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PARTEA l-a 

Schița referitoare la reorganizarea 
Armatei noastre 

———. 

«A vorbi de pace fără dă ne 
pregăti de, luptă eo stupiditate». : 
(Theodore Roosevelt, Le devoir . 
de l'Amdrique en face dela gu= 
erre), Eu compleclez: Dar, a. 
vorbi de răsboiu, fără a'1 pre- : 
găti, e o crimă, 

Pregătirea însemnează : pre= 
vedere, stăruinţă, pricepere şi 
muncă, 

- 1, Armata de ieri 

Nici nu s'a încheiat pacea între popoare şi din nou . 
trebue să ne gândim cum să organizăm armata Țării, 
pentru a ne asigura o pace, care sa dureze cât mai 
mult şi să pe dea, cel puţin, timpul ca să tămăduim 

" ranele adânci lăsate de un răsboiu ne rai pomenit şi | 
să. aşezăm o nouă alcătuire Statului Român, pe temelii | 
largi şi trainice, DB 

Dar ce? Scopul final -al acestui .răsboiu,- îi capăl.. 
-căruia s'a pus, spre sfârşitul lui, America de Nord, nu. 
-a fost oare ca să ucidă răsboial, fără a'i mai da pu- : i 

Ş | 
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“-tinţa. de a reiînvia, şi să asigure pacea elernă prin soli- 

i. darizarea marilor puteri — Anglia, Statele-Unite ale A- 

- mericei, Franţa, Italia şi Japonia — şi prin crearea so- 

:cietăţii de asigurare contra Răsboiului, numită «Liga 

“ Naţiunilor» ? 
“- Da,. Acesta, se zice, a fost scopul urmărit de prezi- 

<dentul Wilson, iar înaințea lui de Aliaţii noştri din A- 

pus. Dar se pare că scopul nu va fi atins de cât, cel 

dmult, în parte; şi, dacă va fi aşa, armatele nu vor 

i„putea. fi. desființate şi înlocuite printr'o jandarmerie 

“internaţională, pusă la dispoziţiunea Ligei Naţiunilor. 

i“ In adevăr, ziarele din iarna trecută (18/3 Ianuarie 

- 1919) ne-au adus ştirea că d. Wilson, fiind interpe- 

“lat, a făcut următoarea declaraţiune în Senatul din Was- 

„hington:. . | - 
- “Liga Naţiunilor va avea dreptul de a studia actele 
* cari ameninţa pacea, fără ca acest drept să atingă în-. 

” trucâtva prerogativele Parlamentului. Dezarmarea ţări- 

-—30t nu. va împiedica instrucţiunea militară, care nu va 

peridlita pacea dacă se limitează armamentul. Liga Na- 

:” ţiunilor nu va răpi Parlamentului dreptul de a deciara 

"— răsboiul, Puterea Ligei se va întemeia pe prietenia dia- 

tre cele cinci mari Puteri. Dacă una din ele sar re- 

trage din Ligă, nu urmează ca faptul acesta va da 

naştere la dificultăți serioase între Marile Puteri, Liga 

„nu va-putea împiedica râsboaiele, căci nimic în lume 

mu le poate împiedica; ea însă va permite discuţiunea 

" îmainte ca ostilitățile să înceapă». | 

+. Dacă, în adevăr, numai acesta va fi rolul Ligei Na- 

"ţiunilor, atunci nu văd nici de data aceasta pacea lumei 

asigurată. Şi, cum a'şi putea s'o văd când însişi Statele- 
- Unite, cari s'au bătut cântând imnul «Pace Vouăp, sent: 
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pe drum de a'şi spori armata de pace dela 76900 oar:: | 
„neni, cât era în 1910, la 300.000. | 

Pacea eternă, ca şi mişcarea perpetuă, nu a fost încă îi 
descoperită.  .: E Na. 

E i " * 43 

Incă dela începutul răsboiului dintre popoare, cunos- - 
cutul scriitor englez d. H. G. Wells a publicat în ziarele 
engleze două serii de articole asupra acestei chestiuni 
care mişca de aproape cinci ani buzele şi creerul o- 
mului : «Răsboiul care va ucide răsboiul» şi «Pacea 

Lumei» :) Cea dintâi poate fi privită ca premisa celei 
de adoua, care e demonstraţiunea şi concluziunea celei 

dintâi. Autorul începe prin a ne spune că nu. totdea- - 
una cauza şi scopul unui răsboiu pot fi unul şi acelaş 

Aucru. Anglia a intrat în răsboiu fiindcă Germania a 
violat neutralitatea Belgiei şi Luxemburgului, a căror - 
integritate ea o garantase, şi ca atare avea datoria de 
a o face să fie respectată, Anglia a intrat în: răsboiu 
fiind că onoarea și cuvântul dat o obligau. Dar, odată 
ce a intrat în horă, a trebuit să se întrebe: încotro 

duce răsboiul ? Răsboiul nu poate avea de cât un sin- 
gur ţel: «Acest răsboiu e acum un răsboiu pentru Pace. 
EI nu are altă țintă de cât dezarmarea şi unirea po- 
poarelar, ca să pună capăt pentru totdeauna unei atare - 
stări de lucruri. Orice soldat, care lupta contra Ger- 
maniei, e un cruciat in contra răsboiului.; Acest răsboiă, : 

cel mai mare dintre toate, trebue să fie şi cel din urmă». - 

Puterile Aliate, cari la începutul războiulti făceau, : 

front cătră Germania, urmăreau un singur ţel: destru- : 
_gerea puterii formidabile a Germaniei şi, prin ea, des- : 

7 . - 

  

1), Traduse în franţiizeşte de- George Basile : „La Guerre qui tuera. 

Aa Guerre“ (Paris, 1915, Editions et Librairie, 40 rue de Seine). - - 

“
ă



A _- 8 

; trugerea şi ingroparea răsboiului. «Nu vor mai fi de: 

aci în colo nici Kaiseri, nici Krupp. Suntem hotăriţi. 

„Această inspăimântatoare şi sălbatica ipocrizie o să se 

: sfârșească, Şi nu numai beligeranţii de astăzi vor trebui să 

iee parte la îndeplinirea scopului urmărit, ci şi întreaga 

Americă şi Italia şi China şi Statele Scandinave vor 

trebui — nu zic să intre în răsboiu — să se unească eu 

noi pentru pacificarea lumei întregi». . 

— Ideea ligarii statelor beligerante şi neutre pentru a. : 

aduce pacea pe pământ şi a înmormânta răsboiul e, cum 

“vedem, Înaintaşă intrării în acţiune a Americei de Nord.. 

Ea-a încolţit pe coasta bătrânei Europe. D. Wilson a 

SE “transplantat-o în America, a altoit-o şi se incumetează 

“a o face să rodească. Dar ca să avem o pace trainică: 

“-— mă. feresc, de a întrebuința calificativul eierna — 

«pacea trebue organizată şi mănţinută. Pentru acezsta: 

trebue să se cerceteze şi să se cântărească toate forțele 

- cari sunt prielnice păcei şi toate cari vin în sprijinul 

-răsboiului», 
-_ Această îndoită grije o are astăzi Congresul Păcei de 

la Paris, constituit din reprezentanţii Marilor Puteri. 

Aliate, care şa luat greaua sarcină de a stabili formula 

păcei dintre popoare: «Această idee a unui congres al 

beligeranţilor, pentru a regula acordul păcii după răs- 

boiu, desvoltându-se, prin adjuncţiunea puterilor neutre, 
într'un congres mondial permanent peniru a face să se 

„respecteze legea internaţională şi a păstra pacea ome- 

nirii, e atât de judiţioasă, atrăgătoare şi dorită încât 
„dacă ar fi tâlmăcită cum se cade, de sigur că, din 
“- douăze ci de persoane inteligente, nouăsprezece ar pri- 
„mi-o. Totuşi înfăptuirea ei, în întregime nu e posibdă». 

„.. Gânăd scriitorul îşi formula aceste vederi, greulăţile 

„unui acord intre popoare erau mari, flindcă tocmai 
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puterile chemate să: le realizeze erau adânc rănite de 
'căsboiu şi nu puteau avea autoritatea morală și mate- 
rială de a le impune nici neutrilor, nici chiar puterilor 
cari mai târziu erau să intre în alianța lor, printre 
cari era şi America. «E dar de mare trebuință o or- 
ganizare tare şi o propagandă întinsă în favoarea unui 
Congres al Lumei, pentru a învinge şovăiala minori- 
tăţilor».  : 
«Dacă ar exista un Congres permanent al Lumei, care : 

- „ar fi desvoltarea Congresului Beligeranţilor, o alianţă 
mondială, cu faculiatea, în ultimul resort, de a Jace 
apel la forjele puterilor asociate, pentru a chema la da- 
torie pe recalcitranţi, multe posibilităţi s'ar deschide . 
omenirii, cari altfel ar rămâne nepătrunse». SE 

De când s'au publicat aceste articole s'au petrecut 
multe evenimente în istoria marelui răsboiu și în isto- 
ria politică a ţărilor beligerante şi neutre. Una câte 
una puterile neutre au eşit din expectativă pentru a 
intra în răsboiu, cele mai multe în partea Puterilor 
Apusene. America de Nord a răspuns la chemarea An- 
gliei şi şi-a spus cuvântul, greu și hotăritor, cu focul 
şi cu fierul. Una după alta, defecţiunile popoarelor be- 
ligerante au tras după ele 'defecţiunile armatelor şi au 
făcut să se aplece cumpăna victoriei când într'o “parte, 
când intr'alta. In sfârşit, răsboiul s'a terminat într'al * 
cincilea an prin înfrângerea puternicei armate ger- 
mane, şi astăzi Strategia a cedat pasul Diplomaţiei, ca 
să reașeze pacea între popoarele beligerante şi să asi- 
gure întregei omeniri o pace îndelungată. 

Liga Naţiunilor va fi — îmi place să cred — în cu- 
rând un fapt împlinit, dacă Senatul american va voi 

„să se convingă de utilitatea ei şi de necesitatea parti- 
«cipării Americei la ea. | - a 
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In sarcina Congresului Păcei e pusă astăzi organiza- 

rea păcei; în sarcina Ligei Naţiunilor va fi pusă mâine: 

12 se zice — mânținerea păcei. 

- Pacea fiind urmarea răsboiului, din clipa în care 

“4unul a amuţit, ea va deveni fapt împlinit prin inche- 

rea tractatelor de pace. Nu aci stă greutatea, Pentru 

ca pacea să se mânțină, Congresul trebue să socotească: 

bine toate forţele cari îi pot fi prielnice şi cari nu-i 

“ sunt, să le pună în cumpână şi să facă: pe cele nepri- 

” elnice să cântărească cât se poale mai puţin, căci de 

. suprimat nici vorbă nu poate fi. Aci e greutatea, şi 

greutatea e mare. , 

“Cum se croise răsboiul la început, în 1914, se părea 

“că el nu va schimba decât harta Europei, şi lumea se 

“ “îngrijea totuşi de greutăţile ce aveau să se ivească la 

“masa congresului păcei. Cum sa sfârşit însă, el va 

“ schimba harta întregului pământ. Marile conglomerate 

politice se desfac pentru a se transforma în alte for- 

maţiuni politice, mai mici dar mult mai numeroase, 

legate, fecare din ele, prin cimeniul etnic. Principiul 

naționalităților -precumpâneşte la masa verde, Dar, dacă 

- “acest principiu a fost lesne de formulat. în tractatele 

„de alianţă, încheiate între statele beligerante înainte și. 

“în timpul răsboiului, el e greu de aplicat astăzi, după 

“ răsboiu, mai' cu, seamă când interesele dintre Statele 

“aliate: se ating, sau când se impun sacrificii prea mari 

** popoarelor învinse. 

- In acest labirint de interese, Congresul Păcei şi-a 

;, pierdut de multă ori firul care-i arăta drumul, şi greu- 

” tăţile pentru aj ajunge Ja semnarea păcei au crescuti 

„pe zi ce trece. Pacea la careva ajunge Congresul va: 

putea fi traihică, va fi în stare să înlăture răsboiut 

pentru un timp: îndelungat ? Nu cred. i 
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D. Clemenceau, vorbind de programul prezidentului 
“Wilson, a spus curat: America e departe de Franţa, 
Germania însă e la graniţa noastră. Franţa va trebai 
deci prin mijloacele ei să-şi garanteze singură pacea 
şi fructul răsboiului. In aceeași situaţiune de nesigu- - 
ranță sunt şi alte state europene. Polonia, noul stat 
produs al răsboiului, dacă va dobândi tot ce reven- 
dică, va avea multe de îndurat ca să-şi ţină . graniţele 
neatinse de vecinii săi. Nouile formaţiuni, Ceho-Slova- 
cia şi Jugo-Slavia, au aceiaşi grijă în suflet. Mai mult 
însă decât toate, România va avea greutăţi mari de . 
învins până să ajungă a vedea liniştea şi siguranța aşe= 
zate pe graniţele ce-i va hotări Conferinţa Păcei. o 

Şi când totul va fi regulat şi când echilibrul politie 
internațional se va aşeza în România Mare, acest. echi-.. 

libru va fi elstatornic? Nu cred. Şi dacă nu va fi stator- 
„Dic, va găsi România sprijin în Liga Naţiunilor pen- 

tru a mânține pacea impusă de Conferinţă ? Nu cred, 
fiindcă. nici o putere omenească, cum bine a zis d. .. 
Wilson, nu poate împedica răsboiul. Atunci, dacă e , 
aşa, nu ne rămâne decât să ne reamintim vechea zi- - 

„ cătoare, singura inţeleapta şi eterna ; qui desiderat pa- 
cem, praeparet bellum.1) 

Concluziunea, la care am ajuns, nu poate fi alta : 
răsboiul dintre popoare nu va avea ca urmare supri- 
marea armatelor, ci numai îndreptarea lor spreo. 
nouă evoluțiune, care va „începe îndată ce pacea va î 

“peste tot aşezată. Care va fi acea evoluţiune ? 
* 

- * 
  

i) E inutil de a vorbi într'o_ ţară de reformă şi de justiţie socială, . | 
de egalitate şi de prosperitate în afacerile industriale, dacă 'ea nu are 
cu ce să face faţă atacului unui vrăymaş* (Thâodore Roosevelt. „Le | 
-devoir de l'Amtrique en face de la Guerre“, pag. 62. Paris, 1917). 
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“Răsboiul trecut a scos la lumină un mare adevăr,. 

“care mijia cam de o jumătate de veac, dar nu era 

“încă destul de verificat: Pregătirea materială şi pro- 

i fesională a armatei nu ajunge ca să putem asigura: 

prin ea graniţele ţării şi interesele permanente ale na- 

-“iunii. Această pregătire trebue întemeiată pe pregăti- 

rea morală a massei poporului, care trebue să fie atât 

Ade. solidă în cât să avem toată încrederea că, atunci 

“ când răsboiul se va deslănţui, energia morală a po- 

“porului nu se va clătina decât după ce puterile mate- 

“viale ale armatei vor fi cu totul istovite, 
“Dar, aşa fiind, nu trebue să credem că această pre- 
„gătire morală se va dobândi numai prin schimbarea. 

“ fațadei instituţiunilor noastre politice, O, nu. O muncă 

“deşartă de zeci de ani ne-a dovedit-o. Ea nu poate veni 
+ decât dintr'o adevărată reformă socială, întemeiată pe 

“ religiune şi pe familie, căci nimic nu-poate garanta mai 

- bine Societatea, care vrea să trăiască o viaţă sănătoasă 

+ “şi morală, ca credinţa religioasă şi ca iubirea de fami- 

î.. lie, Trebue reînoit spiritul creştin în poporul nostru: 
"aceasta- e datoria Clerului, care a nesocotit-o prea. mult 
până astăzi. Trebue întărită familia: aceasta e datoria 

“ Legislatorilor, cari au sacrificat-o în totdeauna în fo-- 
. losul individului. 

La această concluziune ajunge oricine care cercetează: 

. cauzele dureroaselor înfrângeri suferite la începutul răs- 
“boiului de noi, în 1916, şi de Francezi, în 1914. Aceste: 

“ cauze sunt de trei ordine: social, politie şi militar. Cum 
“ar fi putut oare armata să fie bine pregătită de răs- 

- boiu, iar energia poporului bine încordată, când în 
” Aimp de peste patruzeci de ani țara noastră a fost lă- 
sată prada patimelor politice, cari, strecurându-se şi în 

şcoală, şi în biserică, şi chiar în armată, au ros, au în-. 
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veninat, au pângărit tot ce a fost bun şi sănătos în su-- 
fletul şi în inima întregului nostru popor ? Cum ar fi pu- 
tut armata noastră să scape de boala molipsitoare care 
ne bântue, când regimul politic, care ne ține subit jugul 
lui de atâta timp, a făcut ca Ministerul de Răsboiu să 
na fie niciodată locuit decât de oaspeţi de o zi, 
ca înaltul Comandament să fie necontenit îngrijit de 
ziua de mâne, ca legile armatei să fie aplicate după 
cum bate vântul, ca interesele vitale ale Armatei să fie 

- jertfite intereselor trecătoare ale partidelor cari au de- 

ținut puterea. | 
Ca să putem avea în viitor o bună armată, gata ori- 

când de răsboiu şi de jertfă, trebue ca retorma morală “ 
a ţării să fie grija tuturor bunilor Români, trebue ca - - 
ura dintre partidele politice şi dintre straturile sociale, 

" întreţinută cu atâta grijă de cei cari găseau, şi găsesc: 
încă, un folos în ea, să fie înlăturată şi înlocuită prin 
armonia socială, prin acea unire sfântă, care în ziua 

primejdiei a scăpat Franţa de peire, şi care trebue nea- 
părat aclimatată în România-Mare. Numai atunci şi âr- 
mata noastră va fi o adevărată putere, în stare de a 
veghia şi a garanta interesele ţării. = 

| + « 

" Oricare va fi hotărirea impusă popoarelor de Congre- 

"sul Păcei în privința dezarmării, armatele nu vor fi su-. 
primate ci vor exista şi în viitor, însă cu un efectiv | 
mult mai mic în timp de pace, iar sistemul lor de re- 

crutare se va schimba şi sarcinele militare ale popoa- 
relor se vor uşura. 

Inainte de răsboiu, efectivul de pace al unei armate era, 

în mijlocie, egal cu a suta parte din populaţiunea totală 
a ţării (adică 1/50 din populaţiunea .ei bărbătească).



      

După răsboin, totul ne face să credem că nici mijloa- 
cele secate ale ţărilor, nici sarcinele lăsate de el, nici 
greutăţile traiului sporite prin scăderea producţiunii, 
nici evoluţiunea prin care trece organizarea socială a 

țărilor nu ne vor mai îngădui să ţinem sub arme ar- 
” matele de pace de mai înainte. 

In ajunul răsboiului nostru armata română numără 
1148949 oameni, ceeace, la o populaţiune mai mică de8 
milioane locuitori, ne da un militar la 52 locuitori 

ă „(adică 1 militar la 26 bărbaţi). Aceasta însemnează ca 
raportul între armată şi populaţiune ajunsese de două 
ori mai mare ca mijlocia admisă şi depăşise chiar ra- 
portul la care se ridicase creşterea armatei franceze, 

| împinsă de concurenţa de efective, provocată de Ger- 
„+. mania, antagonista Franţei din 1870. Ca să întreţinem . 
'-0 asemenea armată, noi am avut un budget militar de 

„-128 milioane lei, ceeace însemnează că am cheltuit pe 

an cam 800 lei de fiecare militar sub arme. Pe acea 
„vreme însă în Franţa, ca şi în Germania, se cheltnia 
““cam 1600 lei, iar în ţările Scandinave 2300 lei pe an. 
Lesne se poate vedea ca efectivul armatei noastre, ri- 
dicat atât de sus în timp de pace, depăşa şi mijloacele 
financiare ale ţării şi capacitatea contingentului anual . 
de recruți. Dar experienţa fusese de mult făcută şi nea- 

- junsurile semnalate, aşa .ca sporirea efectivului până 

aproape de 150.000 oameni nu poate fi considerată de 
cât ca un act de adevărată inconştiință. Pentru a rea- 

- liza un asemenea efectiv de pace, România trebuia să 
'aibe o populaţiune de 14 milioane locuitori şi să dis- 
_pună de un budget militar de cel puţin 200 miloane lei. 
„ Desvoltarea dată armatei în ultimii ani, înainte de 

-răsboiu, impunea deci, fără rost şi fără trebuința reală, sa- 
erifigii mari populaţiunii și sarcine grele budgetului țării.



  

Re 

  

15 

  

Astăzi condițiunile traiului sunt şi mai grele. Dacă 

înainte de răsboiu cheltuiala globală pentru întreţine- 

rea unui militar putea fi ţinută între 3 şi 4 lei pe zi, 

astăzi ea trebue cel puţin îndoită, şi deci ca să putem 

păstra efectivul din ultimul budget (1916—17) ar trebui 

să cheltuim 400 milioane de lei pe an. Mâine, însă, când 

România Mare va fi un fapt desăvârşit, când populaţi- 

unea ei va număra 18 milioane de suflete, o armată de. 

pace de 180.000 oameni (19, din populaţiunea totală) ne 

ar costa anual mai mult de 500 milioane lei (leul socotit 

în valoarea lui din 1914). Sarcina ar fi prea grea de dus. 

Avem dar datoria să câutăm mijlocul cel .mai neme-- 

rit, care să ne îngădue a da țării a armată în stare de 

ai garania liniştea din lăuntru și paza graniţelor, fără 

a ne abate de la obligaţiunile ce ne va impune Con- 

gresul Păcii şi fără a nesocoti nevoile vieţii economice 

şi sociale ale Ţării. 

Situaţiunea geografică şi politică a României, încon- 

" jurată numai de popoare antagoniste, o face să aibă tre- 

buinţă, încă multă vreme de azi înainte, de o armată 

numeroasă şi bine organizată, cu care să'şi poată apăra 

nouile granite şi inviolabilitatea teritoriului, şi care să 

fie considerată chiar ca făcând parte din forțele pute- 

rilor asociate, pusă la dispoziţiunea Ligei Naţiunilor 

pentru a garanta pacea în vecinica turburată Peninsula 

Balcanică, în Centrul şi în Răsăritul Europei. 

Politica externă a României încetând' „de a mai 5 

irredenlă, armata ţării va trebui pusă în acord cu po- 

| litica noastră viitoare : polilica de conservare naţională»). 

  

1) “Națiunea noastră trebue să-şi amintească că o jumătate de pre- - 

gătire face tot atâta cât o lipsă de pregătire. Aceasta face astăzi gu- 

vernul American“. Armata trebue pusă la înălţimea trebuinţelpr năţio- . 

_male: pag, 70 şi 72 (Theodore Roosevelt. „La Davoi de VAmârique en 

face de la guerre“, 1917). - 

- 

6
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Neapărat ca în caz de primejdie ea va putea face 
apel la armatele puterilor așociăte pentru a chema la 

"“datorie pe recalcitranţi, cum se exprima d.H. G. Wells 
şi cum ne face să nădăjduim Congresul de la Paris; 
dar Puterile Asociate vor fi departe de noi şi, până să 

_ne vină în ajutor, vrăjmaşii vor avea tot timpul să ne 
calce pământul şi să aducă ruina şi jalea în ţară. Și 

' Belgia îşi avea granitele garantate de Marile Puteri, iar 
„: garantele ei, Anglia şi Franţa, fi erau vecine; totuşi, 

înainte de a'i sosi ajutorul lor, armatele germane i-au 
călcat granița, au adus. răsboiul pe pământul ei, i-au 
distrus oraşele şi satele, i-an secat bogăţiile şi puterile 

„de producţiune, şi au ținut-o ocupată şi îngenunchiată 
mai'bine de patru ani. Singura cauză: armata belgiană 

"= nu a.fost în stare să apere graniţa țării până la sosi- 
-xea ajutoarelor. Istoria se repetă, şi de aceia trebue să 
ştim ceti în ea şi să nu'i nesocotim învăţămintele. 

Avem nevoe de o armată, şi Congresul Păcei ne va 
îngădui să o avem, mică în timp de pace, dar în stare 

de a se mări în timp de răsboiu, căci «dezarmarea 

: "Ţărilor nu împiedică instrucţiunea militară, care nu - 

va primejdui pacea dacă se limitează armamentul», 
a declarat prezidentul Wilson în Parlamentul Ame- 
Xican. 

Armata noastră va trebui, dar, să fie de azi înainte,o 
|... adevărată şcoală de instrucţiune şi'de educaţiune militară. 
Mă explic. - 

Jn cursul veacului trecut evoluțiunea armatelor euro- 
pene a tins spre forma Armatelor de Cadre. Timidă la 
început, această evoluţiune s-a afirmat în a doua jumă- 
tate a veacului prin organizarea din ce în ce mai so- 

lidă e Rezervelor, aşa că în veacul în care trăim ele- 

mentul rezervelor a covârşit elementul activ al arma-   
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   UNI ERSITARĂ 

Coupe chiar în massa precumpănitoare a rezervelor. 
„Luând act de această evoluţiune, impusă de veacul 

al 49-a şi consacrată de răsboiul din urmă, putem afirma 
că în viitor — chiar dacă Congresul Păcei nu ne-ar im- - 
pune — va înceta sistemul de organizare al armatelor 
cu masse puternice de trupe active în timp de pace, 
cum erau armatele franceze şi germane, şi chiar cea ro- 
mână, pentru a face loc armatelor, constituite dintr'un 
cadru permanent de instruclori militari, în cari regimen- 
tele nu vor mai fi în timp de pace nişte unităţi tactice, . 
ci adevărate şcoale de instrucțiune şi de educaiune militară 
şi cetăţenească. 

Dar, această organizare exista şi până acum în-tu- 
ropa. Prototipul ei îl găsim în Elveţia, iar variantele 
în 'Statele Scandinave şi în Olanda. “ 

* 

- + 

Armata elveţiană este in toată puterea cuvântului o. 
armată de miliții, în care singurul element permanent 
e Corpul Instructorilor. Serviciul militar e obligator 
pentru trupa dela vârsta de 20 până la 48 ani, iar pen- 
tru ofițeri până la 52 ani. Armata cuprinde trei ele» . 
mente: Elita (elementul activ), Landwehrul (rezerva): 
şi Landsturmul (gloata). Toţi Elveţienii datoresc servi- 
ciul militar. Cei cari nu sunt cuprinși în nici un ele- 
ment al armatei (pentru motive de sănătate, san. 

altele) sunt afectaţi serviciilor auxiliare şi plătesc o iaxă 
militară. | | 

Tinerii elveţieni sunt încorporaţi în Elită la 20 deani 
impliniţi şi trimişi să facă un curs de instrucțiune («Şcoală - 
de Pecruţi»), care durează 65 de zile pentru Infanterie, 
90 pentru Cavalerie, 75 pentru Artilerie şi trupele de, 

2
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“Portăreaţă, 65 pentru Geniu şi 63 peniru trupele Sani- 

tare şi de Subsistenţă. Cât stau în elementul elitei, ei 

sunt chemaţi la şapte cursuri de repetițiune de câte ii 

zile, în total 77 zile (cei din Cavalerie la opt cursuri, 

adică în total 88 zile) In landwebr stini chemaţi la un 

singur curs de repetiţiune, de 11 zile; iar în landsturm, 

numai la inspecţiuni de arme de câte o zi, adică 8 zile 

în total. Aşa dar, un militar elveţian, negradat, face subit 

arme, dela 20 până la 48 ani: în Infanterie, 173 zile ; 

în Cavalerie, 198; în Artilerie, 185. 

Sub-ofiţerii se recrutează dintre soldaţii cari au ur- 

mat o .şcoală de sub-ofițeri, de 20—35 de zile (după 

armă); iar ofiţerii dintre elevii Școalei Politechnice din 

Zărich, sau dintre sub-ofiţerii cari au urmat o Şcoală 

Pregătitoare de. 80 de zile pentru Infanterie şi Cavalerie, 

“sau de 105 pentru Artilerie şi Geniu. Pentru a fi înain- 

„taţi în gradele superioare ofiţerii trebue să urmeze o 

' Şcoală Centrală: locotenenţii şi primii-locotenenţi de 30 

zile, căpitanii de 50 zile, maiorii de 21 zile şi locot.- 

" coloneli de 29 zile. 
| 

Pentru ofiţeri şi sub-ofiţeri gradul, că şi serviciul, e 

“obligator, căci cetăţeanui elveţian e dator să primească 

orice obligaţiune militară pe care Autoritatea crede că 

- trebue să i-o confere. 

t Acesta era scheletul organizării militare a Elveţiei în 

"ajunul răsboiului dintre popoare. Cu o asemenea or- 

ganizare militară ea dispunea în 1914 de o armată bine 

orgânizată, bine echipată, suficient instruită şi nume- 

roasă în raport cu populaţiunea ţării (de 3.550.000 lo- 

| „cuitori în 1912): 220.000 oameni în Elită şi Ladawebhr, 

'70.000 în Landsturm şi 210.000 în serviciile complemen- 

„tare. Cu această armată Elveţia şi-a păzit, mai bine de 

“patru -ani, graniţele și a făcut. să i-se respecte neutra- 
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litatea, pe care cu dragă inimă ar fi voit să i-o violeze 
cei doi mari antagoniști 1). | 

In Danemarca, armată activă era până în 1914 o a:: 
devărată Școală de Instrucțiune, a cărei durată varia 
de la armă la armă. Școala de Recruţi. dura : 165 zile “ 
pentru Infanterie ; 200 pentru Cavalerie.; 365 (conduc- 
tori), sau 280 (servanţi) pentru Artileria de câmp ; 210 
pentru Geniu și 295 pentru trupele tehnice. După ter- 
minarea şcoalei, aspiranţii de sub-ofițeri erau mânţi- 
nuți încă 8 luni şi jumătate, iar aspiranţii de ofiţeri 
12 luni. In fiecare an, un mic număr de soldaţi era 
reținut în serviciu prelungit : 75 zile în Infanterie şi 140 

- în Cavalerie. 
După terminarea instrucţiunii, contingentul era li- 

  

Î) «Cea dintâie lecţiune şi cea mai importantă de învățat e aceasta: 
Dacă pregătirea nu garantează pe o naţiune contia răsbolului, nepre=. 
gătirea'i asigura nu numai răsboiul dar şi nn dezastru complect. Pre» 
gătirea a scăpat de astă dată pe Franţa de ruşinea din '1870, Anglia 

„sufere fiind că 'nu a fost pregătită, Dacă ea ar îi ascultat pe lordul 
Roberts, şi ar fi imitat organizarea Germaniei în domeniul militar, in=- 
dustrial şi social, ar îi fost în stare să scape pe Belgia şi pe Franţa de 
invaziune şi în acelaş timp 'să'şi asigure. cu certitudine viitorul. Dar 

| Belgia, comparată cu Elveţia, ne da un exemplu şi mai isbitor. Politica 
belgiană fiind dominată de pacitişti, pregătirea militară „începuse abia 

+ de un an sau dol, cu reforme insuficiente. Această pregătire necom- : 
plectă e cauza teribiiului dezastru, care a distrus lucrul atâtor gene- 
raţiuni industriale şi muncitoare : Din potrivă, Elveţia, cea ma? pacl- 
nică dintre națiunile Europei, a luat cu energie toate măsurile nece- 
sare penru propria'i apărare, Ea are o armată de 400000 oameni, 
fvarte instruită, Belgia cu „populaţiunea ti trebuia să aibă o armată de 
700000. Dacă o avea, teritoriul belgian ar'fi fost şi astăzi în mâinele - 
Belgienilor. Cine cunoaşte istoria militară a Germaniei şi planurile 
Statului-Major se întreabă dacă invaziunea prin Elveţia nu ar îi fost” 
tot atât de răpede făcută, Nu, căci Belgia nuavea decâta patra parte din 
armata elveţiană,“ (Theodore Roosevelt. Le Devyoir de Vâmrique en 
face de la Guerre, 1917). |
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- berat, ca şi în Elveţia, şi apoi chemat cât sta în ele-- 

mentul activ (8 ani) pentru întreţinerea instrucţiunii : 

în Infanterie de două ori, câte 20 zile ; în Cavalerie, 

“ de două ori, câte 25 zile ; în Artilerie o singură dată 

'25 zile. Cn această organizare s'a putut mănţine efec- 
tivul de pace, care după budget era în 1912 de: 975 o- 

fiţeri, 2498 sub-ofiţeri şi 10720 oameni de trupă. 

E de observat că înainte “de răsboiu Danemarca în- 

treţinea o armată cam de 14000 oameni la o populaţi- 

: une de 2.755.000 locuitori, adică 1 militar la 200 lo- 

cuitori, cu un budget militar de 22.400.000 coroane. 

Cheltuia deci, anual 1600 de coroane (2300 lei) de fiecare 

militar subt arme. 
" Armata Norvegiană era organizată cam după tipul 

celei daneze. Serviciul militar, obligator în Norvegia, 
- începea la 22 ani. Armata avea trei elemente: Activ 

(linie), 12 ani; Teritorial (landoaerr), 8 ani; şi Rezer- 

va armatei teritoriale (landstorin), din care făceau parte 

toţi cetăţenii valizi, necuprinşi în formațiunile de cam- 

panie, dela 18 până la 50 ani. 

__ Contingentul de recruți, chemat sub drapel, trebuia 

să facă o perioadă de instruţiune de: 48 zile în Infan- 

terie şi în Artileria de poziţiune şi de fortăreață ; 92 

zile in Artileria de câmp ; 102 zile în Cavalerie ; 60 în 

Geniu şi 18 în Tren. Această perioadă era urmata prin 

continuare de o perioădă de exerciţii de 24 zile. Instruc- 

țiunea contingentului fiind terminătă, toate trupele ar- 

matei active erau convocate, apoi, pentru exerciţii de 

repetiţiune, de câte 24 zile, în cursul anilor al 2-lea al 

“3-lea şi al 7-lea. (Inainte de răsboiu se vorbea de spo- 

_zirea numărului zilelor.de serviciu sub drapel: 144 

zile, pentru infanterie ; 198, pentru cavalerie şi 188, 

pentru artilerie).



a A 
Valoarea contingentului anual, in cifră rotundă, era 

de 10000 - oameni, iar numărul celor chemaţi anual: 
la manevre era de 35.000. Efectivul permanent, care nu 
cuprinde decât cadrele şi voluntarii din cari se recru-- | 
tează cadrele, era de: 820 ofiţeri, 2.700 sub-ofițeri şi 

„1.800 soldaţi (în mare parte elevi ai şcoalelor de sub- 
ofițeri). Cu o asemenea organizare, Norvegia putea 
mobiliza o armată de câmpie (linie şi landvaerr) de- 
circa 110000 oameni. | 

In Suedio, serviciul militar, personal şi obligator,în- : 
cepea la 2] ani şi se termina la 42 împliniţi ; şi anume:: » 
8 ani în l-a chemare (ban); 4 ani în a IJ-a chemare - 

"şi 8 ani în Landstorm. | 
Contingentul de recruți, chemat subt drapel, făcea 

o primă perioadă de instrucţiune, Şcoala de recruji,.. 
de: 150 zile în trupele pe jos, şi 281 zile în trupele 
călări şi în Geniu. După terminarea perioadei, contin- 
gentul era chemat pentru exerciţiile de repelițiune : câte 
30 zile, trupele pe jos, în cursul anilor al 2-a, al 3-a 
şi al 4-a; şi câte 42 zile, celelalte arme, în cursul ani-.- 
lor al 2-a şi al 3-a. 

„_ Imaceastă armată se permitea ângajările voluntare dela 
17 la 25 ani, precum şi reangajările. în perioade de câte 2- 

„ani, până la etatea de 28: ani, (sau după şease ani de 
serviciu)'pentru negradaţi şi până la 55 ani pentru gradaţi. 

Efectivul bugetar, înainte de răsboiu, era de: 2.167: 
ofiţeri şi 22.700 sub-ofiţeri şi soldaţi de cadre; şi de: 
43.357 Oameni în momentul efectivelor maximale, adică: 
a exerciţiilor de repetiţiune. a | i 

2, Armata de mâine 

Aceasta era,-în mod schematic, organizarea Arma-: 
„telor de Miliţii, adevărate mari Școale Naţionale de: 
.. Instrucţiune şi de Educaţiune Militară, cari au existat 
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“înainte de răsboiu şi vor servi în viitor, după: con- 

" cepţiunea d-lui Wilson, ca modele pentru organizarea 

“multor armate din continentul nostru şi de peste 

oceane. E 
"In timp de răsboiu, nici o deosăbire, din punctul 

de vedere organic, nu e între armatele de miliții şi ar- 

matele.de cadre, humite, până azi,în mod impropiu, 

permanente. In timp de pace însă deosăbirea e mare, 

Cele dintâi sunt armate defensive, menite în prin- 

cipiu să apere pământul ţării lor. Exemplul cel mai 

_ isbitor ni l-a dat Armata Elvețiană, . care la isbucni- 

rea răsboiului s'a mobilizat în câteva zile şi prin ea 

„Elveţia a păstrat, timp de 4 ani,o neutralitate armată, 

eare a impus beligeranţilor respectarea graniţelor şi 

toritoriului: elveţian. | 

Cele din urmă sunt, în principiu, arinate afesive, 

mai ales când cadrul permanent e mare, căci atunci 

ele-pot fi aruncate peste graniţă în primele zile de 

“mobilizare, pentru a pune piciorul pe pământul adver- 

sarului şi a dobândi dela-început superioritatea mate- 

rială şi morală asupra lui. La începutul răsboiului Ger- 

mania dispunea de o armată permanentă de aproape 

un milion de oameni, pe care a „aruncat-o în mare 

„parte, peste-fluviul Meuza, în Belgia, pentru a întoarce 

pe la Nord frontul francez, a împedica debarcasea 

armatei de ajutor engleză în Belgia, şi a face din această 

țară o bază pe operaţiuni. 
Se pare că pentarhia Marilor Puteri va interzice Mi- 

„celor Puteri — printre cari suntem socotiți — de a 

avea armate permanente (de cadre), constituite pe 

baza serviciului obligator, sau; în orice caz, armate 

prea mari, cari să poată amenința graniţele ţărilor 

vecine sau să neliniştească pacea dinire popoare.
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* România, după ce pacea va fi deplin restabilită, nu 
va avea nici o năzuinţă ofensivă, Ii va trebui însă o 
armată defensivă, bine organizată şi instruită, cu care 

„să-şi apere bunul său, Ii va trebui să pregătească ra- 
dicarea massei valide a poporului, adică să înfăptu- 

„iască ideea unei naţiuni armate, în înţelesul pe carei 
l-a dat poporul elveţian.!) Făcând astfel aşezământul 
militar din timp de pace va putea fi, în adevăr, pri- | 
vit şi la noi ca o şcoală de 'educaţiune. militară, în 
care conlingentele tinerilor români vor veni rând pe 
Tând să înveţe cum să-şi facă datoria ostășească când 
țara "i va cheama. Atunci cazarma, şcoala şi biserica 
se vor lega strâns ca să întărească trupul, să lumni- 

„neze mintea şi să incălzească sufletul poporului nostru, 
Şi munca lor va da fără greş roade binefăcătoare. 

Aceasta va fi armata în noua societate democratică, 
isvorită din înffăţirea drepturilor omului cu drepturile. 
societăţii. Această armată va avea atunci şi mai mult 

“dreptul de a se numi Armata poporului. Din ea vor 
face parte nu numai contigentâle mobilizate, ci şi îi- 
nerii şi bătrânii şi femeile, cari vor înlocui în interior 
şi înapoia armatelor de operatiuni pe cei apţidea - 

  

1) „Trebue să adoptăm un sistem de serviciu universal, analog cu 
cele din Elveţia şi Australia, apropriat bine înţeles proprielor noastre 
trebuinţe. Un asemenea serviciu e adevăratul sistem democratie, 
Intr'o republica liberă, dreptul trebue subordonat datoriei. Nici un „. 

; “om nu are dreptul să voteze dacă 'şi elude obligaţiunile faţă de Stat 
- în timp de pace sau de răsboiu. Sufragiul universal “mplică servi-- 

* aâmluniversal atât în timp de pace, cât şi în răsboiu. Acesta e 
„unt contract social între părţi. Serviciul universal e cel mai bun 
„+ mijloc pentru a căpăta cât mai repede o adevărată conştiinţă so- 
3. clală, şi pentru că tot el ne va da putinţa de a ne apăra când ne- 

- voia va cere (pag. 79 şi 82). Thâodore Roosevelt. Le Deovir de 
VAmârique, en face de la guerre (1517). 
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“purta arma şi de a se lupta pe front. Această organi- 

zare au dat-o în Anglia d. Lloyd George şi în Ger- 

mania mareșalul Hindenburg, când patriele lor s'au 

găsit în primejdie. In viitor ea va fi înscrisă în legea 

de organizare a tutulor armatelor bine aşezate *). 

__ Scrisesem mai de mult rândurile de mai sus în no- 

tele mele zilnice, cari sintetizează concepţiunea ce 

mi-am făcut asupra armatei de mâine a României 

Mari. Azi le pun faţă în faţă cu concepţiunea d-lui ge- 

meral Roques, fost ministru de răsboiu în Franţa, asu- 

pra Armatei Viitorului, formulată în câteva linii, pe cari 

un ziar românesc) le-a extras din presa franceză: 

«Armata de mâine nu va fi numai o instituţie .na- 

_ţională, ea va fi ca şi o înfăţişare a Națiunii, o trans- 

" formare imediată, urmând un plan minuţios studiat 

de, activitatea sa pacifică în atitudine de luptă. Atunci, 

fiecare, dedat până aci ocupaţiunilor sale civile, îşi va lua 

postul ce-i revine la mobilizate. Fiecare uzină, fiecare 

“atelier, fiecare. maşiuă, fiecare instrument, fiecare 

obiect, fiecare casă îşi va fi precizat şi prevăzut, de 

asemenea, rolul său în răsboiu. Intreaga energie naţio- 

nală va fi, ca printr'un simplu joc die comutatori, vărsată 

de operele de pace în canalizarea şi în maşinăria apă- 

“rării naționale. 
«Acest organism de luptă se înțelege că va fi mMăn- 

ținut în aşa chip încât să fie totdeauna gata de a intra 

în funcţiune. I se va încerca periodic funcționarea subt 

formă de perioade! de instrucțiune, la 'cari vor fi convo- 

cate nu contingente, ci unităţi întregi. 

«Şi această armată naţională, această forță armată 

  

1) General Buat: „Ludendorit“, pag. 107 (Paris. 1920). 
2) „indreptarea“ din 28/15 August 1919.
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a unei naţiuni pacifice, această armătură defensivă, . 

organizată după vederile şi cu asentimentul combatan- - 
ților înşişi, copiii noştri o vor onora, 0 vor respecta, o: 

'vor iubi şi o vor îngriji ca pe o moşienire sfântă a Vic- 
toriei». 

O asemenea organizare eu eram sigur că va veni. 
Au trecut azi trei ani de când am publicat următoa- 
rele rânderi: «In mai puţin deo jumătate de veac: 
durata serviciului subt drapel s'a scoborit dela 5 la 4, 
dela 4 la 3, dela 3 la 2 ani. In unele ţări, ca Belgia, 

ea e mai mică chiar de 2 ani;şi dacă ţinem seama de 
"cauzele cari au contribuit la reducerea ei, totul ne 

face să credem că reducerea zu şi-a atins limita 

minimă cătră care tinde. Care va fi această limită? 

Poate un an, poate chiar mai puţin, atunci când ar- 

matele de cadre se vor transforma în armate de. miliții D. 
Aceasta e evoluțiunea firească a întocmirii armate- 

lor, şi nu stă în puterea noastră s'o împedicăm. După 
armatele feudale şi de mercenari au venit armatele 
permanerte; după acestea au urmat armatele de cadre, 
complectate cu rezervele lor, Şi acestora vor urma 
acum armatele de miliții. Armata noastră va trebui să 
imbrace, vrând nevrând, această formă. 

Dacă, deci, împrejurările şi evoluţiunea firească, la 
care ajunge astăzi organizarea armatelor, ne silesc să- 
adoptăm forma armatei de miliții, datoria ne “face să 
căutăm în ce chip o putem adapta scopului ce urmă- 

„Tim: a avea o armată bine organizată, bine instruită 
şi destul de numeroasă, pentru a face cu ea faţă nă- 
zuinţelor popoarelor cu. cari am putea intra vreodată 
în conflict, 

  

1) „Din Invăţămintele râsbolului de astăzie, Vol, LII, pag, 160 (Bucu- : 
, Zegti 1916), , 
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Pentru a rezolvi pre lemal organizării armatei noas- 

ire, trebue mai întâi să determinăm bine rolul ce ea 

"va ţine în România Mare. Armata va fi chemată să 

asigure fruntariele țării și deci prin tăria ei să com- 

pensăm slăbiciunea acestor fruntarii; tăria ei trebue 

cumpănită după pornirile prieteneşti, sau vrăjmaşe, ale 

popoarelor cari ne înconjoară ; organizarea ei de pace 

trebue să o îngădue a ne acoperi mobilizarea în caz 

de răsboiu ; în fine, ea trebue să asigure, în pace ca 

şi în răsboiu, liniştea înlăuntrul ţării. Deci mentalita- 

tea ei, întotdeauna influenţată de spiritul poporului 

din care se recrutează soldaţii, va trebui „corectată în. 

_ sensul iztereselor mari ale patriei, printr'o educațiune 

patriotică şi cetăţenească a tineretului şi printr'o so- 

lidă instrucţiune militară dată soldaţilor. 

- Tmcheerea e ca Statutul nostru militar trebue aşezat 

pe pouă date sigure: valoarea numerică a armatelor, 

permise țărilor vecine, cu cari am putea intra în con- 

flict ; şi forța care ne va fi necesară, independent de 

jandarmeria internatională (9), pentru a ne asigura o 

superioritate materială asupra vrăjmaşiloi cari ne pân- 

desc -la graniţele ţării. Deci planul de organizare a 

viitoarei noastre armate trebue să impună viitoarea lege 

de recrutare, iar nu aceasta -să ne limiteze planul de 

organizare a armatei. | E 

Planul organizării trebue să stabilească: 1. Princi- 

__piul serviciului obligator pentru instrucţiune, scurt şi 

“uniform pentru toți cetăţenii, cu excepțiunile impuse 

de necesităţile pazei graniţelor şi de asigurarea liniştei 

şi ordinei în lăuntrul ţării; 2. Valoarea cadrului per- 

_manent, ofiţeri, angajați voluntari şi reangajaţi, pentru 

a asigura instrucţiunea armatei în timp de “pace şi a 

da o solidă încadrare unităţilor și serviciilor mobili-
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zate; 3, Specialităţile, pe cari progresele ştiinţei tind a 
le multiplica şi a le pune necontenit la dispoziţia ar- 
matelor; 4. Numărul narilor unităţi indispensabile în 
timp de răsboiu şi compuinerea lor (unii susţin sistemul 
ternar, care şi-a făcut probele în răsboiu, corpul,de 
armată, dacă se menţine, compus din 3 diviziuni de 
armată; diviziunea din 3 regimente de infanterie; 
regimentul de infanterie din 3 batalioane) 5. Separa- 
rea. complectă a comandamentelor de organizarea feri- 
torială. 

Alături de problemul organizării trebue pus şi: pro- 
blemal studiului materialului. Materialul provoacă chel- 
tueli ari, apasă greu asupra tezaurului public, co- 
respunde unui folos eventual şi condiţional, căci ceeace 
e bun şi de folos azi, mâine poate deveni demodat şi 
deci de înlocuit. De aceea, problemul organizării ma- 
terialului nu e uşor de rezolvit și cere multă perspica- 
citate şi ştiinţă profesională teoretică şi practică. Buna. 
lui rezolvire implică existenţa specialiştilor technici în 
armată, 

* 

+ x 

Incunjurată de popoare de altă rasă şi cu inierese în 
mare parte opuşe intereselor sale vitale, România va 
avea nevoie de o armată mare cu un puternic rezer- 
voriu- de alimentare, pentru a duce un răsboiu îndelun- 
gat. O asemenea armată ar cere 2 milioane de oa- 
meni instruiți, 

Cu un serviciu militar de 30 ani (20-50 ani) ara 
putea realiza această valoare, instruind anual 100.000 
oameni. Suma celor 30 contigente instruite ar fi de 3 

„milioane, din cari, scăzând perderile consecutive în 
| curs de 30 ani, aproximativ 1 milion, vor rămâne 2: 
milioane de oameni instruiți.
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O asemenea armată trebuie instruită în timp . de 

- “pace şi comandată. în timp de răsboiu, cu alte cu- 

vinte trebue încadrată. O bună încadrare trebue s'o 

sprijinim” pe următorul principiu: . 

Cadrul de instrucţiune trebue să fie permanent, adică 

„constituit din militari de profesiune. Cadrul de coman- 

dament poate fi compus din militari de profesiune şi 

din militari de miliții. 

In principiu, comandamentele unităţilor dela ar- 

_mată până la regiment inclusiv trebuesc constituite 

din cadrul permanent. Tot asemenea şi staturile-ma- 

jore ale marilor unităţi. Cadrui micelor unităţi, dela 

batalion în jos, e mixt. Cunoştinţele ce am asupra ar- 

„matei elveţiene mă fac să suţin că în capul unităţilor 

dela regiment în sus nu pot sta decât ofițeri de pro- 

fesiune, şi numai excepțional din cadrul Miliției (nu- 

miţi aiurea ofiţeri de complement)» dar proveniţi din 

«<adrul permanent. De asemenea şi ofiţerii de stat- 

major, cari vor. constitui în pace Marele Stat-Major şi 

Staturile-majore ale Comandamentelor, iar în răsboiu 

Marele Cartier-General:) şi cartierele Marilor Unităţi, 

trebuesc luaţi din cadru permanent. Lipsa tutulor aces- 

tor organe permanente a constituit până azi partea 

slabă a organizării Armatei Elveţiene. | 

Admis acest principiu, valoarea numerică a Cadru- 

lui pernranent va trebui calculată după numărul Ser- 

vicielor,. Comandamentelor şi Unităţilor operative, pe 

cari armata noastră le va avea, le va instrui în pace 

şi le va mobiliza în răsboiu. | 

Armata noastră va fi constituită în timp de pace 

1) «Cheia istoriei răsboaielor se găseşte în Cartierele ' Generale 

(York von Vurtenberg).



2 
din: 1. Un cadru permanent, pentru instruirea şi înca- 
drarea armatei ; 2, Trupe Permanente, pentru apărarea 
graniţelor. şi asigurarea liniştei interne; şi 3. Armata  - 
de Miliţii pentru apărarea țării. | . 

1. Cadrul Permanent. — Compus din ofițeri, grade 
inferioare şi soldaţi, va da personalul militar necesar 
serviciilor permanente ale Armatei şi va forma: în 
timp de pace, cadrul de instrucţiune și de pregătire 
militară a Armatei ţărei; iar în timp de răsboiu, ca- 
drui de comandament, în care se va încadra massa ! 

„. “ofiterilor şi a trupelor de miliții, chemată subt arme 
= pentru a constitui unităţile şi serviciile armatei mo- 

bilizate. 
a 

Cadrul permanent se recrutează prin angajări de bună 
voie, făcute înainte sau după chemarea contingentului 
din care tinerii fac parte, 

Orice tânăr român va putea contracta, dela etatea 
de 18 ani împliniţi, un angajament de a servi ca ofiţer 
în cadrul permanent cel puţin 10 ani neîntrerupţi, sau 
ca sub-ofiţer cel prţin 4 ani. Angajamentele sub-ofiţe- 
rilor se pot prelungi prin reangajări succesive din 5 în | 
9 ani, conform «Legii speciale a angajării şi reanga- 
jării gradelor inferioare». o 

Cadrul permanent se completează şi prin angajări de 
bună voie, pe termen de3 ani pentru diferitele Servicii 
şi Corpuri ale armatei, cari cer un personal perma- 
nent de grade inferioare şi soldaţi. Aceste angajări ge „pot reînoi din 3 în 3 ani, sau transforma în angajări > de5ani | Sia 
Cadrul permanent al Instructorilor se: formează în 

Şcoalele militare de Ofiţeri şi de Sub-ofiţeri prevăzute “+ în „Legea de organizare a învățământului militar». 
2. "Trupele permanente, — a/ «Regimente de Grăni- 
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_ceri». Granițele țării fiind astăzi mult mai întinse, iar - 

liniştea şi siguranța, cari domueau -pe ele în trecut, ne 

utând fi aşa de curând restabilite, vom avea nevoie nu. 

“numai în interesul fiscului, ci şi al siguranţei graniţelor, 

de un Corp de Grăniceri, mărit şi solid organiza. 

D] «Trupe de Acoperire». Paza vamală, încredințată 

trupelor de grăniceri, trebue întărită prin «trupe de 

acoperire» de Infanterie, Artilerie şi Aviaţiune, insta- 

“late în permanenţă înapoia graniţelor, în zonele pe 

- cari vor avea să le apere în răsboiu până la termina- 

rea mobilizării armatei, Aceste trupe vor avea efecti- 

vele întărite pentru a putea fi aruncate pe fruntarie . 

chiar în ziua decretării mobilizării. Ele' se compun 

din: «regimente de vânători», «grupuri de artilerie de 

munte, sau de câmp» (cu tracțiune mecanică) şi exca- 

drile de avioane». 

e) «Corpul Navigaţiunii Militare, fluviale şi maritime». 

trebue constituit de asemenea din elemente permanente. 

d) «Trupe de poliţie». Pentru mânţinerea ordinei şi 

siguranței înlăuntru, avem nevoie de un «Corp deJan-, 

darinerie Urbană şi Rurală», compus din trupe pedes- 

tre şi călări, care va fi şi el destul de numeros, dar 

mai bine organizat de cât e astăzi, şi scos de subt in- 

fuenţa nefastă, a grupărilor politice cari se perindează 

la guvernul ţării. , | 

Constituirea acestor trupe se va face, în principiu, 

prin angajări de bună voe şi prin. reangajări. Pentru 

a li se asigura efectivele ce trebuesc să aibă la mobi- 

lizare, în caz de turburări interne, sau de conflicte ia 

graniță, să afectează fiecăreia din ele cota-parte din 

contingentul de Miliţii. In caz când angajările şi rean- 

gajările voluntare nu ajung să întreţină efectivul bud- 

getar al trupelor permanente, lipsele se complectează
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cu oameni şi cadre luate prin tragere la sorţi din cel 
mai nou contingent de miliții liberat. In acest scop, 

legea recrutării trebue să prevadă ca fiecare contin- 
gent e ţinut încă un an la dispoziţiunea Armatei. 

Legea de organizare a trupelor. permanesite trebue 
să găsească pentru fiecare din ele mijlocul de a sti- 
mula angajările voluntare şi de a asigura o bună se- 
lecţiune a cadrelor şi trupei. 

3. Armata de Miliţii. — Legea organizării armatei 
trebue să stabilească următoarele principii privitoare 

„la obligativitatea serviciului militar. 
Toţi cetățenii români valizi fac parte din armata 

țării dela etatea de 18 până la 50 de ani. În timp de pace 
nimene nu poate fi chemat subt drapel, pentru in- 
strucțiunea -militară, înainte de a îi împlinit vârsta. de 

20 ani. | 
Toţi tinerii la venirea lor la regiment trebue: să 

“aibă o educaţiune fizică şi sportivă cât se poate mai 
desvoltată, dobândită în şcoalele de învăţământ primar 
şi secundar, în societăţile de educaţiune fizică, sau în 
societăţile de pregătire pentru serviciul militar. De 
asemenea, toți cetățenii cât timp figurează în armata 

activă şi în rezerva ei sunt ţinuţi a-şi întreţine aptitu- 
dinele fizice şi cunoştinţele militare în societăţile de 
educaţiune fizică şi de tragere în ţintă. Legea specială 
a organizării Educaţiunii Fizice şi Militară va stabili 
amănuntele acestor îndatoriri. 

Pe lângă serviciul militar obligator, legea trebue să 
prevadă pentru timp de răsboiu «Serviciul Industrial 
Obligator», care va constitui a doua parte a Puterii 
Armate a ării, adică «Armata Industrială». Acest 

serviciu e obligâtor pentru toţi lucrătorii industriali 
din timp de pace, precum şi pentru acei cari vor fi:
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afectaţi prin Imcrările de mobilizare serviciului indas- 

trial 1), | 

„„ Legea mai trebue să prevadă obligativitatea femeilor 

de a indeplini în răsboiu anumite servicii compatibile - 

eu sexul lor, şi de a căpăta instrucțiunea necesară din 

timp de pace în «perioade de instrucţiune». Serviciile 

ce le revin sunt: infirmiete, telegrafiste, telefoniste, 

dactilografe şi scriitoare, ținerea registrelor, impiegate 

ță poştale şi la căile ferate etc. Toate aceste servicii ele le 

vor îndeplini, în răsboiu, în interiorul ţării şi pe zona 

etapelor. 
Legea specială va prevede modalitatea pregătiri: 

serviciului, funcţionarea lui în timp de răsboiu, pre- 

cum şi dispensele de serviciu ce se pot acorda fe- 

meelor. | i 

Armata de miliții se compune din trei elemente : 

Armata Activă (8 contingente) şi Rezerva ei (12 contin- 

gente) ; şi Armată Teritorială, în care sunt trecuţi toți 

a a 

1) Acest serviciu a funcţionat astiel în Anglia în timpul răsboiuiui 

-şi a fost organizat de d. Lloyd George, In Germania el a îost înfir:- 

țat de mareșalul Hindenburg subt nâmele de «Serviciul Auxiliar de: 

Bisboiu»: «Am pus la mijloc toată răspunderea mea ca să apăr vas- 

tul program industrial de răsboiu, care poarta numele meu. Singura 

directivă ce am dat pentru aplicarea lui a fost: orice nevoie a tru- 

pelor luptătoare trebue satisfăcută, oricari. ar fi împrejurările, Am 

tăcut tot ce sufletul meu mi-a spus, ca să trec legea asupra servi- 

ciului anxiliar de răsboiu... Totuşi trebue să amintesc o chesiiune: 

în cursul răsbolului am simţit adânc lipsa unul stat-major economic, 

special format in vederea răsboiului, care nu s'a putut scoate din pă- 

_mânt cu o simplă lovitură cu vergedua magică. Dacă mobilizarea mi 

litară, dacă mobilizarea financiară îusese prea bine pregătite; nu pot 

spune tot aşa de ceeace trebuia să fie mobilizarea economică», (As - 

Meinem Leben de mareşalul ron Hindenburg, tradusă în franceză. pai: 

-208—209. Paris).
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cetățenii români cari nu: fac“ parte din cele dintâi două 

elemente dela 20 până la 50 de ani impliniţi. 
“Fiecare contingent de recruți e chemat, la data pre- 

scrisă de lege, la o primă perioadă de instrucţiune, care 

durează, după arme, dela 8 până la 10 luni. După ter- 

minarea acestei perioade, soldaţii sunt trimişi la ve- 

trele lor, iar elevii-sergenţi sunt reținuți încă 2 luni 

pentru a-şi complecta instrucţiunea gradului. După 

terminarea primei perioade de instrucțiune, întregul 

contingent e ţinut la dispoziţiunea Armatei 12 luni şi 

poate fi chemat subt arme prin tragere la sorţi» sau 

prin ordine de chemare. 
Candidaţii de ofițeri, după 3 luni de instrucţiune ” | 

la Corp, sau la Serviciu, sunt trimiși să urmeze o şcoală 

regională de ofițeri, ale cării cursuri durează 7 luni. 

După terminarea cursurilor şi trecerea examenului de 

absolvire, ei se întorc la corpurile, san serviciile Jor 

de origină, unde mai stau 2 luni ca aspiranţi-ofiţeri. 

Ofițerii de miliții, în afară de concentrășile anuale 

pentru manevre, sunt chemaţi în fiecare grad la cel pu- 

țin o perioadă de instrucţiune, pentru a-şi confirma. 

instrucțiunea gradului şi a se iniţia în aceea a gradu- 

lui următor. 

Ofițerii de miliții nefiind chemaţi a fi instructori, ci. 

numai a comanda unităţile lor în răsboiu, cari au fost 

instruite de ofiţerii: de profesiune, scopul instrucţiunii 

ce li se va da va fi de a'i face buni comandanţi de 

unităţi. mici, inclusiv batalionul. Această instrucţiune e; 

o vor dobândi în şcoală şi în câmpurile de instrucțiune, 

sau la trupele de acoperire. . 

Fiecare contingent activ e chemat la trei concentrări 

de instrucţiune, de câte 30 zile, în timpul serviciului 

activ, în anii al 2-lea, al 4-lea şi al 6-lea.
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“Fiecare contingent de rezervă e chemat la 2 concen- 

„trări de instrucţiune de câte 25 zile, în anii al 12-lea 

şi al 16-lea. 

Fiecare contingent teritorial e chemat la 4 concen- 

trări de instrucţiune de câte 30 zile, până la 28 de ani; 

la 2 concenirări de instrucţiune, de câte 25 zile, de la. 

"29 până la 40 deani; şilao concentrare de 10 zile. dela 

„41 la 50 de ani. 
Afară de aceste chemări, militarii din contingentele 

“active, cari nu sunt subt drapel, din contingentele de 

rezervă şi din cele teritoriale până la vârsta de 40 ani, 

sunt ţinuţi a lua parte le exerciţiile de iragere în ţintă 

de la centrele lor respective, în conformitate cu legea 

specială. | - 
O prescripţiune care trebue introdusă în lege: «Fie 

care militar e dator să primească sarcina de coman- 

dament, sau de serviciu, potrivit cu capacitatea lui mi- 

litară». "Această obligativitate există în legea elveţiană, 

dar acolo nici un om instruit şi inteligent nu refuza 

gradele, cari '] obligă la un serviciu mai lung ca al 

soldatului, căci s'ar considera ca descalificat dacă le-ar 

refuza. 
Noua lege. a organizării armatei având să stabilească : 

elementele, unităţile şi serviciele armatei, precum și 

constituirea marilor unităţi de comandament, va trebui 

să ţină seamă de învăţămintele culese din răsboiu şi 

de exigenţele prezumtive ale răsboaelor viitoare. Indru- 

marea ce se dădea instrucţiunii Cavaleriei nu mai co- 

respunde astăzi tacticei generale a armelor combinate ; 

o altă îndrumare trebue dată organizării şi tacticei 
ei. îndrumare care va face de sigur să se reducă 
simţitor numărul unităților sale şi proporțiunea în care 

“va intra în constituirea marilor unităţi. Unii propun,



reducerea ei la jumătate, In orice proporţii sar re- 

duce ea, un lucru trebue să se ştie: că în viitor aproape 
toată cavaleria va trebui afectată, în timp de pace, zonei 
de acoperire. In schimb, Artileria şi Aviaţiunea trebuesc 

să capete cea mai mare desvoltare, căci rolul lor vă îi 

şi mai mare în viitorul răsboiu. In sfârşit, trupelor de 

Pioneri şi trupelor Tehnice li se va da o mai mare 

desvoltare în constituirea marilor unităţi şi serviciilor 

armatei, şi o organizare tehnică mult mai apropiată 

rolului ce le revine în operaţiunile armatelor; în spe- 

cial corpul ofițeresc trebuie să aibă o instrucțiune teh- 

nică şi o pregătire de răsboiu desăvârșită. | 

3. Măsuri pentru a da tărie viitoarei 
armate a Ţării 

Aceasta ar fi schiţa viitoarei organizări a armatei 

noastre, fie că ne ar impune-o Congresul Păcei, care 

tinde la desfiinţarea armatelor subt regimul serviciu- 

1ui obligator, fie că noi înşine am adoptat-o pentru a 

uşura budgetul ţării şi a descărca populaţiunea de v 

parte din greaua sarcină militară, dusă de ea până 

astăzi. , 
Dar, o asemenea organizare e care în stare a ne da 

o bună armată de răsboiu ? 
Pregătirea profesională a armatei peniru răsboiu 

consta din : inştrucțiunea şi educaţiunea militară a in- 

dividului, și. din instrucţiunea colectivităţii—a unităţilor 

de la ploton până la armată. Cea dintâi e instrucţiunea 

soldatului, cea de a doua e instrucțiunea progresivă a 

gradaţilor de pe întreaga scară a ierarhiei militare. 
Astăzi, timpul minim necesar instrucţiunii soldatalui 

- de infanterie hotărăşte durata serviciului subt drapel. 
.
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Infanteristului nu i se cere. numai să ştie a merge şi a 
trage cu arma; €l trebue să ştie a se servi de mitra- 
lieră, a arunca granata, a'se servi de mască, a în- 
trebuinţa telefonul, a practica meşteşugul pionierului şi 

a cerceta terenul. Pentru a deprinde toate aceste el 
cere timp, iar instructorul cere de la dânsul: buna 

“ voinţă şi convingere de folosul acestei instrucţiuni, deci 
o prealabilă educaţiune şi un suflet format. Deci, pen- 
tru a face dintr'un recrut un bun militar trebuesc timp 
şi o încordare de silinţe. 

Neapărat că un soldat desăvârşit nu se poate forma 
“numai în 8 sau 12 luni. Pentru ca organizarea ce pro- 
pun să poată da bune rezultate, trebue ca recruţii să 
sosească la corpurile lor cu o solidă pregătire pentru 
serviciul militar, cum o au tinerii Elveţieni când sunt 
chemaţi la Şcoala de Recruţi. Corectivul organizării 
armatei de miliții l-au găsit legiuitorii din Elveţia, in- 
troducând în legea militară a Confederaţiunii, obligati- 
vitatea pregătirii militare a tinerimei înainte de a fi che- 

„mată la serviciul militar şi obligativitatea intreținerii in- 
strucţiunii şi aptitudinilor militare pentru toţi cetățenii, cari 

fac parte din elementul Elitei şi al Landwehrului. In Elve- 
ţia, instrucţiunea preregimentară şi postregimehtară con- 

stitue, dimpreună ci cea regimentară, un întreg sșistem, 

care e azi legat de: organizarea socială şi politică a Con- 
federaţiunii şi a pătruns în adâncul conştiinţei cetăţea- 

"nului elveţian. | 
In Elveţia, familia şi societatea, şcoala şi armata, 

Cantonul şi Confederaţiunea, toţi şi toate concura a da 

mijloace viitorului soldat ca să se formeze la școala 

datoriei şi a patriotismului, să se pregătească pentru 

„serviciul militar, şi:odată ajuns la vârsta când cetă- 

“ țeanul datoreşte acest serviciu, să se supună cu drag
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tutulor îndatoririlor legii militare şi să se prefacă în 
scurt timp într'un militar tot atât de destoinic pe cât : 
e bun şi ca cetăţean !). Cetăţeanul elveţian îşi îndepli- 
neşte datoria militară 'cum își îndeplineşte credinciosul 
datoriele sufleteşti, cum îşi îndeplineşte copilul datoria 
de şcolar. El merge la cazarmă cum a mers ca elev 
la şcoală, cum merge ca credincios la biserică, nesilit 
decât de simţul datoriei, intrat adânc în ființa lui mo- 
rală, căci cetăţeanul elveţian, din fundul văilor, ca şi 
din creștetul munţilor, îşi iubeşte patria: şi are con- 
ştiinţa de naționalitatea lui, şi iubindu-şi patria, şi ţi- 
„nând să rămână elveţian, își îndeplineşte cu: drag şi 
voie bună datoria militară2). | 

Legea organizării Armatei Elveţiene impune. cantoa- 
nelor obligaţiunea de a îngriji ca exerciţiile de gim- . 
nastică — pregătirea pentru serviciul militar — să fie ur- 
mate de toţi tinerii dela epoca eşirii din şcoala primară 
până la vârsta de 20 ani. Aceeaşi lege obligă pe cetă- 

  

1) «Singurul mijloc, care ne poate face să trăim în pace cu celelalte 
naţiuni, e să ne desvoltăm puterea astiel în cât să fim în stare a ne 
apăra drepturile, ŞI, când e vorba de apărarea unei naţiuni, educaţiu- 
nea militară universală, şi, în caz de nevoe, serviciul militar universal 

"reprezintă cea mai de sus manifestare a idealului democratie într'un 
guvernământ, „ Dar pregătirea în contra răsboiului trebue însoţită de 
o pregătire apropriată cu forțele sociale şi industriale în timp de pace- 
Germania, care e pentru celelalta națiunii modelul tip, în ceeace prl- | 

„. veşte lucrurile practice, ne-a arătui aceasta. Dar pregătirea materială 
trebue să se razime .pe pregătirea morală şi sufletească. Trebue să 
incepem prin a pregăti mintea şi sufletul ca să putem pregăti corpul 
fiindcă cultura corporală nu formează nici mintea, nici Sufletul, (pag. 
59, 60), Theodore Roosevelt. Le Devoir de l'Amâriquc en 'face de ia 
Guerre. | 

2) Din Invăţămintele Răsboiului de astăzi: „Organizarea învățămân=. . 
tului fizic şi pregătirea pentru serviciul militar“ (pag. 159—370). Vo- 
Aumul HI, 1916, | “
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-. țănii din elementele. Elitei şi Landwehrului să execute 
în fiecare. an tragerile la semn, la «Societăţile de tra- 

„gere». din comunele lor. Societăţile de gimnasiică, ca şi 
; cele de tragere la semn, din Elveţia, sunt adevărate scoale 
în cari tinerii se pregătesc pentru serviciul militar, iar ce- 
tățănii îşi întreţin instrucţiunea, pe care au dobândit-o 
supt drapel. 
Cum vedem există o legătură între trecut, prezent şi 

viitor. Casa părintească dă copilului noţiunea dragostei 
de ţară şi de neam ; această noţiune se desvoltă în şcoală 
şi în biserică, se întăreşte supt drapel, se cultivă și se 
întreţine în societate. Părinţii o tree copiilor, cari la 

_rându-le.o lasă urmaşilor lor! . 
Această organizare, răaterială şi morală, legală şi tra- 

diţională, e veche în Elveţia. In curând îşi va serba 
centenarul. In celelalte țări europene, e mult nai nouă 
şi mai puțin cimentată, dar acolo unde s'a introdus 
în ţările Scandinavice, în Belgia, Italia, Franţa — ea răs- . 
punde aceleiaşi cauze: reducerea duratei serviciului mi- 
litar subt drapel şi înlocuirea progresivă d armatelor 
de cadre prin armatele de miliții. ăi 

Pentru ca organizarea militară ce propun să poată 
da bune rezultate trebue completată, cum vedem : prin 
organizarea unei pregătiri militare, serioasă şi obliga- 
toare, care să se facă în şcoalele de diferite grade ale 

Statului, sau private, sau în Societăţile de Pregătire Mi- 
litară ; şi prin organizarea Societăților de Educaţiune 
fizică şi de Tragere la semn, unde adulţii să-şi poată în- 
„reţine vigoarea fizică şi cunoştinţele technice, dobândite 
în timpul serviciului subt drapel. 
Combinând astfel înstrucţiunea regimentară cu cea 

pregătitoare şi cu cea postregimentară, vom fi siguri 
că fiecare contingent de soldaţi, trimis la vatră, va îi



  

oricând gata de af mobilizat şi de a'şi face datoria cu 
credinţa. sufletească şi cu pricepere profesională. | 

Poporul nostru e plin de calităţi sufleteşti, şi cei cinci 
„ani de neutralitate “armată şi de răsboiu i-au luminat .- 
minteu. Răsboiul l-a făcut să'şi dea bine seama de no- 
țiunea Patriei, până atunci destul de întunecată în min- 

„ten lui: iar. contactul cu armatele aliate şi cu cele vrăj- 
maşe i-aa limpezit a doua noţiune: a Naţionalităţii, şi 
l-au făcut să cunoască calităţile neamului său, pe cari 
părea a nu le bănui. Dând o solidă organizare învăţă- 
mântului fizic şi moral la sate şi la oraşe, dând arma- 
tei o bună lege militară, şi, apoi, punându-le în aplicare 
cu un corp de învăţători şi institutori luminaţi şi pa- 
trioţi şi cu un corp de ofiţeri-instructori, bine consti- 
iuit şi format la Şcoala Comandamentului, ţara noastră 
va avea vu bună armată, compusă din buni soldaţi şi_ 
condusă de bune cadre. 

Scriind aceste .rânduri, nu mă pot opri de a chema 
incă odată, la muncă înfrățită pe ofiţer şi pe institutor, 
căci idealul urmărit de ei, unul prin armată, altul prin 
şcoală, e acelaşi: să formeze oameni, să dee societăţii 
tineri vânjoşi, sprinteni, cu trupul şi cu mintea sănă- 
toase, înzestrați cu voință, cari să nu ocolească nici 
munca, nici primejdia când e vorba de binele obştese 
şi de interesele țării. Datoria lor e de a face să se în- 
țeleagă câ educaţiunea soldatului nu trebue despărțită 
de educaţiunea cetăţanului, căci aceeaşi educaţiune, 
dacă e bună, va face şi buni cetăţăni şi buni soldaţi. 
Misiunea institutorului. (invăţătorului) şi a ofițerului, 
priviţi ca educatori, e aceeaşi şi trebue să ducă la ace- 
laşi rezultat: 'să dee sănătate morală şi” fizică poporu- 
lui român. ; 

Cu prilejul marelui congres de educaţiune fizică în-



40 ME 

  

trunit la Gand (Belgia) în vara anului 1913, un distins 

specialist d-l Devos, profesor la «Institutul Universitar 

de Educaţiuhe fizică», a arătat care trebue să fie che- 

marea institutorului: | | 

«Rolul şcoalei nu e numai de a instrui copiii, ci şi 

.. de a.forma viitori cetăţeni din punctul de vedere so- 

- cial. Influenţa învățătorului asupre elevilor nu se şterge 

din ei niciodată. Cu cât el a ştiut mai mult să convingă 

pe tânăra generaţiune de datoriile sale civice, cu cât 

"el a ştiut să exalteze în ea sentimentele înalte, cari fac 

o rassă mare şi mândră, cuatâta contribuit la îndrep- 

tarea spiritului unui popor întreg... Dar, pentru a is- 

buti în chemarea lui, învățătorul trebue să se bucntre 

de un prestigiu fără pată, care să-l rădice în ochii con- 

cetăţănilor săi. Acest prestigiu nu-l va avea cât limp 

va fi singurul care să se bucure de tristul privilegiu, 

me cerut/de el, de a fi scutit de sarcina militară. 

„.. Ne trebue 3000 ofiţeri de rezervă ca să umplem 

golurile cadrului nouei noastre armate. Aceste locuri 

ar trebui date în mare parte institutorilor. La 'ei ar 

trebui să facem apel. Aducând astfel de servicii ţării, 

o strălucire mai mare ar împodobi funcțiunea institu- 

torului şi l-ar rădica în stima concetăţenilor săi. Însti- 

tutorul, învățătorul şi ţara ar câştiga)». | 

Când am hotărît, prin Legea recrutării Armatei dit: 

1913, ca învățătorii să fie supusi aceloraşi obligaţiuni 

militare ca şi elevii lor, când le-am deschis intrarea 

in rândurile ofițerilor de rezervă, nu cunosşteam ideile 

cari se frământau în Belgia, căci ele nu fusese încă 

pici. precis formulate, nici date publicităţii. Astăzi 

1) Aceste rânduri au fost publicate la noi, la începutul anului 916 

înf: «Din învăţămintele răsboiului de astăzi» Voi Îl, pag. 260.
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sunt mulţămit văzând că soluțiunea; ce am dat prin le- 
gile militare începutului unei pregătiri a tinerimei 
noastre pentru serviciul militar, a fost reclamată de 
toţi patrioţii belgieni, din nefericire prea târziu pen- 
tru ei, şi a fost cercetată chiar în Franţa: «Educaţiu-” 
nea fizică trebue continuată de ofițerul de rezervă, 
devenit sufletul asociaţiunilor diverse, cari 'şi întind. în 
această oră peste tot teritoriul numeroasele lor ramifi- 
cațiuni. Această viziune a unei organizări naţionale. de 
educațiune, având ca agenţi principali inslitutorul -şi 
educatorul, formaţi la aceiaşi şcoală, pătrunşi de ace- 
leaşi principii, impinşi de aceiaşi doctrină, alţii au avut-o 
înaintea noastră» ) 

- x 

„Dar, fiindcă noua organizare va schimba din temelii 

aşezământul nostru militar, trebue pentru a ajunge 

fără întârziere la bune rezultate să luăm măsuri le- 
gale, cari să asigure recrutarea şi instrucţiunea câdru: 
lui permanent al Armatei, să încurajeze angajările şi 
reangajările voluntare în diferitele corpuri şi servicii 
ale Armatei, şi să vină în ajutorul celor chemaţi subt 

drapel pentru instrucţiune, sau pentru serviciul ţării. 
Astăzi lupta pentru a ajunge e grea, Cei nerăbdă- 

tori, cari nu se cred în stare de a învinge «greutăţile 
ce stau în calea năzuinţelor lor, caută să-şi creeze în 

altă parte o situațiune mai bună şi mai comodă de 
cât aceea pe care o găsesc în armată. Aceştia nu vor 
intra, sau nu vor rămâne în cadrul permanent al 
Instructorilor, sau al Corpurilor permanente. Pentru 

1) Comandant fE. Coste: «L'instituteur et tofficier, dans la Nation . 
Armâe (Paris).
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a-i reţine, sau a-i atrage, trebuesc căutate mijloace 

legale. | 
Trebue, mai întâi, să se revadă tariful soldelor mi- 

litare şi să se rădice la înălțimea greutăților traiului, 

căci cel de astăzi nu poate satisface nici aceste greu- 

“tăţi, nici obligaţiunile necontenit crescânde, cari se 

impun militarului de carieră. Una din plagele armatei 

noastre e sărăciea membrilor cadrului ei. Ofiţerul trebue " 

să aibă ceeace trebue, lui şi familiei lui, ca să ducă 

o viaţă modestă, dar demnă şi fără grija zilei de 

mâine. Solda lui trebue să fie convenabilă, dar inde- 
pendentă de grad şi progresivă, aşa că el să fie din 
ce în ce mai bine plătit cu cât înaintează în vârstă, 
Prin legea soldelor trebue încurajată natalitatea. Ofi- 

ţerii însuraţi trebuesc să aibă prioritatea în alegerea: 

rezidenţei lor, iar celor cu copii trebue să li se acorde 

„ajutoare pentru instrucţiunea şi educaţiunea copiilor 2). 

Ceeace spun de ofițer trebue să se aplice și sub- 

ofițerului de carieră. 
- Trebue să să se organizeze pretutindeni «coopera- 

tive militare» pentru înlesnirea traiului şi a sănătății 

ofiţerilor, gradelor. inferioare şi familiei lor. Această 
sarcină cade în grija «Casei de Economii şi Ajutor a 

Ofiţerilor şi a Gradelor Inferioare», pe care Statul 

irebue s'o ajute anual şi să-i acorde inlesniri. 
Trebue să se asigure militarul de orice grad in 

contra accidentelor inerente serviciului militar. aşa ca 

cei puşi îu neputinţă de a mai servi în armată, sau 

de a munci, să poată primi, pe lângă pensiunea ce 
revine gradului şi timpului servit, o primă de retra- 

  

-2) Aceste din urmă sunt propuneri pe cari lelace şigeiraku de- 

Maud'huy în „L'Action Nationale“ (Janvier 1920)
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gere, anuală, sau odată pentru totdeauna, cumpănită 
cu infiirmităţile cari au hotărit retragerea, “sau refor- 
marea lor. Aceasta se va face prin «Societăţile de asi- 
gurare a Militarilor contra accidentelor». 

Trebue ca în tot timpul chemării subt arme pentia 
instrucțiune, manevre, sau serviciu, comunele să fie 
obligate a întreţine familiele celor chemaţi, cari se con- 
stată că au, trebuință de asistenţa comunală. Pentru 
acest sfârşit şi pentru obligaţiunile cari isvorăsc din - 
alte legi militare, Comunele trebuesc să dispună deun 
«Fond comunal al Trebuinţelor Militare». Experienţa 
a dovedit în ultimii ani că centralizarea fondurilor la 
o Societate Centrală a fost o idee greşită, căci din 
cauza centralizării, împărţirea ajutoarelor nu”s'a putut 
face la timp, nici regulat, în cursul răsboiului şi chiar 
în timpul neutralității armate, 

Trebue să se impună comunelor sarcina de a creşte 
copiii militarilor fără mijloace, cari şi-au pierdut vieaţa 
în serviciul militar, fie în timp de pace, fie în răsboiu. 

trebue ca Administraţiunile publice, judeţiene şi 
comunăle să rezerveze pentru reangajaţii retraşi din 
Serviciul Armatei, anumite funcțiuni cari se vor da 
exclusiv lor, potrivit cu : specializarea fiecăruia, cu. 
dreptul de a se cumula solda cu pensiunea de retra- 
gere ce li se serveşte, 

Pentru a stimula angajările in armată şi a da o sanc- 
țiune obligativităţii serviciului militar, legea trebue să 

“interzică autorităţilor Statului şi instituţiunilor pri- 
vale de a angaja, sau de a primi în serviciu, oameni 
cari na şi-au îndeplinit obligaţiunile lor militare, -sau 
nu au servit în armată un număr determinat de ani. 

+ - 

« x.



Calitatea unei armate atârnă în mare parte de Co- 

mandamentul ei, adică de calitatea ofiţerilor cari-l 

constituesc. Ofiţerul, în capul unităţii pe care o co- 

mandă, e un isvor de energie, e un motor care pune 

- mașina în' mişcare şi o face să producă lucru util. 

Pentru a avea o bună armată trebue să o încadrăm 

cu un corp de ofițeri de carieră numeros şi de bună 

“calitate. Numărul îl dă budgetul țării, calitatea nu o- 

pot da de cât legile militare. Aci nu ne vom ocupa de 

cât de partea calitativă a cadrului. 

Pentru a avea un bun comandarient trebue ca le- 

gile speciale, cari] privesc, să fie riguros aplicate de 

Miniștrii de Răsboiu, iar abaterile să'şi găsească tot- 

- deauna sancţiunea lor. Astăzi, după răsboiu ca şin tot 

cursul lui, sa constatat de noi înşine, ca şi de străini, 

“că o bună parte din nenorocirile întâmplate armatei 

noastre sa datorat insuficienţei pregătirii Comanda- 

'mentului Inalt şi Superior, sau prigonirii celor pregă- 

tiţi, fie din cauză că legile aferente au fost nesocotite,. 

fie că au fost înadins călcate, sau modificate, pentru a 

părtini pe unii în dauna altora — şi deci în dauna ar- 

matei şi a țării. O o 

Pentru a îndrepta răul constatat anumite măsuri se 

impun. Trebue ca legile militare să aibă un traiu mai 

lung, căci schimbarea prea deasă împiedică urmărirea 

eficacităţii lor şi îndrumarea armatei pe calea progre- 

sului. Trebue neapărat ca ele să nu se mai modi- 

fice cu uşurinţă şi nepricepere pici prin articole rec- 

tificative, nici prin regulemenie cari schimbă spiritul 

'şi chiar textul legilor, nici prin decrete-legi cari rup 

în bucăţi legile armatei, dau abuzurilor caracterul le- 

galităţii şi fac mai totdeauna cu neputinţă revenirea 

la spiritul sănătos al legilor atinse. O lege care a fost
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făcută pentru a fi aplicată atât în pace cât şi în răs- - 
boiu, trebue administrată în totdeauna şi în toate îm- 
prejurările cu conştiinţă, pricepere şi bună credinţă. . 
Altfel, orice lege devine inutilă, căci bunul piac îi i-a 
locul subt formă de «act de autoritate», 'sau de «de- 

cret-lege» ; şi atunci... sic valo, sic facio, sic pro ratione 
- voluntas. Şi atunci, anarhia intră nepoftită în rându- 

rile armatei. 
Pentru a ajunge la un bun sfârşit şi a înlătura, 

pentru totdeauna, legile caduce din legislaţiunea noastră 
militară, e de neapărată trebuinţă să se creeze în Cor- 
purile Legiuitoare câte o «Comisiune a Armatei», cărora 
să revină studierea şi examinarea chestiunilor şi legi- 
lor Armatei, cercetarea trebuinţelor materiale şi satis- 

facerea lor, a budgetului şi a creditelor cerute pentru 
armată. Această. creaţiune e menită a da armatei legi 
bune, a'i satisface trebuințele, necunoscute în deajuns 

parlamentarilor noştri, a intra în spiritul Constituţiunii 
“și a da o sancţiune art. 34 din ea, care "hotărăşte că 
«interpretarea legilor, cu drept de autoritate..se face. . 
numai de Puterea Legiuitoare». 

E încă de neapărată trebuinţă să se revadă întreaga 
legislaţiune militară, pentru a asigura în acelaş timp 

” interesele armatei şi drepturile militarilor cari o cons- 
tituesc. Legea de stat-major, legea învăţământului mi- 
litar, legea poziţiunii ofiţerilor, legea de înaintare, legea. 
justiţiei militare, legea organizării interioare a Minis- 

terului de Răsboiu, de pildă, trebuesc astfel aşezate şi 
îngrădite încât armata, în colectivitatea ei, şi militarii, 
în individualitatea lor, să poată. găsi în ele un razăm 
şi un ocrotitor al intereselor şi' -drepturilor lor, cari, 
au fost prea mult atinse în cei din urmă ani. 

Legea de Stat- Major trebue modificată pentru aca 
,
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corda cu necesităţile armatei, puse în vază de răsboiul 
din urmă, şi cu noua ei aşezare, şi pentru a asigura o 

mai bună recrutare a ofiţerilor de Stat-Major şi o mai 

bună . organizare a Marelui Stat-Major. Această lege 
trebue alcătuită astfel încât armata noastră să fie ferită 
în viitor de nenorocirile suferite în mare parte din 
cauza organizării. defecte a Statului-Major şi abaterilor 

„de la lege, prea mult tolerate înainte de 1914 și, mai 
cu seaină, în timpul pregătirii răsboiului şi după în- 
ceperea lui. 

“Marile principii, pe cari ar trebui să se razeme vii- 
toarea lege, ar fi următoarele : 

Şeful Marelui Stat-Major e dator să îndeplinească 

„toate atribuţiunile Serviciului hotărite prin - lege. In 

3 caz - când i s'ar călca această îndatorire, legea il va 

“ obliga să ceară, înscris şi motivat, Ministrului de Răs- 

hoiu mutarea sa din câpul Marelui Stat-Major. Cerce- 
tarea cazului se va face de Consiliul Superior al Ar- 

matei, care va opina asupra cererii şi urmării ce tre- 
bue să i se dee. 

Decretul pentru numirea Șefului Marelui Stat-Major 

trebue sa apară în «Monitorul Oficial» cel mai târziu 

după 30 zile de la data decretării vacanței. Acest de- 

cret trebue sprijinit pe un «jurnal» al Consiliului de 

Miniştri, provocat de referatul Ministrului de Răsboiu. 

La mobilizarea Armatei, Şeful M. S. M. devine;de drept 

"major general al Armatei de operaţiuni» (şei "de Stat- 

Major general). In această calitate, el exercită conduce- 

- vea armatei ţării mobilizată, în puterea delegaţiunii ce 

i-o da Suveranul, prin ministrul de Răsboiu, In caz de 
inlocuire, care nu se poate face de cât în puterea u- 

nui «jurnal al Consiliului de Miniştri», el trebue mutat . 

imediat din cadrul Marelui Stat-Major. |
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“Funcțiunea de şef al M. S-M, nu se poate încredința 

* nici în timp de pace, nici în răsboiu, de cât unui ge- 

neral din Cadrui permanent al Armatei. 

Nici un ofiţer de Stat-Major nu poate lua două grade | 

consecutive în serviciul de Stat-Major, nici în timp 

de pace, nici în răsboiu. 
Legea Învățământului Militar. Intâia datorie s a arma- 

tei este să apere graniţele şi: pământul ţării. Viitorul 

răsboiu va fi foarte greu de dus. Pentru al face, se 

va cere şefilor mai multă ştiinţă şi aptitudini prote- 
sionale, iar trupelor mai multă valoare militară. Va 
trebui ca defensiva silită, în care armata va sta, să nu 

facii nici pe ofițer nici pe soldat să'şi peardă senti- . 
mentul activităţii şi spiritul ofensivei, cari trebuec sâ 
rămână neatinse pentru momentul când, echilibrul din- 

“re forţele opuse rupându-se, cel mai tare va profita 

pentru a ataca şi urmări pe cel mai slab !). 
Se ştie de toţi că singurul corectiv al serviciului re- 

dus, adică al Armatelor de Miliţii, sta în soliditatea 

cadrelor, care. nu se capătă decât printr'o bună pregă- 

tire şi prin întreţinerea şi complectarea stăruitoare a 

acestei pregătiri. 

Instrucţiunea trupei se face în cazarmă. Cazarma 

trebue să devină un aşezământ de instrucţiune publică, 

ande cetățănii au nu numâăi să înveţe meşteşugul ar- 

melor, ci ca să-şi desvolte şi educaţiunea patriotică şi 

cetățenească. Ca atare, va trebui ca de azi înainte 

în şcoala regimentului să se introducă principiele pe- 

dagogice, singure cari ne pot da metoda adevărată 

pentru a obţine bune rezultate. Ofițerul instructor 
trebue să-şi asigure concursul institutorului (mvâţă- 

  

1) General | Rouqueol: «L'Action National» (Fevrier 1920).
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torului) și preotului. Câte trei vor forma armonic trupul, 

mintea şi sufletul soldatului.: In fiecare regiment va func- 

_țţiona o aȘcoala de Adulţi», unde învățătorul (ofiţer de 
miliții) și preotul (confesorul militar. din cadrul Regi- - 
mentului, sau din Garnizoană) vor da o mână de ajutor 

ofiţerilor instructori ca să complecteze instrucțiunea de 

carte a soldaţilor şi să le lumineze mintea. 
„ Pregrătirea + cadrului'se începe în Şcoalele Militare şi 

se desăvârşeşte la Regiment şi la Comandamente. | 
Organizarea învățământului. militar trebue să aivă în 

vedere formarea cadrului de instructori şi de coman- 

„ dament şi formarea specialiştilor armatei. 

Ofițerii de carieră, având menirea de a fi instruc- 

tori în timp de pace, trebuesc să aivă o instrucţiune 
pedagogică foarte desvoltată. In şcoalele militare de 

" diferite grade ei trebue să capete şi ştiinţa militară 

cerută unui instructor şi conducător de trupe şi metoada 

de a transmite subordonaţilor lor această ştiinţă şi dea'i 

preface în cel mai scurt timp în militari desăvârşiţi. 
In scara învățământului militar, se va avea în ve- 

dere numai scopul ce revine fiecărei şcoale, şi progra- 

- mele lor de studii nu vor urmării decât îndeplinirea 

acestui scop. De pildă: Şcoala pregătitoare de ofiţeri 
are menirea să formeze instructori de soldaţi şi co- 
"mandanţi de plotoane; programul ei nu va avea în 
vedere decât instrucţiunea adecuata a 'sub-locotenen- 
tului şi a locotenentului. Nimic mâi mult. Dar aceasta 

- a foarte mult, şi şcoala se va considera că şi-a înde- 
plinit cheniarea când va putea trimite la corpuri ti- 
neri ofiţeri cu cunoştinţe teoretice şi practice sufi- 
ciente sarcinelor ce au să le revină. | 

- “Cunogtinţele cerute gradelor -nrmătoare, de căpitan 

şi maior, ge vor căpăta de ofițeri în şcoalele speciale
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"ale armelor respective, pe cari ofiţerii instructori vor 
fi chemaţi pe rând să le urmeze, 

„Oâijerii de miliții, fiind destinaţi să comanăe trupe 
prealabil instruite, vor dobândi, după terminare şcoa- 
ki de ofițeri, cunoștințele cerute comandamentelor 
armitoare prin concentrări anuale la Corpurile de 
trupă din cari fac parte, la Câmpurile de instrucţiune, 
la Şcoalele speciale ale Armei lor, 

Iri legătură cu noua lege a Invăţământului militar şi 
cu modificarea legei de stat-major, pun şi transforma- 
rea Şcoalei superioare de Răsboiu în «Academie de 
inalte Studii Militare». In capul aşezământului cultural 
al Armatei stă Şcoala Superioară de Răsboiu. După 
concepțiunea ce am asupra formării corpului nostru 
ofițeresc, Şcoala de Răsboiu nu trebue să mairămână 

„o simplă pepinieră a ofiţerilor de Stat-Major, ci să 
devină Marea şcoală a Invăţămâniului militar. Bine do- 

comentată de o secţiune istorică, al cărei rol va fi de 
a trage învățăminte din răsboaele cele mai recente 
şi de o echipă de ofiţeri poligloţi, gata de a fi trimişi 
oriunde se petrec evenimente militare interesante, 
această scoală va răspândi doctrina sa în corpurile de 
trupă ca şi în staturile-majore dela comandamente, şi 
va instrui astfel -o elită de ofiţeri superiori şi infe- 
riori. Programele ei de studii vor fi stabilite după cu- 
noștințele ce fiecare grup trebue să dobândească. In 

această scoală: ofițerii superiori se vor pregăti pentru 
rolul viitor de ofiţeri generali; iar căpitanii şi eventual 
locotenenţii îşi vor complecta cunoştinţele cerute in- 
strucțiunii şi conducerii batalionului, (grupului de ar- 
îilerie) şi regimentului 1). 

1) A se vedea ideile d-lui colonel Thomasson: «Le. Rovers de 
J)9tâx (pag. 149). Paris 1919... .
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Dacă Şcoala Superioară de Răsboiu! se transformă 

într'o Academie de Inalte Studii Militare, pregătirez 

Corpului de Stat-Major se va face în oficina Marelui 

' Stat-Major subt direcțiunea Șefului Marelui S.-M., che- 

mându-se în acest scep absolvenţii Academiei, cari 

vor fi recunoscuţi că au aptitudini pentru serviciul de 

- Stat-Major. 

Şi, ca să încheiu cu Corpul de Stat-Major și eu 

Academia de Inalte Studii Militare, trebue să adaos 

câteva cuvinte referitoare la doctrina răsboiului. Ar- 

mata franceză la începutul răsboiului trecut a avut 

puterea numerică şi a fost bine încadrată şi instruită, 

dar pregătirea ei materială a fost necompleciă. din 

cauza unei doctrine greşite şi neținută la zi. Tot din 

cauza doctrinei şi pregătirea comandamentelor a lăsai 

de dorit, şi armata a avut să sufere mari neajunsuri 

în primii ani ai răsboiului. Armata franceză a suferit 

mari neajunsuri din cauza prea marii. încredere într o 

doctrina prefăcută, frământată în oficina Şcoalei su- 

perioare de răsboiu şi a Marelui Stat-Major, şi a mat 

suferit şi din cauza... aservirii caracterelor, care avez 

origina în aceleaşi așezăminte. Francezii au făcut această 

constatare în timpul şi după răsboiu. Și noi am făcui-o. 

şi constatarea străinilor confirmă pe a noastră. Să 

deschidem ochii ca să nu mai cadem în greșali. căci 

perseverare... 
In ceeace priveşte pregălirea specialiştilor-tehniciani 

“ai armatei, fac aci, din nou o afirmare, de care do- 

resc ca c6i cari ne înlocuesc în conducerea armatei 

să țină seama, pentru a evita țării nenorocirile su- 

ferite de armata noastră în răsboiul trecut. Tehnicis- 

pii militari au fost maltrataţi la noi şi, în ultimii ani, 

chiar înlocuiţi prin specialişti (?) civili, lipsiţi ae orice



    

pregătire a tehnaicei răsboiului. Urmările ne sunt cunos- 
-cute. De altfel, ceeace am făcut noi nu poartă brevetul de 
invenţiune românească, Franţa căzuse de mult în această - 
areşală și a plătiţ-o scump. Dau ca dovadă următoarele: In 
parlamentul francez, falşii tehniciani, inspirați inai mult 
de doctrina falşă a Şcoalei de Răsboiu şi: de Inaltul 
Comandament, nu au dat nici o atenţiune celor cari 

„cereau tunuri de calibru mare pentru armată, căci 
convingerea conductorilor destinelor Franţei era făcută 
si nestrămutată: «Franţa nu voia se cadă şi ea în gre- 
șala in care căzuse Germania adoptând, tunurile grele, 
greșeala mare şi ruinătoare pentru Stat». In 1909, un bun 
artilerist, şi în acelaş timp tehnician desăvârşit, a pro- 
pus întrebuinţasea avionului la conducerea tragerei ar- 
tileriei, după ce a pus în vază folosul lui cu prilejul 
exerciţiilor de tragere de la Châlons. Proba fiind fă- 
cuiă trebuia, să fie hotăritoare. Propunerea însă nu a 
îosi luată în samă, pentru că doctrina nu se împăca 
cu tragerea la distanţe mari. Şi atunci Franţa a intrat 

„ în Tăsboiu nepregătită şi fără mijloace tehnice de: cari 
dispunea Germania, şi a trebuit să treacă doi ani până 
când sa putut da avioanelor Artileriei o deplină în- 
izebuințare. In schimb, zilele de grea cumpină au fă- 
cut pe Francezi să vadă limpede, şi când acelaşi tehni- - 
cian a propus comandamentului suprem înființarea şi: 
întrebuințarea cuirasatului terestru (tankul), ca sigur mij- 
loc pentru a dobândi victoria hotăritoare, generalismul 
doitre pătrunde ideea şi'i dă mijloace s'o realizeze. Ge- - 
neralul. Estienne, aatorul proectului, începe lucrul, con- 
duce şi grăbeşte construcţiunea acestor tankuri de asalt 
ie stabileșie tactica, şi în vara anului 1918, când infan- 
teria franceză era sleită numericeşte, aruncă în bătălie
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pă 

primele grupuri şi cu ele smulge victoria din mâinele-.” 

- “Armatei Germane ?). 
Incheiu: În răsboaele viitoare materialul va juca un 

rol mult mai mare de cât în ultimul răsboiu; prin el 

se va căuta a cruța materialul omenesc şi a dobândi 

victoria mai mult prin sacrificii materiale de cât ome- 

. meşti. Trebue deci.să se urmărească foarte de aproape 

'invenţiunile şi perfecţionările de orice natură, ale câ- 

ror aplicaţiune la răsboiu, i-ar. modifica metoadele şi 

chiar organizarea. Armata trebue dar să dispună de 

adevăraţi specialişti- -tehniciani; şi pentru ai forma, | 

şcoalele militare de Artilerie, de Geniu şi de Aviaţiune 

trebuesc: puse pe temelii solide, pentru ca viitorii tehni- 

ciani să capete în, ele bazele ştiinţei, pe care apoi o vor 

desvolta şi: complecta în stabilimentele armatei şi pri- 

vate din țară şi din-străinătate, şi în servitiul trupelor 

şi al comandamentelor. 

Legea de Inaintare, O tristă experiență : a dovedit că 

această lege, deşi bună, trebue totuşi modificată pentru a 

îngrădi aplicarea și respectarea ei, pentru a face să în-. 

ceteze abuzurile cari sau săvârşit în numele ei, dar. 

fără ştirea ei, prin dispozițiuni create de decreie-legi. 

sau prin măsuri ne sprijinite de lege, luate fie de 

Marele Cartier General în timp de răsboiu, fie de Mi- 

niştri în timp de pact; în fine pentru a garanta atât 

interesele armatei, cât şi ale ofiţerilor. Peniru acest. 

sfârşit, trebue introduse în lege oareeari prescriptiuni, 

din cari unele cu aplicare retroactivă. | 

Toţi.ofiţeri armatei române. trebuesc să capete pre- 

gătirea pentru: gradul de sub-locotenent numai în scoa- 

ele militare, sau în corpurile de trupă, române, 

1) Studii şi Critici Militare. Vol. | (1921) : Pericolul unei doctrinzi 

"prefăcute.
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Stagiul la trupă e obligator pentru întreaga scară: 
a comandamentului. Orice călcare a acestei dispozi- 
țiuni, cu începere de la 1 Ianuarie 1921, va fi anulată 

prin decret regesc în urma avizului Consiliului Supe-: 
rior al Armatei. Ofițerii cari în timpul răsboiului au 
luat un grad fără să fi îndeplinit condiţiunea de sta-: 
giu cerută de lege, şi cari nu au satisfăcut-o nici după - 
înaintare până la trecerea armatei pe picior de pace, 
perd dreptul de a 'mai exercita un comandament. Ei 
vor fi trecuţi, după aptitudini, în serviciele admini- 

strative, sau tehnice ale armatei, 

Inaintările până la gradul de Colonel inclusiv se fac 
numai în arma de origină a ofiţerilor, pe cari nimeni: 

nu o poate schimba. 
Nici o înaintare pe loc nu se poate face de cât în 

serviciele specializate, recunoscute de lege şi al căror 
cadru e determinat printr'o lege specială. Orice câlcare 
a acestei dispoziţiuni va fi anulată în urma avizului- 
Comitetului Superior al Armatei. 
Nimeni nu poate fi înaintat în comandament dacă 

nu a comandat şi instruit unitatea inferioară. 
Orice înaintare fâcută în viitor prin călcarea dis-. 

poziţiunilor legei de înaintare se va anula, iar cei: 
dovediţi că au provocat călcarea legii vor fi trimişi: 
inaintea unei comisiuni de anchetă pentru a le cerceta. 
cazul şi a da avizul usupra măsurilor penale ce tre-. 
buesc luate în contra lor. 

Toate aceste dispoziţiuni se vor aplica, în principiu 
când legea de organizare a armatei se va schimba, o- 
fiţerilor din cadrul permanent al Armatei. In ceeace: 
priveşte înaintarea ofiţerilor armatei de Miliţii, legea 
va trebui să prevadă condițiuni speciale de vechime: 
în grad şi de capacitate, precum și mijloacele 'prin cari:
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«i pot dobândi capacitatea cerută noului grad. Pentru' 

cei cari aspiră la grade superioare celui de maior, 

legea va trebui să slabilească, „printre alte condițiuni 

şi pe aceea. a unui stagiu de un an la o trupă perma- 

„mentă în gradul de maior. . | 

Şi scriind aceste rânduri nu mă opresc de a mărtu- 

risi că nu legile sunt vinovate, când constatăm abu- 

zari în aplicarea lor, ci mai mult oamenii cari le aplică.. 

„De aceea oricum sar schimba legea, ea nu va putea 

'da bune rezultate de cât atunci când miniştrii o vor 

aplica cu dreptate și cu echitate, când favoritismul va 

dispare din armată, când înallul comandament nu va 

fi călăuzit în aprecierea ofițerilor de cât de interesele 

armatei, cari în ultimii ani au fost prea mult nesoco- 

tite, şi când responsabilitatea miniştrilor va înceta de a 

fi o literă moartă. ie | 

Legea de înaintare, ca şi legea poziţiunii ofițerilor, 

mu: se va. aplica în toate fofmele_ ei, în pace ca şi în 

răbsoiu, de cât de Ministrul de Răsboiu. 

Legea “asupra poziţiunii ofiţerilor. — Printre modifică- 

„zile, sau prescripțiunile, cari trebuesc introduse în lege, 

voiu cita numai pe următoarele: i | 

Ofiţerul destituit, pentru ca a refuzat să depună jură- 

mântul (art. 1 lit. e din legea actuală), e trecut în ele- 

mentul corespunzător vârstei sale, ca soldat, şi supus - 

îndatoririlor contingentului din care face parte. 

Sub-locotenenţii şi locotenenţii reformaţi pentru anu- 

mite motive (art. 30, lit. a, b, c şi d în aceeaşi lege) 

sunt trecuţi ca soldaţi în elementul corespunzător vrâ- 

stei şi supuşi îndatoririlor contingentului din care fac 

parte. , | , 

Ofiţerul condamnat. la destituire, sau închisoare, care 

atrage perderea gradului, pentru motivele arătate de
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Codul de J. i. (art. 217) e trecut ca soldat în elenien-- 
tal corespunzător vrâstei sale şi... . 

Ofițerii din cadrul permanent de orice arad sunt tre- 
- cuţi în miliții (rezervă) sau puşi în retragere, inainte de 

a fi atins limita de vrâstă, dacă se constată că rămâne- 
rea lor în cadrul permanent ar fi dăunătoare armatei. 
Aceasta se face după propunerea «Comisiunii de cla- 
sare a ofițerilor». 

Ofițerii de orice grad, cărora în timp de răsboiu li se 
iea comandameatul, sau serviciul, ce li fusese încredin- 
țat, pentru nedestoinicie profesională sau oboseală fi- 
zică, bine constatată de şefii erarhici, nu vor fi trecuţi 
în rezervă, sau in retragere, fără îndeplinirea strictă a 
prescripțiunilor legii poziţiunii ofițerilor“ combinată cu 
legea de înaintare, şi fără avizul Comitetului Superior” . 

«al Armatei. Până la îndeplinirea formelor legale, şi sta-. 
bilirea definitivă a poziţiunii lor, acesti ofițeri sunt puşi 
la dispozițiunea Ministerului de Răsboiu. 

Cultul onoarei va trebui practicat mai mult ca în tre- 
“cut pe toată scara ierarhiei militare. O spun aceasta 
fiindcă la noi, ca și în alte armate, 1) lungul răsboiu a 
cam slăbit acest cult şi a făcut să între în cadrul ofițerilor 
militari, de sigur meritoşi, dar cari nu toţi au întreaga 
valoare morala cerută unor educatori și comandanţi de 
trupe. Pentru acest sfârşit va trebui să se înființeze în 
fiecare garnizoară un «Consiliu de Onoare», care să cer- 
ceteze şi să reprime greşalele contra onoarei. Verdictul 
unui asemene consiliu nu trebue însă să fie executoriu, 
ci se admită recursul la o juridicţiune superioară, care 
va funcţiona la rezidența fiecărui corp de arimată (san 

1) Această mărturisire o face şi generala! de Maud'huy in „l'Ac- 
- tion Naţionale“ Janvier i920 (Paris).



56 

„eventual, diviziune de armată) şi va" lua numele de 

«Consiliu de Apei». 

Legea peniru organizarea Justiției mliitare.—ln Franţa 

“sa pus chestiunea, supt «forma unei consultaţiuni» adre- 

-sată persoanelor. competente, dacă militarii mai trebuesc 

supuşi unei juridicţiuni speciale. Şi la noi sa pus mai 

“de mult această chestiune, însă supt «forma iniperativă» - 

şi de persoane necompetente. Părerea mea este ca re- 

" gimul juridicţiunii speciale trebue neapărat păstrat pentru 

'armata noastră. Dar... | 

Azi nimeni nu se mai îndoeşte ca legea noastră trebae 

deantregul revăzută şi refăcută. Această necesitate era 

„de mult simțită. Numeroase comisiuni de jurisconsulţi 

şi specialiști militari au fost însărcinate de foştii mi- 

niştri de răsboiu cu acest studiu. Propunerile. lor, supt 

forma de proiecte se .odihnesc şi astăzi în cartoanele 

ministerului, dacă foştii ocupatori nu le-or fi turburat 

„odihna, şi mai nimic nu sa schimbat în administrarea 

justiţiei în armată. In fine, răsboiul trecut ne-a făcut să 

vedem: limpede toată slăbiciunea administrării justiţiei 

în armata noastră, care a dat loc la atâtea abuzuri de 

procedură şi acte de tagadă de dreptate, în cât dacă nu . 

ar fi fost controlate, ar pare trase din poveşti. Proce- 

dura, instrucțiunea, judecarea, toate sau făcut de multe 

ori în mod convenţional şi adesea cu codul de justiţie 

închis. Nu e locul aci de sprijin prin, cazuri concrete 

afirmaţiunea ce fac, Cu altă ocaziune şi în alt loc voiu 

face şi aceasta. Acum mă mărginesc a spune că în 

_ Franţa, din 120.000 recursuri făcute înaintea Consiliului 

de Revizuire, dela începutul răsboiului până în Octombrie 

1919, sau admis aproximativ numai 11.000. La noi, nu 

ştiu câte s'au judecat, căci na sa: încheiat încă darea 

" de seamă a lucrărilor justiţiei militare, ştiu numai că în 

s
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dărite de seamă ale presei din Capitală sa vorbit de o: - 
tpimoasa ședință a Curţei Şuperioare de J. M., cam de 
pe la sfârşitul lui Octombrie 1919, în care, din vre-o: 
sută de recursuri, s'au respins numai 3. De atunci, în 
fiecare zi curg recursurile admise de aceiaşi curte şi 
multe chiar fără transmitere. Aceasta, după mine, în- 
semnează ca judecarea cauzelor de către Curțile Mar-. 
țiale s'a făcut cu cea mai vădită uşurinţă. In schimb cu- 
nosc atâtea cazuri în cari marii vinovaţi au fost acbhitaţi 
de aceleaşi curţi, sau chiar netremiși în cercetare jude-. 
cătorească. Ce să mai vorbesc de chipul în care sau 
instruit afaceri de mare însemnătate, cari cereau: nea- 

părat sancţiuni penale pentru vinovaţi și reabilitarea. 
victimelor unor învinuiri plăsmuite.. 

__ Când se va cerceta de aproape activitatea justiţiei mi- 
tare dela 1916 până astăzi şi dosarele afacerilor însem- 
nate de oameni pricepuţi, drepţi, nepărtinitori şi nepă- 
timaşi, o singură constatare se va face: justiția militară 
nu a fost la îndlţimea datoriei ei. 

Pentru a reda armatei şi sociețăţii încrederea în jus- | 
tiţia militară, trebue să “i aducem modificări radicale, 
printre cari notez pe următoarele : 

Cea mai însemnată șa îi introducerea pricipiului cons- 
tituţional că «Justiţia militară, făcând parte din Puterea 
Judecătorească a Ţării, e de sine stătătoare şi deci nu 
atârnă de comandament». Relaţiunile ei cu Autorităţile 

RE. 
Militare trebuesc stabilite după aceleaşi norme ca ale Pu-5(Â 

„terii Judecătoreşti cu Ministerul Jastiţiei ; şi pentru aceasta Z 
ea va fi reprezentată la Ministerul de Răsboia priatr'o. 
Direcţiune, zisă a Jastiţiei militare, în capul căreia va a sta 
«un Consilier tehnic al Justiţiei militare». 
Crearea unui «Corp de ofițeri ai Justiţiei mibitare» din 

“Ye,
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care se va recrata Parchetul şi Membrii permanenţi ai 

“Tribunalelor militare; 

__ Organizarea «Consilielor, de Disciplină de garnizoane», 

în locul celor dela Regimente, şi lărgirea . atribuţiunilor 

(competenţei) lor ; 

Crearea unei «Dir ecţiuni a Justiţiei militare» pe lângă 

„Ministerul de Răsboi, având ca director un Consilier 

” tehnic al Justiţiei militare. 

 Revederea Codului de Justiţiei Militară, şi anume: 

modificarea competenţei tutulor instanţelor judecătoreşti 

militare; modificarea pedepselor atribuite crimelor şi 
 delictelor cu caracter militar; modificarea compunerii 

Consilielor şi Parchetelor dela toate instanţele judecă- 

toreşti ; introducerea în compunerea Consilielor de dis- 

ciplină şi de Răsboiu a unui sub-ofiţer (plotonier major), 

pentru judecarea gradelor inferioare și soldaţilor; ju- 

decarea de câtră Consiliele de Răsboiu a deliclelor de 

presa comise de militari (introdusă pe calea Constitu- 

țiunii ţării)... 

Şi, supt forma de corolar, propun ca o anchetă par- 

lamentară să cerceteze întreaga activitatea a Justiţiei 

militare âin timpul răsboiului, pentru a descoperi abu- 

zurile de putere, tăgadele de dreptate și nedreptăţile ce 

sau comis în numele Justiţiei, pentru a stabili răspun-- 

derile şi a edicta măsurile în stare de a înfrâna abuzu- 

rile în viitor. . 

Pentru a pune frână abuzurilor de putere comise de 

autorităţile militare, ca. şi de cele civile, va trebui să 

se înscrie în viitoarea Constituţiune principiul conten- 
- țiosului în materie adminislrativă, care se va aplica, fie 

supt forma de Consiliul de Stat cu atribuţiuni de con- 

iencios, fie supt torma unei „Juridicțiunii proprie cu, di- 

fer ite instanţe.



DI. 

Ministerul de Rdăsboin. Organizarea lui va trebui adânc 
modificată pentru a nu recade în dezordinea şi neputinta 
în care a zăcut până astăzi. Intr'o țară, unde miniştrii 
de răsboiu se schimbă mai des decât guvernele efemere, 
unde a fost cu putință ca în timp de 19ani (1900—1919)- 
să se perindeze. 16 miniştri; într'o ţară unde în timpul 
unei lungi neutralităţi (1914—1916) armata a fost lăsată 
fără şef de Stat-Major; într'o ţară unde aproâpe în tot 
timpul răsboiului dela August 1916—5 Martie - 1918 și 
dela 25 Oct. 1918—1 Aprilie 1920 autoritatea Ministrului - 
de Răsboi a fost anulată prin atribuţiuni nechibzuite,. 
nejustificate și leonine, acordate Marelui Cartier General, 
trebue să facem tot ce omeneşte e posibil ca să stârpim 
răul din rădăcină şi să asigurăm Ministrului de Răsboiu 
exercitarea tuturor atribaiuzilor, pe care Constituţiunea 
Țării i le-a dat şi i le garantează. 

Şi ca să începem, trebue să asigurăm Ministerului de: 
__ Răsboin continuitatea în conducerea administraţiunii Ar- 
"matei şi acordarea serviciilor între ele printr'o bună or- 

ganizare şi printr'un personal a cărui stabilitate să nu 
urmeze legea nestabilităţii miniştrilor. 

Regele fiind după Constituţiune Capul Puterii Armate, - 
toate actele cari privesc administrarea şi conducerea 
Armatei se fac de Ministrul de Răsboiu în numele Pe- 
gelui, răspunderea lor însă priveşte numai pe Ministru, 
căci persoana Regelui e neviolabilă (art. 92 şi 93 din Con- 
stituţiune). În puterea acestui principiu constituțional 
nimic nu se poate săvârşi în armată, care să iasă din: 
cercul răspunderii Ministrului de Răsboiu, căci orice 
act al Regelui trebue contra semanat de Ministru pentru 
2 avea tărie legală. = 

Acest principiu fiind stabilit, rămâne să arăt că și 
„în timp de răsboiu stă nestrămutat. In timp de pace”
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armata se administrează şi se pregăteşte de răsboiu: 

amândouă aceste acte cad subt răspunderea unică a 

Ministrului. In timp de răsboiu, armata se adminis- 

treze şi face răsboiul + administraţiunea ei priveşte tot 

pe ministru; dar conducerea operaţiunilor nu-l pri- 

veşte, căci ministrul nu are posibilitatea dedublării ; 

răspunderea însă în anumită măsură o are tot el în virtu- 

tea principiului constituțional, iar nu Regele care ene- 

violabil. Dacă e aşa, şi nu poate fi alifel într'o ţară 

-subt regim constituțional, comandamentul armatei de 

operaţiuni nu se poate exercita decât de un General, 

căruia Suveranul îi delegă comanda Armatei prin actul 

de mobilizare contra-semnat de Ministrul de Răsboiu- 

Prin aceasta, răspunderile sunt bine definite, şi nu e aci 

de comandament care să nu poată fi discutat, sau atacat. 

fără ca persoana Regelui să fie atinsă de răspundere. 

Astfel sa rezolvit această chestiune foarte delicată în 

răsboiul trecut, de toate statele beligerante şi soluţiu- 

nea dată va fi urmată şi în viitor. Deşi după Constitu- 

ţiunile ţărilor beligerante suveranii erau capii supremi 

ai armatelor lor, totuşi nici unul n'a condus operaţiu= 

nile armatei sale. Şi cauza e lesne de găsit. Actele co- 

mandamentului sunt supuse judecății şi-şi atrag sanc- 

ţiuni; ori Constituţiunea: opreşte de a trage la răspun- 

“dere pe un suveran comandant de armată. Dar nu 

numai atât. Comandamentul unei armate se exercită 

fără soluţiuni de continuitate, şi deci comandantul trebue 

să rămână la postul său cât ține răsboiul. Ori, diversele 

- atribuţiuni constituţionale ale suveranului nu-l pot îngă- 

dui a se substrage dela ele în tot timpul unei lungi campa- 

pii decât lăsând cârma ţării în mâinele unei regenţe!). 

  

1) Au trecut o sută de ani de când în Prusia Regele, capul Armatei, 

abdică dela comandamentul efetiv în favoarea unui genoral, care
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Pentru toate aceste motive, sunt îndreptăţit ca să 
susțin că în viitor, Suveranul trebue să încredinţeze 

; conducerea armatei de operaţiuni unui general.: Acest 
general va fi însuşi Şeful Marelui Stat-Major, pentru a 

- se respecta principiul că eoperaţiunile trebuesc con- 
„duse de acela care a pregătit şi a alcătuit planul de 

răsboiu». Făcându-se aşa, generalizmul rămâne ăspun- 
zător de actele sale față de Suveran, capul suprem al 
armatei, şi răspunderea lui îşi găseşte sancţiunea în 
legile ţării şi în legile speciale ale Armatei, pe cari Mi- 
nistrul de răsboiu e dator să facă a 'şe respecta în. 
timp de pace şi, mai cu seamă, în timp de răsboiu. 

Prin aceasta am voit să arât caracterul constituțio- 
nal pe care trebue să-] aibă un ministru de răsboiu în 
pace şi răsboiu, caracter pe care el nu poate să-l des- 
brace, fără a cade subt răspunderea constituţională, 

Trec acum la schema organizării ce propun a se da 
Ministerului de răsboiu. | 

Intregul organism al Ministerului de Răsboiu va fi 
constituit din 3 mari Direcţiuni generale : 

1: «Direcţiunea Generală a Marelui Stat-Major», în 
sarcina căriia cad organizarea şi instrucţiunea armatei, 
pregătirea răsboiului şi conducerea operaţiunilor. Şeful 
Marelui Stat-Major e secundat în timp de pâce de 3 
sub-şefi. Intâiul va merge cu Armata de operaţiuni, în 
poartă numele de „Şei de Stat-Major general“ (Genâral Buat „Lu= 
dendorff:. Paris, 1920). Ă | 
Cu aprobarea Aliaților sa creat, în vara 1916, un. organ de co- 
mandament unic şi răspunzător, însărcinat cu: conducerea armatelor 
germane: şi aliate. Acest organ, subt denumirea de Direcţiune  mili- 
Zară supremă, a tost încredinţat împăratului Gernianiei, care l-a 
trecut prin delegafiune Mareşalului von' Hindenburg, Şeful de Stat- 
major al armatelor germane („Aus meinem Leben“ de mareşalul von 
Hindenburg, tradus în franceză. Paris. Ch, Lavauzelle), „u 
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caz de răsboiu, cu titlul de Şef al Marelui Cartier-Ge- 

_meral; al doilea va îndeplini funcțiunea de şef de Siai- 

Major (sau eventual de, comandant) al Comandamen- 

tului Etapelor ; şi al treilea, va rămânea ca Şef de Siat- 

Major al Armatei din interiorul ţării (zona interioară). 

Fiecare din ei va pregăti lucrurile referitoare la servi- 
ciul ce-i revine în răsboiu; 
__2, «Direcţiunea Generală a Personalului Armatei». in 

sarcina căriia cade întregul personal al Armatei de 

uscat, al Marinei Militare şi al Navigaţiunii Aeriene; 

3. «Direcţiunea. Generală a Servicielor Armatei», in 

- „sarcina căriia cad toate serviciele, cari concură la în- 

| destularea armatei cu tot ce-i trebue pentru a trăi, a 

- se mişca şi a lupta. 
In capul fiecării Direcţiuni Generale va sta un .gene- 

ral (de Corp de Armată sau de Diviziune), care va îi . 

asistat de consilierii tehnici respectivi (inspectorii tehnici 

de Arme şi de Servicii) şi de Consiliele, sau Comite- 

tele tehnice respective. 

Cu o asemenea organizare, Ministrul nu va lucra 

direct decât cu cei trei directori generali, ordinea şi 

legătura se .vor stabili între diferitele şi multiplele or- 

gane ale armatei, iar continuitatea lucrului se va pu- 

tea înfăptui, căci cele trei mari organe, rădicate la în- 

pălțimea unor sub-secretariate de Stat, 'vor asigura 

această continuitate prin şefii lor, scoşi din câmpul 

fluctaţiunilor politice, cari ferică și desferică guvernele 

în ţara noastră. Aceasta ar fi, sunt convins, o fericită 

reformă şi ar fi și mai tericită, dacă cei doui miniştri 

ai Apărdrii Naţionale, al Răsboiului şi al Afacerilor Ex- 

terne, ar fi şi ei puşi la adăpostul fluctuaţiunilor po- 

Iitice. 
Cât timp Ministru) de Răsboiu nu se va bucura de



  

, “a 
oarecare stabilitate, nu numai că va fi un şef fară auto- 

zitate, dar nu va putea avea nici mentalitatea rolului 
său. Numai stabilitatea va fi în stare să scape portofo- 
liul răshoiului de incompetenţi şi de compeţitori. . 

Şi ca să încheiu: 
intr'o ţară cu o organizare socială şi democratică, 

cum este, sau cum trebue să fie în viitor, România, 
unde «puterea executivă este încredințată Regelui care o 
ezercită regulat prin constituțiune (art. 35), unde «per- 
soana Regelui e inviolabilă, iar Miniştrii sunt răspun- 
zători (art. 92)» unde «in nici un caz ordinul verbal, 
sau scris, al Regelui na poate apăra pe un Ministru de 
răspundere (art. 100)», Ministrul de . Răsboiu, e singur. 
răspunzător de administraţiunea și de interesele arma- 
tei, precum şi de aplicarea legilor militare inaintea Cor- 
purilor Legiuitoare şi a Regelui (art. 101). Ca atare, 
Ministrul nu poate, şi nici nu trebue, să împartă cu ni- 

sneni această răspundere nici in pace, nici în răsboia. 

intre el şi suveran nici un organ intermediar nu tre- 
bue să existe, sau să se infiltreze, fiindcă-nu'l îngădue 
Constituțiunea Țării î). 

y. In Franţa, la inceputul răsboiului, Generalisimul Armatei îşi însu- - 

şise anumite prerogative privitoare la corpul Ofiţerilor, cari eşeau, 

din cadrul celor atiibuite comandamentului său. Nemulţămirile, por- 

vocate ae oarecari măsuri arbitrare; au fost mari. Generalul Qallieni 

venind în capul ministerului de răsboiu, a atras atenţiunea generalului 
dotfre şi i-a mărginit atribuţiunile.. - 

Când mai târziu, în faţa dezastrului care ameninţă pe Ataţi, gene- 
ratul Foch a fost “umil comandant unic al Armatelor aliate, Min- 

zrul de Răsboiu îl investăşte cu autoritatea ce trebuia să aibă prin 

următorul ordin-program : «Nici un consilii, nici o propunere, numai ăi 

ordine». 

Ambele citafe arată că nimeni astăzi au poate călca autoritatea Mr 

aistrului de Răsboiu.
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Experienţa din ultimii ani, și mai cu samă experienţa 

răsboiului, cu anexa lui din 1919, ne-a făcut să vedem 

cât an suferit armata şi corpul ofițeresc, la noi şi in alte 

„țări, din cauza nerespectării acestui mare principiu al 

responsabilități miniştrilor, şi cât de mult s'a repercutat. 

asupra armatei desbrăcarea ministrului de Răsboiu de 

îndatoririle şi perogativele'lui, prevăzute de Constituţiune 

şi înscrise în legile organice aie Armatei, prin legi 

excepționale râu alcătuite, prin dispozițiuni zise «de 

Comandament», ne cuprinse nici în legile organice, pici 

în cele excepţionale, sau adiţionale, şi chiar prin căl- 

carea acestor legi (Vezi Aneza A) 

Armata, sătulă de anarhia nesocoltirii legilor ei, cere 

astăzi restaurarea domniei legilor. 

9116 Octombrie 1919—30J17 Aprilie 1920 

i 

4. ANEXA A 

Schiţasem de mult vederile mele asupra noui orga- 

ganizări a Armatei noastre, în care sunt cuprinse şi 

proprunerile referitoare la organizarea Statulai-Major 

şi a Ministerului de Răsboiu, precum şi la atribuţiunile 

lor în pace şi răsboiu. În sprijinul acestor din urmă aduc 

astăzi Anexa de faţă, în. care am extras proprunerile 

şi criticele tostului Ministru de Răsboiu, răposatul. Ge- 

- neral Gallieni «Salvatorul Parisului», culese de secretarii 

„săi şi publicate în scrierea: Gallieni parle... de Marius- 

Ary Leblond (Albin Michel, Editeur. Paris. 1920). 

— Generalul Gallieni, la Senat, în chestiunea antago- 

nismului între Marele Cartier General şi Parlamentul şi 

Guvernul Franţei: «Domnilor, Ministrul de Răsboia în-
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țelege să exercite împrejurul lui, fără nici o consideraţie 
„ de persoane, acţiunea cea mai energică. Inţelege că această 

acţiune trebue să se exercite deopotrivă şi asupra lui însuşi e 
(adică acţiunea Parlamentului). Această acţiune € necesară. 
EI o reclamă». (Vol. I, pag. 244 —245), 
*— La începutul anului 1916, Gallieni se gândeşte la 

revizuirea înaltului Comandament, Nu era vorba de-o 
rivalitate între el şi Joffre, ci de rezolvirea unui con- 
flict adânc de puteri între Parlament şi M. C. G, «3 care 
dăinuia de un an şi mâi bine. Parlamentul reclama 'au-. 

 toritatea controlului parlamentar şi responsabilitatea ce“ 
îi era conferită de Constituţiune. M. C, G. cerea o au- . 
“tonomie absolută în răsboiu. Intre aceste: două, guvernul 
nu îndrăsnise să se pronunţe categoric. La venirea sa 
în capul administrăţiunii armatei Gallieni . găsise acest: 
antagonism, şi acum el urma să facă pe țapul ispăşitor 
(Vol. 1, pag. 278 şi următoarele). 
„— Se impută Generalisimului, că nu ştiuse să pună 

capăt rătăcirilor (errements). în cari se 'sbătea Statul- 
Major al Marelui Cartier dela începutul răsboiului, Mi- 
nistrul de Răsboiu şi-a pus toată stăruința ca să îndrepte 
acesta (Vol. Ii, pag.33—34). 

— Gallieni, alarmat de intormaţiunile ce avea asupra 
stării precare a apărării mai multor puncte de pe frontul . 
occidental, trimete la 16 Decembrie 1915 (adică. două 
luni înainte de deslănţuirea ofensivei prinţului «de Co-: 
roană german) următoarea scrisoare generalisimului ; 
«Din diferite izvoare vin ştiri asupra neajunsurilor „de 
cari sufere, în special, „organizarea regiuni Meurthe-Toul- 
Verdun. Reţeaua de :şanţuri pare a nu fi complectă | 
Această situaţiune, dacă e exactă, poate: avea neajun- 
surile cele mai grele, Orice rupere de front sar întâmpla 

din această cauză, ar angaja nu numai răspunderea 

7 2 ” 
5  
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_d-voasiră, dar şi aceea a întregalui guvern. Învăţămintele 
răsboiului actual probează că primele linii pot fi siluite, 
dar rezistenţa liniilor următoare e în stare oricând să 
oprească atacul după prima lui izbândă. V'aşi rămâne 
recunoscător dacă a-ţi bine voi a mă face să pot da la. 
rându-mi asigurarea că pe toate punctele frontului. or- 
ganizarea noastră cel puțin pe două linii; a fost prevă- 
zută şi realizată cu toate lucrările indispensabile...» Ge- 
neralisimul răspunde imediat „din cartierul său (Chan- 
tilly) că «totul merge bine şi că organizarea moastră de- " 
fensivă e cu mult mai: tare şi mai complectă ca a ad- 
versarului» (Vol. II, pag. 37—38). Şi totuşi, câna după 

două luni Germanii au luat ofensiva în regiunea Ver- 
_ duntilui, s'a -constatal o lipsă absolulă de organizare și 

| de prevedere. 
— In schimb, M, C. G.' %i arogase o omnipotenţă ne- 

bunească şi: şi pierduse în adevăr steaua polară. Un 
exemplu : Inaltul Comandament se interesa.de politica 
internă a Italiei şi adresa direct ataşatului militar dela. 

_ Roma .apreţierile sale, prin care 'şi manifesta. satisfa- 
cerea în privința unui discurs politic (16 Decembrie 
1915), Guvernul, îngiijat cu drept cuvânt de această 
uzurpare.a perogativelor sale, ceru Ministrului de Răs- 

„boiu să exercite în viilor asupra Inaltului Comandament 
un control mai energic şi.câi de eficace (Vol, II, pp. 39—41). 

— Conflictul dintre Inaltul (pmandament şi Parla- 

meni. merge crescând şi Guvernul e prins în el cainire 
ciocân şi nicovală. Un deputat, cu mare vază, adresân- 

du-se Ministrului de Răsboiu, îi spune: «Ministrul de 
Răsboiu nu e numai şetul administraţiunii militare, e încă 

şi membru al Guvernului, a cărui răspundere o împarte. 
Ori, guvernul are autoritate asupra generalisimului, fiind 
că are şi răspunderea puterii: şi când guvernul are să .
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dea instrucțiuni, sau u ordine, generklisimaului, e naturali 
ca să le dea prin ministrul de Răsboiu. Şi aceasta însem- 
nează că, chiar din punct de vedere al “Comandamentului, 
Ministrul de Răsboiu e încă 'calificat să dee ordine Gene- 
ralului de Căpetenie (Vol. II, pag. 46-—47). Gallieni rămâne 
general, dar a devenit ministru. Autoritatea acestei sar- 
cini i se+impune concomitent cu supremaţia guvernului 
(Vol. II, pag. 53), 

— Incă din 1914 Gallieni a arătat importanţa unei 
expediţiuni în Balcani. Din ziua când frontul occidental 
a fost stabilizat, soluţiunea răsboiului nu mai putea îi 
căutată decât în Orient. Cum? Prin Salonic la Constan- 
tinopole, Constantinopole în mâinele Inţelegerii, Dunărea 

“şi Balcanii erau câştigaţi, şi prin aceasta era soluționată 
şi importania chestiune a cerealelor. Acesta era planul 
său, EI l-a expus d-lui Briand şi acesta a consultat pe 
generalul Joffre, care i-a dat următorul răspuns: «Aceasta 
e ambiţiunea personală a lui Gallieni, care voeşte un 
comandament, Nu dau nici un om. Pentru ce să caut 
aiurea ceeace pot obține aci în Martie (1915), Eu sunt 
sigur că voiu străpunge şi voia conduce pe Germani 
acasă la ei. Englezii cărora li sa vorbit de planul lui 
Gallieni, il admitean, şi numai rezistența lui Joftre i-a 
făcut să admită cealaltă soluţiune — zisă soluţiunea ma- 
rinarilor — de-a intra în Constantinopole prin Darda- 
nele. Francezii s'au luat după ei (Vol. II, pag. 57—69). 

— Numit ministru, generalul Gallieni ar fi lipsit 
dela datorie dacă nu lua în mână interesele genera- 
lilor puşi la umbra de generalisim. «Trimeterea lui Pau 
în Rusia nu mulțumește pe generalisim; de Maud'hui, 
Audier, Gerard, Bonneau, Lombard, de Lamaze, Rabier, 
Desvaux, etc., ete, au fost rădicaţi din comandameni, 
Luis Gerard, singurul comandant de corp de armată care 

“ 

II
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a stat. dela începutul. răsboiului până. azi (1916) 170 capul 

nuj, £orp de armată, nu i sa dat comanda unei armate 

pentru că a fost numit de mine şi i sa preferat un -al- 

tul, care sa spânzurat. înainte de ai se rădica noua co- 

mandă, din cauza incapacității fizice şi intelectuale de 

care. era atins. Toţi aceşti generali au făcut scandal la 

M. C. G., au protestat, au strigat, au ameninţat... toți 

sunt disperaţi când se văd loviți pentru a se acoperi gre- 

şelile statului- -major dela M. C. G. (vol. II, pag. 60—70). 

»— Intre generalul de căpetenie şi generalii înaltelor 

-comandamente se întrepune pe ascunse - Statul-Major, 

care le imbrigadează, le struneşte, le regulează şi le în- 

cătuşează... «Pe când eram guvernator a] Parisului, Pau 

a venit la mine şi mi-a spus, Stat-Majorul nostru, pro- 

dus al şcoalei de răsboiu, e unica cauză a răului. El ia 

tocul Comandamentului. Şefii de S.-M. exercita în realitate 

comanda uentul ; iar' ofiţerii de legătură sunt adevărați 

comisari la armată... La M. C. G. eşti ca întrun turn 

ge fildeş. Cea mai falşă concepție e -Comandameniul 

exercilai de statul-major, iar nu de comandant. Gallieni 

citează ordinele date lui Bonneau la Mulhouse, lui Lan- 

" rezac, pentru Charleroi şi lui însuşi pentru Oureq...». . 

Când un general comandant. de armată se duce la 

- cartierul general, e privit ironic şi i se pare că aude : 

bine, bine, dar, bagă de: seamă că nu mai ai mult de 

- stat acolo, Urmarea: comandanții de armată, de corp. 

de armată, de diviziune au frică, nu îndrăznesc să facă 

nimic, li e teamă să se compromită. «Pentru a suprima 

-văul, Gallieni va căuta să scape.pe generalisim de in- 

fluenţă nefastă a celor ce- l îneunjoară (Vol. II pag. 

60—71). | 

— «Una din cauzele principale. a situaţiuuii noastre 

actuale, spuse Gallieni, a fost că nu s'a ţinut sama de 
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„ Consiliul Superior al Armatei, şi ca: alegerea şefilor de slat-major general s'a făout după opiniunile politice» (Vol. .- Ipag:73). Aa Sa — Ofițerii de 'stat-major trăiesc într'o atmosferă prea închisă, Ei trebue să meargă pe front, să iee contact, intim și necesar, cu elementele luptătoare (Vo1“11, pag, 79). — Conducerea unui răsboiu atârnă de valoarea ge- neralisimaului, căci el comandă, nu statul-major al său. Generalisimul e creerul, iar statul-major e sistemul nervos al Comandamentului (Vol, II, pag. 99). 
— La M. E. G. ofițeri ca generalal Focii erau desca- . lificaţi şi dați la o parte (Vol, II, pag. 99). „ — Când a intrat în răsboiu armata franceză 'era atât de prost pr&gătită, încât Castelnau a putut zice, cu drept.” cuvânt, că ea reprezenta o armată de milogi (Vol. II, pag. 100). | i. ă E Dă :: — Răul în conducerea răsboiului francez a fost că nu s'a putut.vedea destul de limpede ca generalisimul tre- buia să aibă numai direcțiunea operațiunilor pe când di- „ Zecţianea răsboiului trebuia lăsată. numai guvernului (Vol. - Îl, pag. 101) Intro interpelare la Camera Deputaţilor, d. Abel Ferry a spus: «Inaltul Comandament dispune de o putere absolută, cu care nimeni nu e învăţat în Franţa. In timp de 20 de luni prin atacuri parţiale şi inu- tile acesta a sacrificat tot ce a fost mai bun în armata noastră» (Vol. IL, pag, 102). EI cere controlul guvernului -: "şi deci, al Parlamentului, asupra tutulor forțelor naţio- -* nale mobilizate (Vol. II, pag. 138). «M. C. G., conchide u A. Ferry, trebue să rămână un posi de Comandament. In loc de aceasta el e transformat astăzi întrun vast minister» (Vol. II, pag 140). | 

, — Gallieni,'în nota asupra Înaltului Comandament 
“. prezintată Prezidentului Republicei şi Consiliului de Mi- 

: e 
ri 

ai „e
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niştri, arată ; 1. Că puterea executivă e singura care 
poate să determine condiţiunile politice, economice, di- 

_plomatice în cari se desfăşoară răsboiul, şi că ministrut 

__de răsboiu, în calitatea lui de membru al guvernului, - 
trebue pus în siluațiune de a degaja Comandamentul” dc: 
câpetenie de toate preocupârile relative la corespondenţele 
multiple ca departamentele ministeriale. 2. Că guvernul 
irebue sd-şi asume răspunderea conducerei politice a răs- 
boiului, adică să coordoneze acțiunea financiară, econv- 
mică, diplomatică și militară după planurile generale dis- 
cutate în Consiliul de Guvernărhânt, unde ministpul de 
răsboiu e consilierul technic militar şi intermediarul nor- 

"mal înire guvern şi generalisim. 3. Executarea planului, 
în ceeace priveşte operaţiunile militare, e încredințată 

generalisimului, care devine răspunzător de executare 
şi de întrebuinţarea mijloacelor ce i sau pus la dispo- 
zițiune. 4. Ministrul de Răsboiu rămâne tot timpul răs- 
punzător de administrarea întregei armate şi, ca repre-, 
zentant al gavernului, el are dreptul de control asupra 
conducerii operaţiunilor (Vol. II, pag. 217 şi următoarele). 

- Pulie 1927. 

a
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Ş PARTEA l-a 

Statul Major şi Comandamentul Armatei 

, Comandamentul Armatei gi Presa 

Generalul Gallieni, îndată. ce a fost numit ministru de 
Răsboiu, a luat o măsură, pe care o socot bună fiindcă . 

- a venit, deşi târziu, să curmă un rău, de care Coman- ! 
damentul militar, francez. şi organele sale constitutive 
sutereau mult şi "de mult, 

Generalul Gallieni cunoştea răul, şi ca să-l curme a 
dispus «ca nici un ofiţer să numai fie adus în serviciul 
Comandamentelor armatei: dacă nu va avea un anumit 
stagiu. la trupă pe frontul. de. operaţiuni, şi ca toţi. ofi-. 
ţerii aflaţi la comandamente, cari nu îndeplineau îceastă 
condițiune, să fie trimişi la trupă pentru a-şi face sta- 
giul impus de deciziunea sa». 

Care e rostul acestei dispoziţiuni ? Orice . ordin, care 
priveşte executarea unigi acţiuni, mare sau mică, trebue -- 

să țină seama de mijloace, de timp şi de împrejurări. . . 
Un ordin de' operaţiuni, oricât de „complet, ori cu câtă 
iscusiuță ar fi alcătuit, nu se poate executa în bune con- 

| 'diţiuni, dacă unul din aceşti trei factori e nesocotii. Ori, 
dacă: Școala de Răsboiu şi stagiul la Contandamente dau 

       



  

ma ———— F 

“& 

- ofiţerilor noţiunea mecanică a serviciului de Stat-Majoră 

numai, seryjciul la trupă le- poate da complementul ca- 

„.moştinţelor neapărate pentru ca orice ordin de comaa- 

v, -dament să se poată. executa în spiritul în careea fost 

conceput de cel care l-a dat. Comandamentele ordona, 

trupele executa. Şi, ca trupele să poată execuia ce Li 

s'a ordonat, trebue ca ordinele să țină seamă de ceeace 

ele pot face cu ce au, într'un anumit timp şi în împre- 

" jurările în' cari se găsesc când sunt chemate să şi în- . 

ceapă acţiunea. | cc 3. 

Cine nu a stat în serviciul trupelor în timp de pace 

" şinua iuat parte la pregătirea lor de răsboiu, acela nu 

va avea pregătirea cerntă unui ofiţer de Stat-Major. Cine 

nu a văzut cum se mişcă şi cum staţionează trupele pe 

teatrul de operaţiuni, cum manevrează, cum se păzesc 

şi cum 'se bat pe câmpul tactic, acela nu poate fi un bun 

ofiţer de Stat-Major. Dar, acest din urmă postulat ne 

putând fi 'ândeplinit astăzi, când răsboiul a devenit 

atât :de rar încât generaţiuni întregi de ofiţeri pot trece 

prin: armată fără să-l fi văzut o singură dată, trebue să 

ne mulțămim numai cu pregătirea din timp de pace; 

iar dacă răsboiul începe şi ține mai mult, atunci datoria 

Hialtului Comandament este ca șă stabilească o dreaptă 

rotaţiune a ofiţerilor de Stat-Major între. serviciul co- 

„* mandamentelor şi serviciul trupelor. 

Chestiudea stagiului la trupă, sau în serviciul trupelor, 

- etotatât de însemnată pentru comandanții de pe întreaga 

scară :a Comandamentului ca şi pentru organele lor de 

- Comandament. In timp de pace, ofiterii destinați a urca 

treptele Comandamentului -nu se spot forma decât în 

: serviciul trupelor. În timp de răsboiu, ei îşi complectează 

_aptitudinele, -şi le curăţă, şi le călesc, făcând râsboiul.. 

Pentru a garanta buna pregătire a Comandamentului, 

y 
za 
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tegea noastră asupra. înaintărilor în armată a prevăzut 
certe condițiuni de stagiu la trupă, obligatoare pentru 
toate gradele, armele şi treptele comandamentului. Pres- 
cripţiunile legii sunt suticiente şi foarte înțălepte. Totâşi, 
când legea s'a discutat în Parlament, sau găsit mulţi 
cari ar fi voit să se sporească uumărul anilor datoraţi | 
serviciului trupei. Credinţa mea a fost atunci că sporirea, 
cerută nu era compatibilă cu nevoile - multiple şi nein- 
lăturate ale servicielor armatei. Aşa cum e, legea în vi- . 
goare e bună. . % 

Din nenorotire însă, pregeripțianile- ei nu au fost tot- , 
- deaună ţinute în samă, şi de, aceea echilibrul între sta- 
giul la trupă şi serviciul departe de trupa a fost de 

P mult rupt pentru o categorie de ofiţeri, al căror contact 
cu trupa era neapărăt cerut: absolvenţii şcoalei de răs- 
boiu, caracterizați ofiţeri de Stat-Major. Găsesc câ nu 
sa făcut bine, căci învăţămintele culese prin practicarea 
comandamentului, pe toate treptele lui, nu pot fi înlo- 

„ cuite prin meditaţiunea din cabinetul de lucru, sau de 
studia, asupra artei Comandamentului. C'est en Jorgeant 

_xqu'oh devient fargeron. 
Deci, pentru a avea o armată bine pregătită de: răis- 

boiu şi bine condusă în răsboiu, trebue să impănăm tru- 
pele cu ofiţerii veniţi dela Comandamente, iar Coman- 
damentele cu ofițeri cari şi-au făcut regulat, în topte 
gradele, stagiul la trupă. 

Am spus, în altă parte, 2) ecă pregătireă technică şi 
morală a unei armate stă în pregătirea Comandamen- 
tului ei, că armata are nevoe de un bun comandament 
şi că, pentru a i-l da, partidele politice, cari guvernează 
țara, ar trebui să renunţe la interesele lor trecătoare şi 

„N 

1) Din învățămintele răsboiului de astăzi, VoL 1, (pag. 141). 
7 7
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să nu aivă în vedere decât "binele armaţei, care este 
binele ţării: «salus patriae, suprema lex». 

Acesta e un adâvăr banal, dar, tocmai penirucă « e: 

banal, el a fost prea din cale afară nesocotit la noi, şi 
se continuă a se nesocoti chiar și în anii de cea mai 
Întensă pregătire de răsboiu. | 

Cum lucrurile sfinte nu trebuesc atinse de main: pro- 
- fane, tot astfel nici chestiunea Comandantului nu ar fi. 
trebuit atinse de necunoscători. Ori, de câtva timp unele 
ziare politice — şi tocmai dintre cele cari susţin intrarea 

noastră în răsboiu, şi pentru cari pregătirea armatei ar 

fi trebuit să fie un lucru sfânt — nu se siiesc de a o 
__ atinge şi încă cu mâini -necurate şi stângace. Chestiunea 
Comandamentului nu e de domeniul discuţiunii publice. |, 
Aptitudinele şi destoinicia celor: ce vor fi chemaţi să 

„ ducă în răsboip armata ţării, făuriloarea României Mari, 

_nu' trebuesc discutat de presă, nici supuse unui plebiscit. 

„Această chestiline cere de sigur, mai mult decât al- 
ele, o judecată întemeiată pe pricepere şi pe nepărti- 
nire, cu care opiniunea publică nu e. deajuns pregâtită 

nici în gite ţări, nici mai ales la noi. 

: Pa August 1046. . 

2, Comandamentul Armatei şi Răshoiul. 

„ Schiţasem vederile mele asupra Comandamentalui, nu 
cu gândul de a le da presei, ci ca să 'mi fixez ideile, 
„pentru ziua când voiu fi chemat să le arăt. 

Credeam, amintindu'mi de 1877, ca înainte de a suna 
clopotul mobilizării armatei şi de a trece la acţiune, un 
fost ministru de răsboiu, un general care a fost învestit 

cu cele mai înalte comandamente în armata țării, pe
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care a preătii-o pentru campania din 1913 luând parte . 
"şi la alcătuirea planului ei de răsboiu, un general căruia 
„regele Carol îi acorda toată încrederea, va fi chiamat şi 
el ca săşi dea părerea asupra planului intrării noastre 
în acțiune şi asupra mijloacelor cu cari se putea realiza. 

1 Si când zic mijloace înţeleg şi: constituirea ordinei de 
bătaie, gruparea forțelor armatei şi obiectivul răsboiului. 

Eram îndreptăţit să cred aceasta pentru că ministrul 
de răsboiu nefiind militar nu” şi putea da sama, prin el 
însuşi, de însemnătatea precumpănitoare a comandamen- | 
tului şi de aptitudinile celor aleşi ca să'l îndeplinească, - 
“Aindcă planul de răsboiu nu fusese alcătuit de organul în. 
drept, ci de altul, care nu avea nici căderea, nici timpul 
şi poate, nici întreaga capacitate de a se îndeletnici cu. 
„asemeni studii, cari priveau numai şi numai pe Marele 
Stat-major. Credearb, fiindcă Țara se găsia în fața necu- 
moscutului, de unde pleca mărirea, sau peirea ei. Cre- 
deam, dar sufletele pătimaşe nu au ţinut seama de in- 
teresele armatei, şi deci de ale Țării. , 

Dar, alături de mine, s'au nesocotit atâţi generali cu 
experienţă îndelungată şi cu capacitate încer cată, ale căror 
sfaturi_nu ar fi fost de prisos, în ziua când guvernul 
nostru “se hotăra să rădice armatele ţării şi să le arppace : 
peste hotare. Unii din ei mi-au mărturisit cu inima des- 
chisă, grija ce le dă constituirea ordinei,de bătaie sa 
cum se făcuse, şi aveau dreptul să se îngrijască, căci 
soartajrăsboaelor atârna nu numai de numărul trupelor 
şi și defcalitatea armamentului, ci şi de ştiinţa cu care ele. 
uni întrebuințate. 

„ Armata n oastră era pe jumătate mobilizată de doiani 
“Trupeie şi marile unităţi tactice erau în mare parte. 
aproupe complect puse pe picior de răsboiu. Toate co- . 
mandamentele trebuiau, dar, constituite de mult: mai 

=
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întâi, în interesul practicării comaridamentului în timp 
__ de. pace, înainte. de, a trece la răsboiu; şi apoi, pentru 
"ca fiecare, comandant să ajungă a-şi cunoaşte organele 

se uite că această cunoştinţă reciprocă e > de ordin tactic 

în răsboiu. . 

Că trebuia să se facă astfel,, nimenea nu sa îndoit, 

nici chiar Ministrul de Răsboiu, care, prin legea promul- 
gată la 28 Fevruar 1915, a făcut să se mănţină în cadrul 
activ mai mulţi generali atinşi de limita de etate, moti- 
vând această dispoziţiune, în expunerea de motive, prin 
nevoia ce simţia Inaltul Comandament al Armatei de a 

nu fi schimbat în preajma evenimentelor, la care țara 

- putea fl chiămată să iee parte. Dar, dacă prin lege s'a 
asigurat mănţinerea la locurile lor a sub-inspectorilor 
Armatei, cărora urma 'să li se încredinţeze comandamehn- . 
tele unor armate, în caz de răsboiu, a şefului de Stat-* 

major, care avea să aplice planul de răsboiu, studiat (aşa 
se credea) de el însuşi, şi a altor generali cari aveau să 

" îndeplinească anumite comandamente şi însărcinări, ace- 
laşi ministru a găsit necesar ca şi ofiţerii de grade mai 
mici să fie trămişi din vreme Ia trupele şi serviciele lor 
pentru a lua contactul cu ele înainte de ziua mobilizării. 
Şi astfel, Şcoala superioară de Răsboiu a stat închisă doi 
ani fainte de intrarea noastră în râsboiu, şi prin aceasta 

- sa mărit lipsa, de care suterea armata, cu două promo- 

țiuiă de absolYenţi ai şcoalei; şi astfel, s'au suspendat 
cursurile anului al 2-lea de studii al şcoalelor. pregăli- 
toare de ofiţeri, şi s'au trămis la corpuri elevi-ofiţeri 
după o instrucţiune rudimentară de 7—8 luni şicu o. 

educaţiune militară abia începută, | 
| „Dar se va obiecta că scopul scuză mijloacele, căci ideea,. 
pe “Care a urmărea Ministrul nostru de Răsboiu, era
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foarte sănătoasă: contactul statornic al ofițerilor de orice: 
“grad cu trupa şi ci organele “pe cari aveau să'lt. co- 
“mande și să le ducă într'un răsboiu apropiat. Aşa este. 
“In practică însă, Iucrurile s'au petrecut cuitotul: în 
potriva acestei idei. | 

Sub-inspectorii de armată, numiţi la 1 Aprilie 1914, au 
tost mănţinuţi în serviciu până la 31 Martie 1916, când 
au fost definitiv vărsaţi în rezervă şi descărcaţi, de orice 
sarcină, deşi ministrul ştia că intrarea noastră în răsboiu 
se apropia de data fatală. După cinci luni de inactivi- 
tate militară, unul din ei a fost mobilizât şi i sa încre- 

- dinţat comanda unei armate, iar celalt a fost lăsat ne- 
întrebuințat. Sub:inspectorul numit la 1 Aprilie 1916, a 
fost găsit probabil nepregătit de-a comanda o armată, 
de însuşi ministrul care Pa ales, şi trămis într'un ser- 
viciu “reprezentativ şi fără răspundere. Mai: mult încă. + 
Unul din locurile de sub-inspector, devenit vacant A 31 
Martie, a rămas neocupat deşi răsboiul nu era departe. 
Aceste acte fără rost, cari privesc înaltul. nostru coman-. 
dament, au făcut pe mulţi să creadă că înfiinţarea sub- 
inspectoratelor de armată nu răspunsese tr&buinţei de a 
pregăti, din timp de pace, generali la'Gfmandă arma- 
telor în răsboiu, ci mai mult unor necesităţi de înalt 
ordin politic, altoite pe ntvoile armatei. 

Şeful Statului-Major, de şi. ţinut în cadrul activ peste! 
limita de etată până la 31 Martie 1916, şi apoi concen- 
trat — trista, glumă — până la declararea- răsboiului, 'de 
fapt a fost, de la început, înlocuit în înaltul său servi. 
cia printr'un tânăr general, care îndeplinea în acelaşi 
timp şi serviciul, foarte greu şi obositor şi plin de-răse 
pundere, de secretar general al Ministerului de Răsboiu. 

Astfel s'a aplicat legea de la 28 Fevruarie 1915. Şi 
când armata noastră sa mobilizat, în capul, armâtelor
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de operaţiuni aa foat puşi trei comandanţi de Corp de 
Armată şi un fost sub-inspector de armată din cadrui 
rezervei; Ministrul de Răsboiu, a trecut altuia portofo- 
fiul tocmai atunci când armata avea raai multă tre-. 
buinţă de muncă, vigilenţa, autoritatea şi capacitatea sa 

administrativă, iar secretarul general al Ministerului, 
imitând gestul superiorului său, a plecat la Armată ca 
să! îndeplinească, greaua sarcină de Şef al Marelui Stat- 
Major al armatelor de operaţiuni, în locul titularului, 
lăsat la pârtea sedentară fără însărcinare. 

Ceeace sa făcut cu armatele şi cu Statul-Major ai 
Marelui Cartier General, s'a repetat cu o bună parte 
din Comandamentele Corpurilor de Armată, Diviziunilor 
de Armată şi Brigadelor de diferite arme, aşa că mulţi 

din cei numiţi în preziua mobilizării au fost siliţi să ia 
comânda unităţilor lor după decretarea mobilizării, iar 

unii chiar după intrarea trupelor lor în acţiune. Mai 
mult încă. Ca o supremă nesocotire a intenţiunilor Mi- 
nistrului, exprimate în expunerea de motive a legii men- 

ţionate, mutările, permutirile şi strămutările coman- 

danţilor de diviziune, de brigadă şi de regiment, a şefi- 
lor şi sub-şefilor de Stat-Major de la Comandamente 
au plouat din belşug în ultimii ani. Au fost diviziuni, 
'brigade şi regimente, cari au schimbat doi, sau trei, co- . 
mandaţi, fără ca nici un interes de serviciu să justifice 
schimbarea ; au fost unităţi: mari şi mici cari în ajun, 
sau după mobilizare, au fost părăsite de Comandaţii lor, 
cari le cunoşteau şi le pregătise de răsboiu, şi date al- 
tora, cari adesea nu cunoşteau nici pe ajutorii, nici 
“pe subordonații lor cei mai apropiaţi. Şi toate. aceste 
mutări s'au făcut mai mult în. interesul persoanelor şi 
toarte rar în interesul armatei. 

Dacă la aceste cauze de scădere a valoarei Coman-
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damentului Armatei, voma mai adăoga şi pe. aceea pro- 
vocată în ultimii ani de suprimarea, în mare “parte, a 
manevrelor de garnizoană, a călătorielor' de instrucţiune, 

a concentrărilor de instrucţiune, a întrunirii ofiterilor 
pentru exerciţii pe hartă şi pe teren şi pentru conferințe 
asupra nouelor metode de răsboiu şi nouelor mij- 
loace de luptă, vom găsi încă multe din cauzele deter- 
minâante, cari ne goi îndreptăţi să admitem că coman-" 
damentul, înalt şi superior, nu a fost deajuns pregătit 
de răsboiu. Afirmarea ce fac să poate proba prip modi- 
ficările ce se aduc ordinei de bătae chiar de la începu- 
tul răsboinlni, . 

Dar, nu mai puţin vătămător a fost şi criteriul care 
a călăuzit, ultimii. doi ani, selecţionarea ofițerilor des- 
tinaţi a li se încredința comandamente superioare. A- 

ceastă selecţionare sa întemeiat pe prezumţiunea ca- 

pacităţii, iar nu pe încercările, cari singure, pot proba, 

în timp de pace, capacitatea în. exercitarea unui co-: 

„mandament'1). Şi astfel, s'au saerificat ofițeri încercaţi " 
în curs de numeroși ani, cari dăduse probe de destoinicie. 
şi capacitate de comandament, în profitul altora cu cultura 
„teoretică solidă, dar ne cultivată şi neîncercată la şcoa- 

la tomandamentului, nesocotindu-se şi în aceasta învă- 

țămințele culese chiar din actualul. răsboiu. 
- 

  

1) „Armata va îi condusă în răsboiu de generalii săi. Când ţara în- 
credinţează acestora conducerea armatei, le încredinţează, în acelaşi 

timp, soarta ei, şi cu soarta unei ţări nu trebue nimene sa se joace - 

„Cei cari asplra la înaltul grad de generâl trebuesc să îndeplinească, 
mai mult decât pentru gradele anterioare, toate condiţiunile de capa- 
citate, fizice, intelectuale şi profesionale cerute unui conducător de 
trupă ; şi, de aceea, proba capacităţii nu poale fiomisă când vorba 
de un grad, la care inaintarea trebue făcută cu cea mai minuțioasă 
selecțiune“. (Generali Herjeu.. Pregătirea Armatei pentru Răsbolu, 1905 
Vol. ]. pag. 24)



in Germania, ca. şi în Franţa, armatele s'au mobili- 
zal cu. comandamentele constituite, sau desemnate şi 

pregătite, din timp de pace, şi nici o. modificare nu d 
sa adus în urmă de cât atunci când. încercările nein- 
'doelnice ale răsboiului au hotărit, Pentru aceasta, cazu- 

“vile de înlocuire, în cursul celor doi ani de campanie,. 

au fost foarte puţine, dacă ținem “seama de imensitatea 
a rmatelor mobilizate şi de cauzele, independente de ca- 
„_pacitate, cari le au provocat. 

În Pranţa, nici un genera]; oricât de capabil, atins de - 
limita de etate, nu a. fost mănţinut în serviciul activ, 

nici chiar în ziua mobilizării. Numai încercările făcute , 

pe teatrul de operaţiuni şi pe câmpul de bătaie au hotărit - 

această măsură, Un Foch a fost mânţinut zilele trecute 

» în cadrul activ, după doi ani de probă neindoioasă de 

„capacitate în comandament; pe când cei cari în cursul 

r ăsboiuluf au dat semne de oboseală, sau de slăbiciune 

În. exercitarea comandamentului, au fost încet- încet în- 

"d ocuiţi prin alţi cari, din potrivă, dăduse în acest răs- 

timp probe multiple şi nediscutate de aptitudeni la co- 

mandament. | 

La noi, “probele de capacitate în ştiinţa comandantu- 

lui, cerute de lege, au fost suspendate în timp de doi 

ani, iar ordinea de băţaie a fost constituită cu 'ofiţeri, 

de' sigur culţi şi meritoşi, dar cari'nu probase încă că 
aveau pregătirea mecesară; şi atunci s'a întâmplat ce- 

eace mulţi aşteptau să “se întâmple. Nu a trecut nici 
două săptămâni dela declararea răsboiului şi aproape 

„întreaga. ordine de bătaie a unei întregi armate, a fost 

schimbată: comandantul ârmatei, comandantul unui corp 

. “de armată, doi comandaţi de diviziune, mai mulţi co- 
niandaţi de brigadă, etc..., au fost demişi din coman- 
dament, sau mutaţi în comandamente secundare, şi în- 

= 
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locaiţi prin alţii presupuşi mai capabili; comândantul unei * 
armate, cari intrase în acțiune, a fost mutat la o altă 
armată şi înlocuit printr'un general. chiemat din câdrul - 
rezervei ; apoi şi acesta radical după scurt timp din capul 
comandantului, ce i se încredinţase, pentru a se redă. 

„ „celui care'l părăsise. Nu mai continuu, căci ar fi du-. - 
reros ca să amintesc. întreaga odisee a celor pe cari 
soarta i-a făcut să deţină vr'un comandament în acest - 
răsboiu, al cărui început: e demn de ojalnică amintire. 

Aceasta e prea mult, Ca să se facă oatât de mare 
" perturbare în înaltul Comandament chiar dela începutul | 
operaţiunilor, în stare de a-Ldiscredita şi faţă de ai noştri 
şi faţă de vrăjmaşii noştri, cari au-tot interesul ca să . 
ne judece subt adevărata noastră valoare, trebue să mai, 
existe şi alte cauze cari au contribuit Ja stăbirea—eu zic 
neaşteptata şi prefăcută — a Comandamentului armatei 
noastre. D . - . e 

  

1) Abia trecuse anul de când am seris' rândurile acestea şi ni de- - 
zastru mai mare şi ma! neaşteptatat ca al nostru alovit pe unalt ailat, 
Destrugerea intregului îront italian de'Est numai în patru zile, a făcut 
pe toţi criticii militari să cerceteze cauzele, Unul dia ei a publicat la 
stârzitul lui Noembrie 1917 în «L'Homme libre» un studiu, care pare 
că a prins adevăratele cauze ; constituirea detectoasă a frontului, lipsa -— 
rezervei strategice şi boala Comandamentului. Aceasa din urigă îliud 
în legătură cu studiul de faţa o reproduc: «Din toate armatele . beli- | 
gerante numai armata italiană s'a putut fâli că g-a păstrat în capul eipe 
acelaşi comandant, Dăr 'acest caracter de permanenţă dispare îndată ce te 
uiţi dedesuptul vârfului, Se numără cu sutele ofiţerii generali scoşi din sej- 
vițiu, Acolo se numesc siloraţi «torpilaţi».' Formula întrebuințată era 
„Veţi preda îndaţă comandamentul d-voastră înlocuitorului“, care era 
şi sosit, Această: metodă poate fi bună, dar devine rea dacă nu a apli- 
cată cu buna ştiinţa. Ori, ea s'a -aplicat rău, „căci. 0! regretabilă oti- 

: garhie se alcătuise în jurul generalisimului. Şcti de întâia ordins au 
fost victimele sale; au fost „torpilaţi“ deşi erau populari în. armafă, 

“ Aşa s'a făcuf că generalul Montuori îşi luase în primire numai d, 

Li
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Un scriitor militar a zis că o fară trebue să aivă ar- 
mata politicei sale, sau politica armatei sale. Acest prin- 

- cipiu se tălmăceşte astfel: 
__O fară trebue să-și croească o armată potrivit cu po- 
litica sa externă: rivalităţile cu ţările, sau.cu: grupul 

'4ărilor vecine ; expansiunile teritoriale pe cari le ur- 

măreşte ; reîntregirea teritoriului ştirbit de evenimentele 
trecute, ete. Dar, dacă împrejurările în cari se găsește nu 

o îngăduesc a'şi rădica armata la înălțimea scopului ur- 

- 

mărit, ea va'trebui, deocamdată, să-şi scoboare scopul la 
nivelul armatei ce are, cu alte cuvinte: să-şi cumpâtească 
poliiica după puterea arinalei sale. Acesta e înțelesul ce 
trebue să dăm principiului enunțat. Şi, cun politica ex- 

_“ternă e a ţării, iar nu a partidelor cari o guvernează 

„vremelnic, interesele mari ale ţăril rămân neschimbate 
şi deci acordul între politica şi armata trebue să ră- 
mână neatins. i | 

La noi, insă, sa confundat de multe ori politica țării, 
- "adică iriteresele ei, cu politica partidelor, adică cu inte- 
resele trecătoare. ale partidului dela putere ; şi, cei cari 
au făcut o asemenea 'confuziune, nu au ţinnt samă de 
adetăratele şi marile trebuinţi ale. armatei, ci le-au su- 
bordonat intereselor partidului lor. 

Din cauza acestei inriuriri, rău-făcătoare, a politicei zilei 
în organizarea armaiei şi în alcăluirea comandamentului 

N , 

„căteva zile comandamentul când s'a deslănţuit atacul german în sec- 

torul sau (Tolmino). Napoleon a zis: „Nu câştigi partida duca nu ai . 
" oamenii în mână“. Timpul necesar pentru a realiza această legătură 

între oameni şi şeiul lor a lipsit din nou Comandamentului armatei a 

E] 

„2-a şi subt isbitura teribilă dela 23 Octobrie ea a cedat“. Citind acest. 

articol văd câtă jireptate am avut „când am. atribuit înfrângerile sute- 

site de armața noastră goanei dată generalilor -noştri şi inlocuirilor 
"mecontenite, ră nici un rost, în comandamentele inalte.
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ei, armata noastră a suferit mult şi. nu a putat fi pusă în 
acord cu politica mare a ţării, aşa ca în momentul ho- 
zăritor ea sa găsit insuficient, pregătită pentru misiunea 
ce se incredinţeze. Şi când zic pregătirea armatei, nn. ara 
ni vedere aci, decât Comandamentul ei. re 

3.-Neîncrederea în Capii Armatei 

Sunt aproape trei ani de când se dau lovituri CON» 
îinue organizării Comandamentului armatei şi, lovindu-l 
zi cu zi, el a'slăbit şi slăbiciunea lui sa arătat în ziua . 
când armata a fost chiemată să-şi facă datoria, | 

„ Intâia lovitură dată Comandamentului a fost lipsa de 
încredere în capii armatei. Această neîncredere, arătată 
ior şi organelor superioare tehnice şi administrative, le 
a slăbit autoritatea pe măsură ce li sa nesocotit prero- 

„ gativele şi li s'a atins atribuţiunile. Daca această neîn- 
credere a fost un scop, sau un mijloc, nu ştia, Ştiu nu- 
mai câ'ea sa manifestat pe două căi. 

Intâia. S'a căutat a se înlocui în mod brutal: ofiţerii 
de valoare, cari au adus servicii reale armatei, cu un 
trecut neatins de vre-o pată şi cu garanţii de destoinicie 
militară, prin alţii, fără destulă experienţă în conducerea 
trupelor şi în pregătirea lor pentru răsboiu. Cadrul Su- 
perior şi general al armatei noasfre era destul dă tânăr 
comparat cu cadrul armatei germane şi destul de ca- ; 

“pabil comparat cu al celorlalte armate europene. îi 
Lucrul selecţiunii lui începuse de câţiva ani şi se coa- 

tinua statornic, dar 'cu prndenţa cerută de interesele . 
„biar ale instituţiunii şi ale ţării. S'a voit a: se face mai 
tânăr și mai bun în cel mai scurt timp și fără mijloace 
“suficiente, întrebuințându-se măsuri violente şi călcân- 
du-te legea asupra înairitărilor. Rezultatul a fost că mulţi 

 



| * 

. | i N 7 4 

ofițeri de valoare an părăsit de voie, sau siliţi, armata i 
iar! urmările lui: năruirea Comandamentului. 
“A “doua cale :. Inlăturarea capilor 'armătei dela pregă- 
tirea răsboiului.. Neincrederea de care vorbesc 's'a -ma- 
nifestat la început în diferite chipuri. Mai întâi, sub-in- 
spectorii. armatei, inspectorul - general al fortificațiilor, 

inspectori de arme, şeful marelui stat-major, toți sfătui- 
tori legali şi fireşti ai ministrului, chiemaţi_să-l ajute la 
pregătirea armatei pentru răsboiu, la alegerea şi pro- 
curarea. materialului şi armamentului armatei, la pre- 

" gătirea mobilizării tutulor forţelor producătosre ale ţării, 

au fost ţinuţi la oparte,; neconsultaţi şi ne luaţi în samă 
de nimeri, ca şi cum ştiinţa, capacitatea, răspunderea 
lor profesională 2r fi fost cantităţi neînsemnate, derane 
'de ă fi nesocotite, ca şi cum ministrul ar fi avut la în- 
dămână alte organe acreditate şi destoinice de a Îi încre- 
dinţa greaua sarcină a pregătirii armatei şi. ţării pentru 
răsboiu, 
„Astfel cei chiemaţi a. comanda armatele în răsboiu nu 

au luat cunoștință la timp bici de diferitele ipoteze ale 
răsboiului, nici de mijloacele de acţiune de cari fiecare 
avea să dispună, nici nu şi-au cungscut colaboratorii ne- 
mijlociţi, deşi ministrul se legase, în faţa Parlamentului, 

-“că va face aceasta, când sa discutat modificările legii 
„poziţiunilor ofițerilor. i | 

Organizarea şi pregătirea de răsboiu a serviciului sa- 
„Ritar militar au tost trecute, dela Inspectoratul Sanitar 
al armatei, unui organ străin, “reprezentat prin:ministrul 

Lucrărilor Publice, care era doctor în medicină şi pro- 

- fesor. universitar. Neapărat că ministrul comunicaţiuni- | 
lor, ajutat şi: el de colegul său dela Agricultură şi Do= - 

meniele Statului, sa achitat de sarcina ce şi-a luat cu 
„ multă bunăvoință; în dauna chiar a afacerilor deparia-
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mentului său; dar oare nu era mai cuminte ca această 
sartină să fi fost lăsată 'organului militar şi unei cemi- 
siuni compusă din cei mai distinşi specialişti. civili şi 
militari, pusă subi autoritatea directă a ministrului de 
răsboiu ? De sigur că da. Şi făcându-se aşa, ministrul 
de Lucrări Publice ar fi putut să-şi vadă de afacerile 
ministerului său—pregătirea de răsboiu a mijloacelor de . 
comunicaţie, cari au lăsat foarte mult de dorit,—iar în- 
îngrijirea sănătăţii armatei, la armată şi în interiorul 
țării, nu ar fi întâmpinat atâtea neajunsari, pe cari le 
constatăm astăzi când. vedem cât de rău e Qrganizat ser- | 
viciul sanitar la armată și când Administraţiunea Răs- . 
boiului a fost nevoită să treacă în' sarcina «Societăţii. 
Naţionale a Crucei Roşii din România» nu numat spi- 
talele civile rechiziţionafe de arrnată, dar încă şi pe cele 
militare, dispoziţiune contrară scopului şi Statutului So- 4 

- cietăţii 1) şi rieîntâlnită în celelalte țări beligeranțe, căci 
menirea acestei societăţi, prin însăşi organizarea ei este, 

- ca să ajute şi să complecteze serviciul .sanitar militari 
iar nu să-l înlocuiască. e 

Prin toate aceste dispoziţiuni, s'a adus o mare alin- | 
gere autorităţii şi-prestigiului Serviciului sanitar Militar 
şi neîncrederea ce i sa arătat, în cursul pregătirii răs- 
hoiului şi după iuceperea răsboinlui nostru, va apăsa 
dureros mult timp asupra” corpului ofiţerilor sanitar, 
pe care ne deprinsesem să-l stimăm şi să le recunoaştem. - 
valoarea. o SE 

Armata dispunea de un organ însărcinat cu servi. 
ciul armamentului : _era «Dir ecţiunea Armamentului» 

  

1). Art, 4. Scopul Societăţii în timp de răsboiu este: A da prin toate. i 
mijloacele posibile ajutorul cuvenit militarilor răni sau bolnavi, de 
pe câmpul de luptă, devenind astfal duxiliarul: Serolciului sanitar 
militar. EI ;
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din - Ministerul de Răsboiu,: creată în 1912 pentru a 

' satisface, poate, cea mai însemnatătrebuință a armatei. 
in capul Direcţiunii se găsia un specialist, "care fusese 

înaintat la gradul de general pentru a-i răsplăti ser- 

viciele eminente ce adâsese şi era chemat să „mai aducă 

„armatei țării. EL era ajutat, în conducerea. serviciului 

său, de un mănanchiu de ofițeri eminenţi, “specializaţi 

în “această ramură a industriei militare, In capul stabi- 

limentelor artileriei se găsiau ofițeri de valoare: ne- 

contestată, gari le imprimase o bună direcţiune şi se 

indentificase eu serviciele, pe cari le conduceau de mai 

mulți ani. In fine, Serviciul Armamentului dispunea de 

un îisemnat număr de ofițeri specializaţi în fabricarea 

armamentului, munițiunilor şi pulberilor, după un în- 

A sclungat stagiu în fabricile şi în uzinele străine, unde 

ani întregi au supraveghiat comandele armatei. noastre. 

Aveam dar în armată un personal numeros, pregătit în 

'cărsul anilor, pentru a-i încredințe, fără nici o teară, 

conducerea servicielor 'armamentului în lunga perioadă 

"a pregătirii răsboiului nostru. 
Conducătorii armatei nu au avut, să vede, destulă in- 

credere în capacitatea lor, şi de aceea aproape întreg . 

presonalul tehnic militar dela stabilimentele artileriei. 

a fost depărtat şi înlocuit cu altul, mai tot improvizat. 

Apoi, mai târziu, câna sa crezut că trebue să se în- 

_ Binţeze şi la noi un fel de «sub-secretariat. al Arma- 

“ mentului şi al Wuniţiunilor», sub forma de «Direcţiune 

_ generală», conducerea acestui nou, dar inutil, serviciu 

sa încredințat unui personal civil, constituit aproape 

numai din ingineri de poduri, drumuri şi căi ferate. 

Nici un ofiţer de artilerie specializat, de capacitate. ne- 

- aontestată, nu a făcut parte din această direcţiune, Mai 

mult încă. stabilimentele artileriei au fost împănate cu
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ingineri civili, cari şi-au împărţit conducerea cu ofiţerii 
„de artilerie, mai toți de curând aduşi şi ei. Nepregăti- - 
rea acestui personal în tehnica armamentului, frecările 
necontenite şi fireşti între personalul civil şi cel mili- 
tar, nu au contribuit puţin la nereuşirea încercării fă- 
cute de minisiru cu atâta uşurinţă şi neoportunitate. 

“Că această creațiune era inutilă, într'o țară fără in- 
dustrie şi fără posibilitatea de a o improviza, fără ma- 
terii prime şi fără posibilitatea de a şi 18 procura, era 

_ştint de toţi. Că scopul ei era de a se da o apârenţă: 
"de activitate pregătirii materiale a răsboiului, nimeni 
nu se îndoia... , : 

Dacă în locul acestei organizaţiuni „Sar fi lăsat cea 
existentă, căreia să i se fi adăogat o comisiune de spe- 
cialişti militari şi civili, ca organ, de sfat şi de iucrus 
iar nu de paradă, dacă în capul stabilimentelor Arti- 
leriei şi. ale industriei private, rechiziționate de armată, 
sar fi aşezat un personal ales printre ofițerii activi şi 

„ Anginerii specializaţi, mai toţi ofiţeri de rezervă ; dacă 
acel întreg personal ar îi fost pussub direcţiunea inspec- 
torului general al Stabilimentelor Artileriei, sau chiara . 
inspectorului general al Artileriei, a cărui autoritate și 
competenţă nimeni nu o a discutat, de sigur că am fi 
ajuns la alte rezultate, că sar îi înlăturat perderea de 
limp inerentă tutalor improvizărilor, şi atâtea cheltueli 
tot atât de mari pe cât au fost de nefolositoare. | 
„Dar, nu sa făcut așa fiindcă, desigur, personalul mi- 
litar nu inspira încredere celor cari aveau conducerea 

- armatei, şi ageustă neincredere a fost jignitoare peniru 
el, a fost potrivnică intereselor armatei. | 

„* Dacă dela armament trecem-la serriciele administra- 
„live, aceeaşi rătăcire, acetaşi greşeală, aceleaşi mijloace . . 
„ întrebuințate pentru nesocotirea organelor competente
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“şi neocrotirea intereselor. armatei, Aatoritatea suilitară 

„a fast înlocuită prin comisiuni necompetente, iar au- 
toritatea superioară, căreia legile i-au încredinţat admi- 
_nistraţiunea armatei şi care singură trebue să poarte. 

răspunderea intereselor ei, şa trecut şi, munca şi, răs-i 
punderea unor autorităţi străine armaței şi unor frun- 

taşi politici, cari nu aveau nici calitatea, nici compe- 

'“tenţa, nici răspunderea organelor oficiale ale Administra- 

a
 

țiunii militare. Şi neavâdn-le, şi neputându-le dobândi, 
interesele armatei au suferit, iar averea țării în mare 

parte a fost risipită, - - . 
Bine înțeles: că aceleaşi cauze trebuiau să producă 

.aceleâşi efecte. Ca şi la armament, organele oficiale au 

fost înlocuite cu aKele improvizate, dar, ce e mai rău 
e că cele improvizate nu aveau. cel puţin calitatea ofi- 
cialităţii, ci au fost mai mult nişte organe anonime des- 
cărcate de orice răspundere faţă de legile ţării. 

O! nu. Procedările întrebuințate în timp de doi ani 
“au sdruncinat până în: temelie ființa armatei noastre. 

- Ea a suferit: şi va suferi multă vreme încă de loviturile 

ce j-au adus amestecul celor nechemafți în treburile ei, 
de înriuririle oamenilor politici în tot ce s'a fâcut pen- 
tru' ea în acest lung timp de grele încercări. La ce mai 

„sunt bune învăţămintele trecutului, când, cu o singură 
învârtire, de burete, un ministru le şterge într'o clipă ? 
La ce mai sunt bune legile, chemate să ocrotească 

buna rânduiâla,; interesele şi averea ţării, când cei cari: 

“le aplică. pot să le nesocoteoscă fără nici o teamă de 
răspundere ? 

- Scriind aceste rânduri î îmi amintesc că am mâi avut 

“odată prilejul — în 1907 — să atrag atenţiunea con- 
ducătorilor ţării: asupra răului obiceiu de a se, amesteca 
armata în laptele politice dintre partide şi .de a căuta
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clienți în rândurile ei). Era după răscoala agrară, 
când armata şi-a “făcut cu prisos datoria. Atunci unul din fruntaşii noştrii politici, d. Take, Ionescu, a publi- cat subt semnătura sa, în ziarul «La Roumanie» (4 
April 1907), următoarele rânduri, pe cari le-am -repro- dus în scrierea mea, unde îşi găşiau cu adevărat locul: 

«Această armată ne-a redat o patrie materială și încă «o patrie morală. Ea are deci toate drepturile la re- «cunoştinţa ţării. Dat, nu e deajuns să'i transmitera 
«călduroasele noastre felicitări şi omagiul adâncei noastre «admiraţiuni ; nu e deajuns să deschidem liste de sub. - _«scripţiuni pentru a da soldatului ei banul niolțamirii «noastre. Ii. datorăm ceva mai mult, Trebue ca parti- adele noastre să iee hotărtrea neschimbată de a lăsa «armata afară şi deasupra politicei. Acesta e dreptu! «său strict. Numai astfel, ea va putea să-și îndeplinească „«mai bine măreaţa-i chemare | 
«Da, Datorim aceasta armatei şi nici o mărturisire de «nemulţumire mu o poate egala. A sustrage armata cara 

«a asigurat mântuirea țării dela orice promiscuitate 
«politică, a o aşeza într'o regiune--senină, unde nu pă- «irunde ecoul slăbiciunilor noastre, va fi pentru ea cea «mai înaltă mărturisire de recunoştinţă din câte ni e 

D
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cingădeit a-i da». 
Reproducând acestea, eu adaogam: «Consider aceste rânduri ca-eşite din pana unui bun român. Dar, oare, câţi din fruntașii noştri politici le vor subscrie ?y 
Da. Ceream ajutorul lui Dumnezeu ca armata 'să fie lăsată în pace pentru a-şi îndeplini menirea, dar pati-. mele noastre politice nu an îngăduit nici Celui a Totpw- ternic ca să isbovească armata de nn rău, de care a. 

Î) Rostul Cuvintelor: Disciplina, Doctrina, Iniţiativa, de Gene- - talul Herjeu (pag. 77 şi următoarele), :. 
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suferit atât de mult în ultimii ani. Şi roadele ameste- 

". cului nefast al, politicei de partid în conducerea şi pre- 
gătirea armatei nu a întârziat, de a se manifesta, chiar 

__ dela începutul intrării noastre în răsboiu, ca atâta tarie 
încât a înmărmurit chiar. pe 'cei mai pesimiști dintre 

noi. 
Şi, când mă gândesc că străinii ne dăduse atâtea în- 

văţăminte bune, pe cari noi nu aveam decât să le 

practicăm ! 

Marii generali ai armatei Japoneze din răsboiul mand- 

ciurian s'au acoperit de glorie şi au ilustrat armata țării 

„lor nu atât prin capacitatea lor profesională, 'cât prin 

autoritatea morală de care s'au bucurat. înainte de răs- 

boiu, pe care Suveranul şi Ministrul de Răsboiu le-au 

ținut-o neatinse în cursul marelui răsboiu cu toate vi- 

„ cisituţile inerente unui lung şi foarte greu răsboiu. Citez, 

printre cei mulți, pe generalul Kuroki, care, grație incre- 

derii ce aveau subordonații săi în caracterul său şi graţie 

autorităţii pe care a ştiut să o impună actelor sale de 

'comandament în toate împrejurările, a putut să se stre- 

„ coare prin toate greutăţile şi, ajutat de un bun şet de 

Stat-Major, a isbutit să ducă la bun stârşit greaua sar- 

cină,ce i sa dat în complexul operaţiunilor intregului - 

răsboiu. (Generalisimul armatei, mareșalul Oyama, de o 

„capacitate mijlocie, a putut să rămână la postul său tot 

„timpul răsboiului şi să conducă operaţiunile armatelor, 

în ntod: onorabil, prin şelul de . Stat-Major, generalul 

Kodama, şi mai cu seamă prin sub-șeful său, generalul 
Fuisâchima, graţie numai autorităţii cu care era investit, 

pe care el.a ţinut-o sus şi, de care nimebi nu a îndrăsnit 

să 'se atingă. . . : - 

-În răsboiul de astăzi, generalisimul armatei franceze, 

a fost desemnat peniru. această înaltă, dar foarte, grea,
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sarcină de camarazii sâi din Consiliul Superior al Ar- 
matei. Departe de a fi considerat ca un emul al lui Na- 

„_poleon, sau al lui Moltke, el a fost ales fiindcă toţii aveau 
încredere în caracterul său de oţel; în dorinţa nestrămu- | iată de a-şi face datoria, în puterea sa de muncă, Şi, graţie , 
acestor calităţi, înconjurat de un 'stat-major destoinic şi 

„ascultător, susținut de guvernul ţării, el a ştiut să învingă 
toate greutăţile ce a întâmpinat şi să rămână neclintiţ. 
la postul său dela începutul răsboiului până astăzi.: 

Generalul Foch, care comandă astăzi un grup de ar- 
mate, era prin tradiţiunile familiei sale şi din convin- .: gere un catolic fervent, caracteristică bătătoare la ochi | 
şi compromiţătoare pentru cariera unui ofițer francez. - 
EI totuşi a fost preferat de Generalisim şi de Ministrul 
de Răsboiu — republican cu idei socialiste foarte îna- 
intate, altor generali de ale căror sentimente republicane 
nimeni nu se îndoia, fiindcă în cumpâna dreptăţii şi-a 
intereselor patriei capacitatea a tras mai. mult decât“ 
credinţele politice. Cazul generalului de Castelnau, Vice- * 
generalisimul armatei, este. identic. a | 
Cercetând constituirea Comanâămentului arnaatei fran-. 

> 

ceze, d. G. Hanotaux ne spune: | Lu 
«Armata franceză avea, ca şefi desemnați, generali. 

„pe cari selecţiunea militară (nu politică) îi scosege în vază; 
Generalul Comandant al armatei. îranceze. ce: de alttel 
ales automatic prin simpla aplicare a regulamentului. 
Această: alegere e, zicând aşa, pregăiită şi justificată + 
dinainie prin meritele şi. serviciile recunoscute, ed e ga- „rantată prin semndtura şefilor, care atestă titlurile la 
fiecare scară a carierei, e în sfârşit acceptată de egati, 

fiindcă şi ei sunt supuşi acestei procedări de selecţiune»!). 

1) Gabriel Hanataux, de IAcademie Prangalse: Fiistoire ilustrte de la 
Guerre de 1914. Paris, | pp
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'Dar ce nevoie am să mă depărtez atât de graiiițele 

ţării. Cine nu cunoaşte pe bătrânul voivod: Putnik, ge- - 
neralisimul armateit sârbe, care a dus-o la victorie în 

„1919—13 şi în '1914—15 şi, care stă astăzi îpcă, păzitor 

„neobosit, în capul rămăşiţelor bravei lui 'armate. De 
sigur că acest general nu e o capacitate militară. E, în 
“schimb, un simbol pe care toţi îl venerează şi căruia 
toţi se închină. Cât va rămâne în picioare bătrânul stejar, 
nu se va putea închipui armata sârbă fără Putnik şi 

Putnik desbrăcat de haina militară. Armata sârbă şi-a 

creat eroi, pe car'i poartă în capul ei, ca pe nişte 

moaşte sfinte, şi cu cari ea ştie să câştige victorii stră- 

lucite, sau să treacă prin grele încercări. . . 
Şi noi într'o vreme, nu prea mult depărtată, eram 

deprinşi să privim cu ochi buni pe bătrânii noştri şefi, 
să respectăm şi să stimăm pe căpeteniele armâtei noastre. 

„* Camarazii mei din 1877—78 își amintesc prestigiul de 
care se bucura generalul Cernat, acela care în marele 
răsboiu ruso-româno-ture a avut onoarea de a comanda 

armata română. Domnitorul Carol l-a ales pentru această 
grea sarcină, şi nimeni nu s'a găsit să spună că alegerea 
nu fusese metitată, deşi în armată se aflau alţi generali, 
mai tineri, mul: mai culți decât el. Cât a stat în rân- 
durile. armatei, bătrânul general nu a avut nici rivali, 

nici detractori, căci pe acele timpuri nimeni nu era ne-. 

+răbdător. Ofițerii capabili ştiau că le va veni rândul şi 
că, odată venit, nimeni nu le va sta în cale. Generalui 

" “Cernat, înzestrat cu mult bun simţ, a ştiut totdeauna să 

fie la înălțimea situăţiunii ce i se da, să îmboldească Ia 
muncă pe subalternii săi, să încurajeze şi să răsplătească 
pe cei meritoşi. 

Nu cred că,lcei cari vor ceti aceste rânduri, mă vor 
dua drept un «laudator temporis acti», căci nu totdeauna
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am lăudat trecutul; care a avut, Şi el :multe părţi rele. 
Il: pun numai în faţa prezentului, şi. las pe cetitori să 
judece. . E iu Aa i 
Am avut şi noi, în ultimii, ani, -generali de valoare, cari meritau încrederea şi sprijinul moral al celor: ce aveau dreptul-şi datoria de a le da. Acei generali tre- buiau pregătiţi. ca să conducă în răsboiu. massele de trupe, şi susținuți pentru a dobândi încrederea subor- 

donaţilor lor în destoiniciea şi capacitatea lor militară. 
Aceasta ar fi însemnat pregătirea morală a înaltului 
comandament, în cea nai înaltă înfăţişare a ei. Ia loc 
de aceasta, ce s'a fâcut? | Ta 
Sa luat comanda unor generali, cari comandau cor- - 

puri de armată, subt pretextul de a ajuta pe Inaltul 
Inspector al Armatei în sarcîna sa şi de a se iniţia în 
conducerea armatelor. In realitate însă ei nu au făcut 
nimic,. fiindcă atribuţiunile şi relaţiunile lor cu. coman- 
damentele nu au fost nici până astăzi definite, prin vreo lege sau vre-un regulament, nici nu au participat, subt 
nici un titlu, ia alcătuirea planului de răsboiu, de care 
nu au luat nici o cunoştinţă, şi nici nu au contribuit la . pregătirea tehnica a armatei pentru răsboiu. . S'a “creat 
«Inspectoratul: general al Fortificaţiunilor Ţării» pentru 
a se încredința unui general fost comandant de rp de Armată, fără a i se defini atribuţiunile şi fără % fi lăsat să exercite cel puţin o parte din eleâsi numai 
pentru a se masca o măsură: nedreaptă luată cy el; şi 
acest inspectorat, desfiinţat de fapt la începutul lui 1915, 
a fost ras din bugetul anului 1916. Ni 
Sau In depățiat dela comandamente: generali cu o în- delungată prackică în arta comandamentului și cu însu- 

şiri recunoscute de foştii lor şefi şi de subalternii ler, 
şi s'au trecut în servicii, sau comandamente, cari de obi- 
(i 

x Fi îi Ei ț 
. x
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“ ceiu se atribuiau generalilor obosiţi, sau fără aptitudini 
de comandament. Şi,,invers, s'a luat dela un asemenea 

serviciu un general, la sfârşitul carierei lui, şi s'a pus 

“în capul Marelui Stat-Major, impunându-i restricţiunea 

de a nu fi el şef. Şi când armata ţării sa mobilizat, sa: 

constatat că la Marele Cartier General nu aveam un şei 

„de stat-major, căci cel chiamat din reservă era.de mult 
timp bolnav. şi în neputinţă de a face răsboiul, şi că 
sub-şeful din timp de pace, care avea o pregătire solidă 

şi trebuia să'l înlocuiască, fusese trecut ca şef de stat- 

major la o armată şi înlocuit prin autorul — se zice — 
al planului de răsboiu, care ne-a costat alâtea pagube 

morale şi materiale şi a tost cauza determinantă a tutulor 

catastrofelor prin cari a trecut armata dela intrarea în 
campanie până azi. Şi când lipsa de pregătire specială 
a noului şef de stat-major; s'a probat, guvernul în loc 
să'l înlocuiască printr'un general în adevăr capabil, a 
cerat guvernului francez o misiune de ofiţeri, în stare 
de a îndrepta greşalele Statului-Major român (ca şi cum 
acesta era de vină). Era firesc să se întâmple aceasia. 
Fiecare faptă cu răsplata ei. Nu se ţine, fără teama de 
a provoca falimentul, Statul-Major al unei armate în 
plină “pregătire de răsboiu, fără şef, sau cu un şef care 
nu e lăsat să-și îndeplinească sarcinele legale, sau pe 
cre, boala îl împedeca de a iace ceeace ar fi trebuit si 
fa ! 

Fără săteontest cât de puţin serviciele aduse ţării şi 
armatei de misiunea tranceză, nu mă pot opri de'a spune 
că chemarea unei misiuni de ofiţeri străini în capul Sta- 
tului-major al Armatei în timp de răsboiu va rămâne 

. cea mai grea lovitură ce s'a dat prestigiulni armatei, şi 
va însemna întoarcerea £i cu 55 ani LE la domnia 
Juiz Vodă Cuza, crae pentru a organiza tânăra noastră
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armată a cerut impăratului Napoleon III să ne trămită. o misiune militară compusă din ofițeri de diferite arme 
şi servicii. Dar, atunci armata noastră era în faşă şi avea 
trebuință de instructori şi organizatori. Azi însă ea e 

„ bătrână; a făcut răsboiul din 1877-—78 fără ajntorul ofi- 
” terilor streini, a făcut şi expediţiunea din Balgaria din 
1913 iarăşi prin ea însăşi. Ea are şcoli militare de toate 
gradele şi de toate specialităţile, din 'cari cea mai nouă . 
— Şcoala superioară de Răsboiu — numără azi 28 ani 
de vieață şi a dat armatei 26 promoțiuni de absolvenţi. 
Ofițerii instruiți în şcoalele noastre se bucurau până as- 
tăzi de un nume bun și puteau suporta comparaţiunea cu 
ofițerii din bătrânele şi marile armate europene. Atunci, 
care poate fi cauza unei căderi atât de mare şi neaş- 
teptată? . 
Am arătat-o în parte: neîncrederea în destoinicirea 

Comandâmentului nostru şi gangrena gazoasă a politicei 
de partid, care a pătruns adânc, în aceşti din urmă ani | în cercurile militare. | 

Şi aci nu se isprăveşte calvarul comandamentului nostru. 
Oare, când s'a mobilizat armata, care dintre comandanții 
de armată era destul orientat asupra sarcinei ce i se dă „Şi mijloacelor ce i se punea la dispoziţiune ?. Cred că tutulor le-a lipsit orice orientare. Bănuese aceasta, fiindcă 
daca ar fi avut-o, ei nu sar fi oprit de a-şi arăta păre- 
ril6 asupra unui plan, care expunea armata țării la cele 
mai grele, dar nefolositoare, și funeste încercări. 

Când s'a mobilizât armata, din cele 5 corpuri de ar- 
mate active, numai unul a plecat cu comandantul său din timp de pace, iar celelalte cu comandanţi noui, cari „abia avusese timpul, înainte de a intra în operaţiuni, să iee contact cu cartierul lor. Cele două corpuri de armată . . constituite în ajunul răsboiului prin ordine de mobilizare, 

+ 
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tără nici o pregătire anterioară, fără mijloace materiale 

şi cu'trupe adunate fără nicio rațiune, au fost cel puţin 

desființate fâră multă zăbavă, iar trupele lor grupate 

după un non plan. Din cele 16: diviziuni, cari existau 

pini în ajunul mobilizării, căci de cele cari s'au impro- 

„vizat mai în urmă e inutil să amintesc, cel puţin jumă- 

tate au plecat cu comandanţi cari nu avusese încă timpul 

să cunoască bine nici pe comandanții de brigadă, nici 

pe cei de regiment, nici gradul de pregătire a trupelor 

şi servicielor pe cari aveau să le ducă în răsboiu. Con- 

ducerea acestor. mari unităţi trebuia neapărat să lase de 

dorit, căci cu comandanţi, ori cât de buni, veniţi abia 

„de o lună sau două, cu comandanţi şi cu staturi-ma- 

joare improvizaţi şi aleşi fără zăbavă, cu unităţi mari şi 

„mici, cari ani întregi.au fost lăsate fără asistenţa Şefilor 

lor, ţinuţi departe. de ele, nu atât de interesele neinlă- 

turate ale armatei, cât de altele străine armatei, oricine 

se putea aştepta: la orice. 

Această stare de lucruri ne poate eaplica, în parte, 

“pentru ce Marele Cartier General a trebuit să facă, din 

primele zile, atâtea înlocuiri — foarte dăunătoare ope- 

 rațiunilor militare; aceasta explică pentru ce, în fine, a 

trebuit să se încredinţeze conducerea operaţiunilor unui 

general francez, pus de fapt'în capni Statului-Major al 

armatei de operaţiuni. | 

“Am spus în altă parțe că numai guvernele bune pot 

pregăti armate bune '). Intăresc acum, ceeace am spus 

- atunci, prin următoarele-rânduri spicuite în marea scriere 

“a d-lui G. Hanotaux, citată „deja. Vorbind -de decăderea 

artei militare după epoca napoleoniană, autorul ne spune: 

«Armata trăia din prestigiul glorielor: napoleoniane mai 

pe 

1) Din Invăţamintele Rsbotulvi de astăzi, vol, |. 

-



  

97. 

  

mult decât din învăţămintele trase de ea din' răsboaele „din Algeria, Crimeia şi Italia, Trebuia d: puternică pa- siune. politică pentru a: restaura'a puternică edutațiune mililară. Germania a zămislit pasiunea unilăţii şi Moltke a reprezeniat această voinţă de pulere în arta răsboiulii, după cum Bismarck a reprezentat-o în arta: politică şi diplomatică», —. DI a ae o Dacă e aşa, şi nu poate fialtfel;:atanci totul:'se explică? Am intrat în acest mâre conflict cu speranța de a 'ie' vedea, visul. împlinit, fără să fi căutat mai întâi & însă: i fleţi națiunea cu ideea politică a unirii, pe cdre,' numdi, sepulea așeza educaţiunea militară a poporului şi pregă.” tirea materială şi morala armatei. Lipsindu-ne călăuză* aceasta, înfăptuirea idealului naţional, a devenit o armă | de luptă între partidele politice, şi armata ' noastră,” a intrat în răsboiu fără acea pregătire, care putea, fără „ îndoială, să'i. asigure o acţiune onorabilă, demnă de tre: 
3 cutulei, e MT Ototrte 1 

4; Atingerea prerogativelor: Marelui Stat-Major | | şi anularea acţiunii gefului său, e 

Sunt cărți cari ar fi trebait cetite şi răscetite de cti 
ce au avut sarcina să lucreze la pregătirea politică şi! 
militară a răsboiului nostru. -Cetirea şi meditarea “lor 
ne: ar. fi cruțat: multe neajunsuri şi multă 'uinilire, ::* = 

Dintr'una, din, aceste cărţi citez 'rândurile următoare :- 
„«Răsboiul din 1870 'devenise, ca şi răsboiul'ca Austria” 

o necesitate istorică. Chestiunea nu: se mai discută din; - 
ziua în care prinţul: Bismarck; wa - însărcinat. singiir 'să !: 
ne istorisească faptele. . a ema 
„»«La, 13 Iulie..1870, Moltke, Roon şi- Bismarck: prânzaă 
impreună, .şi vorbeau de răsboiul pe car-l aştepiau “cu” 
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„merăbdare, când soseşte lui Bismauck o depeşă dela rege, 
care dădea multă siguranţă pentru pace. Caacelarul ne 
spune singur cele ce au urmat după ce a terminat ce- 
lirea depeşei. - - / 

«Roon şi Moltke lăsară să le cadă, cu aceeaşi mişcare, 
«cuțitul şi furculița din mână. Eram adânc abătuți şi 
«aveam toţi sentimentul ca afacerea se perdea în năsip. 
«Mam adresat atunci lui Moltke şi lam întrebat? In- 

„ strumentul de care avem trebuinţă pentru răsboiu —ar- 
«mata noastră —e el în adevăr destul de bun ca să pu- . 
«tem începe răsboiul, bazându-ne pe cea mai mare pro- 
«babilitate de succes? Nu am avut nici odată un instra- 
«menit mai bun, răspunse el. 

«Roon în care aveam, e adevărat, mai puţină încre- 
«dere, confirmă tot ce spusese Moltke. 

«Atunci, continuaţi-vă liniştit masa, zic eu commesa. - 
«nilor mei şi mă puseiu la o masă mică, lângă cea unde' 
«mâncam, recetii cu atenţiune depeşa, luaiu creionul, 
«şterseiu rândurile unde se spunea că Benedetti ceruse 
«o nouă audienţă şi lăsaiu numai capul şi coada. Depeşa 
«avea acum cu totul alt înţeles. Ara cetit-o lui Moltke şi lazi 
«Roon: superb, strigară ei. Aceasta “şi va face efectul, 

«După aceea, am continuat prânzul cu adevarată poftă 
de mâncare. Restul se cunoaşte» 1). 
Ei, da. Cancelarul de fer, care conducea ursita Prusiei 

şi care in acea clipă făurea imperiul german, stătea la 
masă cu ministrul de Răsboiu şi cu şeful Marelui Stat- 
Major al' Armatei. Intre ei nici o taină, Nimic ascuns. 
Trinitatea îşi impărţise lucrul de ani întregi. Fiecare 
însă lucra în desăvârşit acord cu colegii săi, fără nici o 

  

" 1) Gânâral Foch. La Condulie de la Guerre (Berger-Levrauit et Cte | 
Paris, 1900). ! a : Ş
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atiugere, fără cea mai mică frecare. Cancelarul] pregâtea ofensiva polițică a Tăsboiului, pe care o răzema pe ofen- siga strategică a armatei, pregătită şi ea statornic şi cu rost 'de neintrecaţii săi colaboratori, Moltke şi Roon. Şi când aceştia, în cari avea plina încredere, l-au asi- gurat ca instrumentul — armata — nu a fost niciodată mai bun, el, cancelarul de fer, a strâns frâna diploma- ției şi a aruncat armatele la graniţele Franţei. d Doamne, Doamne. De câteori nu am cetit rândurile „acestea, de câteori nu am cetit şi altele referitoare tot ia aceeaşi chestiune, şi totuşi mi se pare că, nu le-am cetit niciodată, atât e adevărat că mintea omului e făcută - să uite multe din cele mai însemnate lucruri şi să pună subt obroc tot ce ar trebui că țină numai la lumină. Atunci, ce sa Zic de cei cari, poate, nu au avut nici- odată prilejul să se ocupe de asemeni chestiuni, sau ocupându-se nu au putut să le pătrundă rostul, fiindcă ocupațiunile,: sau preocupaţiunile, lor le au îndreptat: mintea spre alte probleme politice, economice, finan- ciare,. sociale, personale... 
„Analizând scena istorică, care a deschis Prusiei por- [ile unui imperiu, găsim: - | Unirea sfântă între cei trei factori, cari au pregătit . râsboiul, şi vor fi chemaţi să'l conducă. Cancelarul, care reprezintă guvernul ţării şi simbolizează aspiraţiunile poporului german, care voia Tăsboiul şi pregătea po- liticeşte de atâţia ani, lucrează în desăvârşit acord cu colaboratorii săi fireşti : cu ministrul de Răsboiu, în sarcina ' căruia cădea pregătirea mijloacelor materiale ale armatei, şi cu şeful Marelui Stat-Major căruia îi. revenia pregătirea mijloacelor tehnice (profesionale) şi morale. Fiecare are o sarcină foarte grea de îndeplinit şi nici unul nu poate duce o a doua. Ar fi povoara prea
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mare „pentru. umerii unui, singur, om... Îşi poate:închipui 
„cineva pe, Bismark, „conducătorul. politiceji externe a: 

regatului prusian.. şi. 'sufețal. „aspiraţiunilor unui mare 

"Popor, amestecat în pregătirea echipamentului armatei, - 
sau a serviciului sanitar, sau. a,hrânirii trupelor? Nu. - 
Tot: asemenea, nici. unul. „fin. cei doi generali nu trece . 

nimic din sarcina: lui în sarcina camaradului :său. 
Sarcina ministrului, de răsboiu,. e foarte grea când e 

vorba de pregătirea materială. a. : răsboiului, mai cu 
samă când timpul, îi este măsurat. Când trehuea să. se, 
pregătească într'un timp. dat, tot. ce-i de. folos unei 
armate de un milion de oamenii, ca să trăiasca, să se 
mişţe, şi să lupte, înţelegem o. muncă uriaşă, pe care. 
cei“cari nu au încercat-o, sau cari nu au privit-o pe toate. 
feţele, nu o pot concepe, care are nevoe de un perso- 

nal tehnic şi administrativ. numeros, capabil. şi spe- . 
cializat în diferitele ramuri; ale pregătirii materiale. Şi, - 
să nu se uite că greutăţile. deacum. cincizeci de ani erau 
de zece ori mai uşoare. decât. cele ale .răsboiului de 

astăzi, când, „pentru a-l duce în bune, condițiuni, o 

ţară trebue să pregătească şi să mobilizeze toate. forțele 
ei materiale şi producătoare, . 

Ministrul de răsboiu, care, răspunde. de administra: 
, țiunea arimatei şi e chemat să-i dee pulerea necesară 
pentra. a face răsboiul, trebue „Să-i cunoască, desăvârşit . 

nevoile şi să i le satisfacă la timp... Generalul Roon le . 
cunoştea în adevăr, şi ca bun militar, și ca vechiu ad-. - 
ministrator al armatei, şi le. „satisfăcuse. cu prisosinţă,. 

„aşa că armata „regelui era din punctul de vedere ma- 
terial bine pregătită . de răsboiu, - Bismarck însă. avea. 
mai multă încredere în Moltke, şi pe el îl întrebă.dacă . 
armata € în adevăr pregătită. 0, da., Intr'o.. țară unde. . 
atribuțiunele autorităţilor sunt “hotărite, unde .nu.. se 

a
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ands legoa - tmapărțirii muncsi'e lege, na ficțiune, Bis: 
mark trebuia să se adreseze, mai tatâi, celui de. care. 
atârnă pregătirea intelectuală şi. morală a armătei, iar 
nu ministrului de răsboiu, al cărui răspans nu putea 
& hotăritor intro chestiune în care, după legea militară“. 
prasiână răspanderea trecea dtasapra răspunderii lui 
directe. Şi când Moltke îi răsdunde că instrumentul e 
în buni stare, cancelarul înțelega că „pregitirea inte-. , 
lectuală şi morală e desăvârşită şi că, implicit, pregă= 
tirea materială, care privea pe Rooa, nu putea lăsa. 
nimic de dorit, | 

In ziua de apoi, după o “pregătire materială îndelun- 
gată, când factorii răspunzători socot că a venit ora. 
ca să deslănţuiască răsboiul, cuvântul trebuia să-l aivă,,, :; 
în Prusia, numai şeful Marelui Stat-Major, care Singur: 
putea răspunde dacă armata era destul dz. bine 'pre-, 
gătită ca să înceapă răsboiul ch cea „mai mare proba=, 
bilitate de succes, Aceasta, mai cu “samă, în cazul 

unui răsboiu pe care Prusia îl provoaca. Şi ceeace 
era un adevăr în Prusia la 1870, a rămas tot adevăr 
în Germania în 1914, şi trebuia să treacă tot ca adevăr 
în România, potrivit însă cu organizarea militară ş, 
cu regimul ei constituțional. 

Şi, nu poate fi alitel, când prin însăşi organizarea 
armatei, întemeiată pe legea împărţirii muncei,, Marele, 
Stat-Major al Armatei e singurul însărcinat cu pregă- 
tirea răsboiului şi cu. instrucțiuuea întregei armate, 
Organizareă armatei, moblizarea, transpotul; căhcen-, 
trarea, hrănirea şi îngrijirea sănătăţei trupelor şi anima- ; 
elor din ziaa declarării răsboiului, sunt primele, puncte; 

cari trebuesc studiate din timp de pace pentru a pre-. 
găti răsboiul într” o anumită . ipoteză, Studiul acestor 
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„chestiuni constitue pentru Statul-Major, în timp de 
pace, o. grea sarcină, pe care Moltke o rezuma: aMi- 
iunea de a studia. în cele mai mici amănunte grupa- 

„rea masselor de trupe, precum şi transportul lor într'e 
„ anumită eventualitate a răsboiului, şi pregătirea din- 

nainte a proiectelor necesare pentru execuţiune», Ş: 
însemnitatea acestuiu studiu a devenit astăzi şi mai capi- 

- tală da cauza mijloacelor de comunicaţiune, cari permit 
a se concentra răpede a fruntaria ameninţată milioane 
de oameni şi a se vâri în acţiune, fără nici o zăbavă, 

„toate mijloacele procurate de mobilizare; şi fac ca 
„primele întâlniri să devină, în general, acţiuni mari, 
"căror importanţă, răpeziciune şi succesiune erau ne- 

| eunoacute în răsboaele trecute (dau ca exemplu: ope- 
(i. raţiunile armatei germane în Belgia în primele zile din 

|. August 1914; operaţiunile armatei austriace în Polonia, 
“idem; operaţinnile armatei germano-bulgare în Do- 
brogia, în a doua jumătaţe a lunei August, s. v., 1916). 

“Această împrejurare impune astăzi o mobilizare minu- 
“ţioasă, o concentrare regulată în timp de pace în 
“toaţe amănuntele ei, un aparat de acoperire complect 
şi bine rânduit, care să funcţioneze fără greş din ziua 
„când criza politică se produce. Toate acestea ne dau 
ideea unei întregi serii de acte, cari constituesc pre- 
gătirea răsboiului, pe cari răsboaele lui : Napoleon n; 

je schiţează numai, dar evenimentele răsboiului de 
astăzi, desfăşurate în curs de doi ani, ni le învaţă în. 

;- toate amănuntele lor, 
Î Acestea sunt, numai în parte, marile îndatoriri aie 
i “Marelui Stat-Major, şi implicit ale capului său ; şi, când 

; Moltke şi-a dat cuvântul că armata Prusiei e gata de 
” răsboiu, că adică planul de răsboiu se poate executa 
'- în cele 'mai bune condițiuni, Bismark a. putut să-şi con- 
; tinue prânzul cu pofta-i de mâncare legendară, 
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Şi acum, concluziunea analizei ce am făcut.. 
Ministrul de Răsboiu şi Capul Marelui Stat-Major. 

sunt două entitații distincte, de sine stătătoare, cari nu se: 
pot înlocui una prin alta, dar cari rămân necontenit 
legate prin chiar atribuţiunile lor — cari urmăresc 
aceleaşi scop: organizarea şi pregătirea armatei pentru . 
răsboiu —, şi prin subordinarea lor nemijlocită ace- 
juiaşi organ superior lor, care este Suveranul Țării, 
capil suprem al Armatei. 

Ministrul de Răsboiu este capul răspunzător al tu-. 
tnlor organelor şi servicielor administrative şi tehnice. 
ale Armatei. El e chemat să le dee viaţa şi mişcarea. 
necesară pentru a satisface toate nevoile armatei; şi, 
când zic toate, nu înţeleg numai pe cele de azi, vă-. 

* Zute sau simţite, ci mai cu samă pe cele cari se vor” 
ivi în împrejurări grele, când armata va fi chemată 
să apere hotarele ţării, sau să treacă peste ele, nevoi 

„cari nu se pot lesne vedea dinainte şi cari totuşi tre- 
buiesc satisfăcute când se vor ivi. , 
Ministrul de răsboiu, marele administrator al arma- 

tei, trebue să cunoască în tot complexul lui rostul 
Armatei şi să aibă cunoştiință de menirea ei, pentru 
a-i da la timp tot ce-i trebue, aşa ca să poată sta ne-. 
contenit la înălțimea acestei meniri, căci dacă răsboiul 
ar surprinde-o nepregătită, toate sacrificiele făcute 
de ţară pentru ea în cursul lung al timpului trecut ar 
rămâne zadarnice, e 

Pentru aceasta, am şi spus de mult, 1) că într'o țară 
ca a noastră, cu un regim parlamentar nu tocmai bine. . 
așezat, cu moravuri politice nu tocmai curate, unde 
pantru a ajunge ministru nu se cer probe suficiente 
Pa tre 

4) Şcoala Comandamentului (Bucureşti, 1910), Pag. 146 şi urmă” 
toarele.
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de capacitate, ar fi bine să nu se admită în capul mi- 

nistrului de răsboiu oameni politici, ei specialişti. Ne-, 

- contestat ca regulă această' nu exclude: excepţiunile, 

' Dar, excepţiunile trebuesc să'fie rari şi justificate prin 

"personalitatea ne' discutată a 'celui numit: capacitate 

de: muncă, specializare în chestiunile militare şi, mai 

" presus de toate, desbrăcarea'de sectarismul politic în . 

conducerea administraţiunii armatei. Ministrul civil, cât 

timp are marea onoare de a sta în capul acestui de- 

partament, trebue să uite că aparţine unui partid po- 

litic şi să se identifice cu fiinţa armatei, care aparţine 

Ţării, iar nu. partidului ministrului sau vremelnic. Dacă 

o asemenea rara avis nu se găseşte 'într'o ţară, e mai 

“ bine'ca ministrul de răsboiu să se aleagă dintre mi: 

„litari. Eacă pentru ce-în Germania, țara clasică a or- 

-ganizoțiunii, nu vom găsi'nici odată o persoană pot 

” “tică ministru de răsboiu, 
Capul Statului-Major al armatei este - chiemat să asi- 

gure anitatea de gândire şi de doctrină în armată, şi de 

aceea i să cere să cunoască întregul mecanism al ar-' 

matei, să-şi dee sama de conducerea instrucţiunii - şi 

de - eficacitatea metoadelor de instrucţiune adoptate 

„pentru a asigura pregătirea . technică a armatei şi a 

comandamentului ei. Capul de Stat-Major trebue dar 

să fie. persoana cea mai sus pusă în ierarhiea militară ; 

ek trebue să-şi întindă autoritatea intelectuală şi morală 

asupra - întregului Comandament, iar instituţiunea în 

“capul căreia stă trebue să fie un an institut de” înalte 

studii militare, în stare de a asigura tutulor şi fiecariia 

aceeaşi doctrină şi - de : a. impune aceleași metoade” de! 

- comandament. 

Aşa trebuesc; să fie un ministru de răsboia- şiun cap ' 

„de stat-major. Aşa au fost, generalii. “Roon şi Molko,”
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în 1870, când Prusia” a rădicat armele ca să-şi tipli- nească idealul naţional, Aşa au fost acolo. Dar la noi, cum aa fost? Na Da a 
In România, după evenimentele din 1913, când. ar- mata se găsia în plină perioada de organizare—începută.. de câţiva ani şi continuată pe baza învăţămintelor culese din 'răsboiul balcanic-şi din propriele noastre încercări făcute în vara anului 1913—,a urmat o perioadă de stagnare, care a ţinut aproape un an, provocată de schimbarea guvernului şi de înlocuirea: întregului a- . „ parat de administraţiune şi de conducere ; căci odată 

cu venirea unui nou ministru de răsboiu, s'a înlocuit: 
aproape tot personalul superior şi inferior al admi- nistrațiunii răsboiului, singur care mâi putea asigura. continuitatea lucrului într'o adininistraţiune, unde mi» 
niştrii se schimbă după acelaaşi legi politice ca prefecţii de judeţe. 

Dar râui, deşi mare, nu ar. fi avut urmări atât de păgubitoare dacă cel puţin capul Statului-Major al Ar- 
matei, care colaborase în ultimii ani cu foştii miniştri, de răsboiu, ar fi rămas la locul său, Acesta însă îşi. 
părăsise postul după demobilizarea armatei — Octo- brie 1913 — ca măsură ge extremă prudență în ve-, = derea schimbării iminente a guvernului, Jocut.. parti. 
delor politice, cum vedem, a provocat în timpii cei 
mai nebuloşi schimbarea celor două organe, cari aveau datoria şi răspunderea pregătirii armatei şi . pregătirii răsboiului. Şi răul era cu atât mai mare cu cât în cei din urmă patru ani se perindase în capul Ministeruluj „de Răsboiu cinci miniştri; iar Marele Stat-Major, după " se stătuse un an şi jumătate fără şef, îl schimbase şi e 
de două ori. E E 
Noui ministru de răsboia (1914), fiind şi prezident al 
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consiliului de“ miniştri şi şef de pârtid, avea să con= 
ducă nu numai irebile armatei, dar şi politica internă a 
4dării tocmai în timpul când. la noi se frământau cele 
-mai grele şi gingaşe probleme sociale şi economice, şi 

„Politica noastră exlernă în timpul când Europa întreagă 
- era în flacări şi harta pământului ruptă în bucăţi. In- 
povorat de afâta muncă și grijă, recunosc, a fost lucru 

-- fresce, ni sa spus, ca el să îşi descarce sarcina ad- 
» ministraţiunii răsboiului pe colaboratorii săi, în parte 

nefireşti : secretarul general al Răsboiului, care devine 
un adevărat sub-secretar de staj al personalului şi al 

 administraţiunii armatei ; ministrul Lucrărilor Publice, - 
care îşi iea răspunderea organizării serviciului sanitar 
şi devine, şi el, un sub-secretar de „stat al Sănătăţii; 
ministrul Agriculturii şi Domeniilor, căruia îi revine 

" organizarea îndestulării armatei şi care mai dă, şi el, o 
mână de ajutor la organizarea serviciului militar sa= 
mitar; unele persoane politice, cari ca prezidenţi şi 
"membri în nenumărate comisiuni se îndeletnicesc cu 
satisfacerea trebuințelor materiale ale armatei; în fine, 
direcţiunea generală a armamentului şi a muniţiunilor, 
organizată şi ea ca un sub-secretariat de stat, care se: 
însărcinează, subt conducerea aproape exclusivă a in- 
ginerilor statului de Podurişi Sosele, cu fabricarea. 
munițiunilor şi cu transformarea materialului de ar- 
tilerie. 

Această descărcare totală de: atribuţiuni, chiar daca 
sar fi făcut în puterea legii împărţirii muncei, tot nu 

_- putea da bune rezultate, căci administraţiunea armatei 
'se conduce după anumite regule consacrate de timp şi 
de experienţă și impuse de rostul armatei ; și cine nu 
Je respectă cade în mare greșală, ale cării răle urmări 
nu întârzie de a eşi la Jurpină, 
pe
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Dar, pe când în administraţiunea armatei se înfil- 
trează atâtea organe, chiemate şi nechiemate, ca să-i 
strice rostul şi să-i încurce lucru, o altă anomalie, pe 

„care mintea noastră nu şi-o inchipuia, se petrece la 
celalt organ al armatei: Mare Stat-Major, 

Lăsând la o parte instrucţiunea armatei, care con- 
stitue una din atribuţiunile cele mai însemnate ale sta- 
tului-major al armatei, acesta-mai are în şarcina sa o 
alta, tot atât.de însemnată: apregătirea lucrărilor pri- 
vitoare la răsboiu, adică: mobiilzarea şi concentrarea, 
armatei, studiul teatrelor probabile de operaţiuni şi 
pregătirea lucrărilor referitoare.» 

Până în 1913, marele stat-major român nu s'a inte- 
resat destul de instrucţiunea armatei şi în deosebi de 
pregătirea comandamentului, dar vina nu a fosta lui, 
ci a lipsei personalului calificat pentru aceasta grea 

“sarcină. Recunosc însă căun început bun se înjghebase 
cu câţiva ani în urmă, care, dacă continua, ar fi dus: 

"da bune rezultate, Lipsa de stabilitatec a personalului 
conducător nu a îngăduit continuarea. Dar, daca, voind 
sau ne voinâ, Statul-major nu a îndeplinit decât în parte 
această atribuţiune, el nu a renunţat nici odată la a. 
doua atribuțiune arătată mai sus, nici nu a încercât 
nimeni să alingă de ea. In realitate, până la 19i4, 
aceasta a însemnat chiar raţiunea de a fi a „marelai 
stat-major. 

În primăvara anului 1914, câteva luni înainte de a 
iacepe marele răsboiu, s'a adus în capul Marelui Stat- 
Major un general, care mai fuseșe acolo, dar plecase, 
se zice, de bună voie, găsind sarcina prea grea pentru 
puterile sale, Acest general cu un trecut onorabil, care 
comandase marile unităţi, până la diviziunea de ar- 
mată, şi fusese pus la incertările cerute de legea de
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inaintare, ar fi puiut răspunde încrederii Ministrolui, 

" dind” ajutat de un personal. capabil, muncitor, devotat 
Şi deajuns format . în serviciul de Stat-major.. În. orice 
deaz,. e] avea drept la. deplina . încredere a Ministrului 

“care l'a ales, şi trebuia să înceapă fără zăbavă studiele 
„privitoare la pregătirea răsboiului . în conformitate cu 
“poliţica, externă adoptată de- guvern. Aşa trebuia. Alt- 
fel, nu. | 

„Aşa ar fi irebuit, 'dar altfel | sa făcut. Secretariatui 

“ general şi direcţiunile Ministerului, pe măsură ce se 
" descărcau de atribuţiunile cari le reveneau în puterea: 
legii de organizare a Ministerului de Răsboiu, se incărcau 

cu atribuţiunile luate, fără rost şi în' paguba armatei, 
dela Marele Stat- -Major. Astfel, s'a luat acestuia alcă- 
îmirea. ordinei de bătaie (ânuariul de răsboiu al armatei) 

şi. s'a dat, la început, direcţiunii Personalului, iar mai 
“târziu s'a "anexat la Secretariatul General. Ordinea „de 

"Dătaic a personalului . Serviciului Sanitar militar, câre 
„trebuia stabiliță de Marele Stat-Major după propunerile , 
Inspectoratului Sanitar militar, a fost irecută parta 

asupra acestui inspectorat şi parte asupra envi nou 
serviciu. scos de subt autoritatea militară şi pus gubt 

aceea a Ministrului de Lucrări Publice. 
“ Ameștecul Servicielor Ministerului de Răsboin în sta- 

“bilirea ordinei de băiaie a făcut. mult rău pregătirii 
"noastre de răsboiu, căci a dat loc la nesfârşite mutări, 
permutări, remutări şi strămutări în personalul coman- 
 damentelor. şi servicielor, "dela treapta cea mai joasă 

până la cea mai înaltă, provocate. de tot felul de inter- 
'"xeniri : directe, făcuie de cei interesaţi; indirecte, fă- 
"cute de. t6ţi cei, cu. trecere. în cercurile. ministerului. Şi 

“eră firese' să he, a, „căci pe când uşile. Marelii Hat 
„Bajor,, pu se deschid ckicui, uşel€ Minișterului de răw
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; iurourile' lui 'ăscuilta“ ca multă Bună voinţă: glâsal mai 
marilor 'zilei, Din această: cauză, : 'stabilitătea ' perbonia= ' “lului a suferit foarte'imult : în: timpul din urmă, iar în 
ordinea 'de bătaie s'au strecurat atâtea 'greşale, câri au 
“apăsat greu asupra' operaţiunilor armatei. Câte urmări 
nenorocite nu s'ar fi înlăturat dăca la alcătuirea ordinei 
de bătaie : nu s'ar fi ţinut sama : decât de 'trebujnțele superioare ale Armătei, a 

» “Dar, “amestecul 'de atribuţiuni nu s'a oprit aci. Stu- 
diul diferitelor ipoteze, pe cari armăta (rebue să'le aivă 
în :vedere în caz de răsboiu, 'a' căzut în totdeauna în 
toate țările, ca şi într'a noastră, în sarcina Marelui 
Stat-Mâjcr. După instrucţiunile date de Capul Statuli 
şi de Ministrul de Răsboiu, reprezentantul politicei, ex- 
terne adoptată de guvern, şeful Statului-Major studiază 
cu sub-şeful serviciului şi cu personalul operaţiunilor . 

_ diferitele ipoteze, cari corespund politicei ţării, şi pre- 
găteşta «planul de răsboiu», Aceasta ec lucrare «de 
artă şi mecanică», care nu poate fi făcută decât dă in 
personal competert sub direcţiuniea, nemijlocită şi de 
toate zilele, a celui care are şi datoria şi răspunderea 
“Mcrului, Cei însărcibăţi cu acest greu studiu, personalul | 
de conducere ca şi cel de exetuţiune, trebue să'desfă- 
“soare o muncă titanică 'pentrui“a duce la: bun sfârşit 
lucrul lor, pe care seva rezema lucrul atâtor secțiuni 
din Masele Stat-Major. oC Aa 
„Pentru ca acest lucru să se poată face în câle mai 

“bune condiţiiiiii, se cere: ştibață profesiorială, speciali- zare şi timp. Ştiihța profesională € necăsără pentră 64. 
“Sutărea lucră rii; Specializărea pentrti ă tut rebuințăi ite- 
toda' în lucie și a Ehiţă fitnjiil: tiiăpul, i fine! peatiu 

“a îiătura pripirea; cară 'dă loc Higreţale cu uimită crfâi 

'boiu stau“ deschise, drept,“ petsgurielor ' politice, iar
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totdeauna dezastroase operaţiunilor militare, căci gre- 
şalele iniţiale conţinute în planul de răsboiu: ca greu 
se pot îndrepta. Călcarea acestui adevăr atât de sim plu 
am plătit-o foarte scump numai în câteva luni de răsboia. 

Planul de răsboiu se întocmeşte de o colectivițate de 
specialişti, care trebue să aivă timpul la îndemână. 
Pentru aceasta, de când există în armată serviciul de 
Stat- Major şi de când răsboaele se fac, ca orice lucrare 
de artă sau de ştiinţă, după un plan prealabil studiat, 
planul de răsboiu a fost totdeauna lucrat în laborato- 
riul Statului-Major, de ofiţeri cari au avut răspunderea 
lucrului şi au fost întrebuinţaţi numai la acest lucru. 

Astfel s'a procedat la noi? Intocmirea planului de 
răsboiu s'a făcut fără participarea şefulii şi sub-şefalui 

„de Stat-Major cari, se afirmă, au fost cu totul înlătu- 
raţi de la această lucrare. Planul s'a studiat în biurou- 
rile Secretariatului-general al Ministerului, iar cei cari 
şau luat această sarcină — şi a căror capacitate mili- 
tară nu le-o contest — nu aveau nici calitatea, nici com- 
petenţa de a face o asemenea lucrare. Nu aveau cali- 
tatea, căci legea, care stabileşte îndatoririle şi răspun- 
derile, se opunea. Nu aveau competenţa, căci nu erau 
de ajuns pregătiți pentru a o putea face singuri fără 
sfatul şi îndrumarea celor doi factori răspunzători: 
şeful şi sub-şeful Statului-Major. Nu aveau nici timpul, 
căci secretarul-general, fiind încărcat cu sarcinele ad- 

„ministrative ale Armatei, datora munca şi timpul acestei 
grele funcțiuni, iar nu serviciului operaţiunilor militare, 
„unde se afla un -personal special şi calificat. De când 
lumea e lume nu s'a găsit un servitor, oricât de bun,. 

în stare de a împăca în acelaşi timp doi stăpâni. Cum, 
dar, şa închipuit Ministrul de Răsboiu că în ţara româ- 
“meăscă s'ar putea găsi un asemenea servitor, atât de
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capabil, atât de muncitor, atât de neobosit, atât de inde- 
mânatic la lucru, atât de devotat datoriei şi de des- 
brăcat de orice slăbiciune omenească, încât să poată 

conduce administraţiunea armatei în perioada pregătirii 
ei de răsboiu şi să îndeplinească, în acelaş timp, şi func- 
ţiunile foarte grele şi delicate de şef şi de sub„şef de Stat- 
Major ? Şi totuşi şa închipuit aceasta, dar rezultatul în- 
cbipuirii sale nu a fost acela la care se aştepta, 

Care a fost acest rezultat ? 
In administraţiunea Armatei: era firesc ca aceasta 

să sufere mult, în cei din urmă doi ani, din cauza acestor 
virimente de atribuţiuni, cari nu au îngăduit direcţiu- 

nilor respective să se ţină în cadrul atribuţiunilor lor 
legale. Intr'o administrâţiune atât de vastă ca aceea a: 
Răsboiului, când, mai cu 'seamă, i să cere, ca într'un * 

timp relativ: foarte scurt, să transforme sute de milioane 
de lei în material de nenumărate categorii, dacă nu se 
întrebuințează un personal încercat şi cu destulă com- 
petenţă, şi dacă personalul întrebuințat mai e și supra- 
încărcat cu sarcini străine, dezordinea vine nechemată 

şi răsipa averii Statului va fi neînlăturată, 
Cine poate contesta că aceasta s'a întâmplat ? Sunt; 

de fire, optimist. Văd lumea mai bună decât pare. Nu 
cred, fără să controlez, nimic, din câte aud. Totuşi, nu 

se poate tăgădui că multe din actele administrative, 
săvârşite în timpul pregătirii răsboiului, sunt atinse de 
neregule, cari sar fi putut înlătura dacă Ministrul de 
Răsboju şi Secretarul General şi ar fi întrebuințat timpul 
ca să-şi vadă de îndatoririle lor şi ar-fi controlat şi călăuzit 
wai deaproape organele de execuţiune. 

La Marele Stat-Major: ordinea de bătaie a fost rău 
constițuită de persoane cari nu aveau chemarea legală 
şi nici capacitatea de-a o face. Din această cauză ope-
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rațiunile armatei au suferit chiar dela intrarea ei “îi 

„ xăsboiu, țara “i : suporta urmările, şi răspunderea” gre- 

 şelilor — când va veni ziua judecății — va fi, desigur, 

aruncată asupra: celor cari i-au uzurpat atribuţiunile, 

'“iar' aceştia vor căuta fapi ispăşitori în comandamentul 

armatei, cari vor plăti, poate, în locul adevăraţilor vi= 

 movaţi, 
Planul de răşboiu — adică diferitele ipoteze ale răs- 

“ boiului — a fost, judecând după rezultatele dobândite 

“pâna azi:(10 Octombrie st. v,), rău studiat, şi nu putea 

“fi altfel, când cel care a luat: sarcina-ca să-l studieze, 

nu 'avea nici obişnuinţa lucrului, nici timpul la înde- 

mână. În altă parte voiu justifica amănunţit ceeace 

susţin, Aci, mă voiu mărgini a aminti numai lovitura 

morală suferită de armată, şi deci de ţară, din cauza 

prezubhţiunii: celor cari: s'au crezut inspirați de sfântul 
duh ca: să alcătuiască un plan măestru, un plan atât 

de; desăvârşit, încât să nu mai fie nevoe să ceară pă- 

- xerea. nimănui însinte de a-i da forma definitivă şi de 
a-l pune în execuţiune. Această lovitură, care destruge 

orgoliul ţării şi răneşte mortal comandamentul armatei 

noastre, ne-o arată -cu degetul ziaru! «Epoca», cu câteva 

zile-înaintea morţii lui Nicolae Filipescu : 

«Ziarele au anunţat sosirea în 'ţară a generalului: 

Berthelot, şef de Stat-Major al generalului Jofire la bă- 

tălia-dela Marna, care vine însoţit de 35 ofițeri de Stat- 

„Major francezi. Nu este vorba de o reprezentanță de pa- | 

, rada“a Cohandahtului francez aci,'ci de luarea de' mă- 

sări a unei comande mat puţin :slăbănoage, Materiulul de 

răsboiu, de care vom ave mereu: nevoe, va sosi" mai 

târzii. Aliaţii, cu drept cuvânt încep: prin ceeace he est 

mai imediat 'necesâr», :(26''Septembrie). . 

“ar tatrun alt: numâr,- „acelaşi ziar vorbind 'de-mie 

1



MS 

siuinea franceză, după sosirea 'ci ti țară, face armăloa: 
rele reflecțiuni: Priceperea. şi însuşirile de samă ale Comandantului hotărăsc mai. eficace, dacă nu victoria, 
cel puţin înlăturarea primejdiei. Nevrâstniciea noastră în 
groaznicul răsboiu modern s'a văzut până astăzi. Faptul 
că de acum ex: -rienţa 'celor oţăliți în cea mai titanică - 
luptă va priveghea la lipsele inerente pregătirii noaştre 
inițiale & de natură să altoiască speranţele tutulor» (10 
Octobrie). - e De a 

O observaţinne asupra imărturisirilor ce am citat:-. 
cei cari au contribuit la deslănțuirea răsboiului :cuno= 
şieau, cum au mărturisit ei singuri, înainte de a fi. pus. | la încercare, nevrâstnicia şefutui ce Stat-Major, De ce . : dar nu şi-au pus în joc toată autoritatea şi mijloacele 
de cari dispuneau ca să se aducă un general deştoinie 
de-a exercita comandamentul armatei de operaţiuni 21), 
Dacă suprimarea lipselor din pregătirea iniţială paate îngădui altoirea speranţelor tntr'o îndreptare. a operaţi- 
unilor militare, urmările greşalelor iniţiale, provenite 
dintr'un plan de răsboiu rău alcătuit, cu greu 'se mai 
pot îndrepta. o ” | 

Eu nu cred ca apreţierile ziarului «Epoca», atât de 
„umilitoare pentru întregul cadru al Inaltului Comanda- 
meni şi pentru şeful Statului-Major, să fie icoana pă- 
rerii ce îşi facuse despre ei mult regretatul, Nicolae 
Filipescu. Ele totuşi ne arată o stare de scădere şi de 
neîncredere, ce li sa creat pe nedrept chiar de, Ia în- 
ceputul operațiunilor, Zic, creat, fiindcă pentru, miine - nu e reală, ci njimai închipuită; şi, dacă miar fi stat 
'1) „Nenorocirăa, 'cate 's'a abătut. asupra! României, 6€' dătoreşte' fap- tului că. armata” sa nu a luat 'ofensiva ŞI “dorhâudamentul 'dăui mii:'se 

    

-pricepea la, nimica”. (, Aus :melnem Leben“: de. mareşal V. Hindenburg,  — , Atadus în frauţuzeşte (pag. 177), Ch. Lavaurselle. Paris). - 
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în putere, aşi fi protestab de atunci in contia certifi- 
catului de incapacitate ces'a dat Comandamentului nos- 
tru, pe care nu l'a meritat, Dar, să aşteştăm, şi, dacă nici 

_ “misiunea specialiştilor francezi nu va fi în stare să 
schimbe mersul campaniei noastre, atunci se va vede 

„că o singură greşală iniţială, planul de răsboin şi or- 
"dinea de bătaie, ne-a dus în prăpastia, în care alunecă 
armata noastră, şi această greșeală nu- priveşte nici 

„ chiar pe cel care a săvârşit-o, ci pe autorul mora), 
„care e Guvernul Ţării. | o 

Răspunderea morală cade şi asupra Şeiului de Stat- 
Major titular, care s'a lăsat să fie desbrăcat de atribu- 
țiunile sale, fără să protesteze, fără să se demită din 
înalta funcţiune, pe care nu putea, sau nu era lăsat, 

“să o exerciteze. E toarte trist ca un ofiţer cu un trecut 
„onorabil, de 43 ani, în serviciul țării, să 'şi sfârşească 
în durere şi în remuşcare lunga sa carieră militată, 
Dar, oare, durerea unui om, oricât de mare ar fi ea, 
poate să ţină în cumpănă durerea și amărăciunea unui. 
întreg popor? 
o 12]25 Octobrie. (a doua zi după căderea Constantei; : 

5. Lipsa Doctrinei Răsboiuiui 

Legătura intelectuală, strânsă, între comandamentele 
- taturor grupărilor cari constituesc o armată, înfăptuită 

în așa chip încât ochiul şi gândul şefului să se poată 
simţi pretutindeni, dela centru până la periferie, e. o 

» condiţiune determinantă şi neiclăturată a pregătirii unei 
armate, Dacă această legătură s'a dobândit în timp de 

“pace, vom avea garantia 'ca şi în timp de râsboiu 6 
vom putea găsi, pe teatrul, sau pe teatrele, de opera-. . 
țiani între comandamentele superioare și cele subor- -
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donate, şi că toate la un loc vor constițui o colectivi- 
tate mişcată de aceeaşi idee şi supusă aceleeaşi voințe, 

Acesta e fundamentul doctrinei militare, la înfăptuirea 
„ <ariia armata germană a luciat fără răgaz un veac în- 

ireg, pe care am găsit-o în armata japoneză din răs- 
boiul mandciurian, şi pe care armata franceză a des- 

“voltat'o cu toată sărguinţa în urma acelui răsboiu, 
Dar această doctrină nu poate exista fără adevărata 

ştiinţă militară, de care trebue să fie pătruns întregul 
„Comandament şi, când zic adevărata ştiinţă militară, înţe- 

leg cea trecută prin sita încercărilor: teatrul de ope- 
rațiuni şi câmpul tactic, în timp de răsboiu; terenu- 
rile de exerciţii, taberele de instrucţiune şi câmpurile 
de manevre, în timp de pace. Căci, arta răsboiului, 
care se poate rezuma între cărticica de câteva sute de 
pagine, aşa că în teorie e lesne de cunoscut, e o artă 
foarte grea, pe care trebue să o introducem în refle- 
“ele noastre pentru a fi siguri că o stăpănim şi că o 
com aplica, când va trebui, cu pricepere şi fără şo- 

- văire. | | 
Când întregul Comandament, de pe întreaga scară, 

ajunge să practice adevărata ştiinţă a răsboiolai,—una 
şi aceiaşi—doctrina răsboiului e aşezată. | 

Cât timp armatele erau mici, mişcările şi metoadele 
“ de luptă erau hotărite și călăuzite de regulamente. 

Atunci, trebuinţa unui întreg cadru superior, constituit 
din ofiţeri instruiți şi încercaţi în ştiinţa Comandamen- | 
tului, era mai puţia simțită. In zilele noastre însă, în- 
trebuinţarea masselor mari de trupe, cari operează de= 
parle de ochii comandantului de căpetenie într'un scop. 
strategic comun, nu mai îngădue pe un singur om să 

„ conducă astfel de masse, | o 
Astăzi, victoria se câştigă mai mult prin organizarea 

+ .



  

4316 

„Comandamentului, făcută: ca. pricepere. şi. judecată, 

„decât numai prin. pricepepea, superioară a! generalului 

„Ale, căpetenie. 
; Şi,aci, ca: în. toate, ne “isbira. „de: ideea,. -care . călău- 

„este. astăzi. toată activitatea zica ș şi intelectuala a ome- 
„Ririi : organizarea. 

„ Germanii au întemeiat organiizarea Comandamentul 

„văr, pe trei principii fundamentale, - 
- Docirina,, care permite. intreguiui cadru al Comanda- 

"ientalui „să vorbească aceeaşi limbă, să se conducă în 

„toate: împrejurările ; 'răsboiului după aceeaşi idee şi să 

„oopereze. la. realizarea aceleaşi idei, la atingerea ace- 

.duiaşi scop militar ; 
„ Aaițialiva, lăsată tutulor: comandanților de unităţi, 

„mari şi mici, care e un. puternic element de succes, 
„când se îndeplineşte după ideile. comune, uniforra “in- 
văţate şi admise, cari constituesc doctrina ; 
„Marele Ştat-Mafor, «creatorul şi conservatorul doc- 

“Izinei militare», compus dintr'un mic număr de ofiţeri, 

dar de cea mai mare valoare, necontenit supus direc- 

ţiunii luminate şi eficace a capului acestei înalte instita= 

țiuni militare. . . | | 

Maulţămită unei doctaine, unice, propagată de sus până 
la: cea mai, de jos. treaptă a ierarhiei militare, am pu- 
tut constata de atâtea ori în acest răsboiu, pe teatrul 

de, pperațiuni franco:german, că situaţiunile cele mai 
neprevăzute au fost pretutindeni văzute şi descurcate, 
în acelaşi chip şi că pratutindeni greşalele individuale 
„Sau. putut repara. automatic, fără multă greutate, ca 
printr: un fenomen .de echilibru general. Şi, binefacerile 

- „ogizinei. militare, constatate în acest. 'răsboiu,: fusese 

prevăzute de toţi serlitorii militari si: de ganduri „arii 
Aarlor, armate uin lame. ae ae
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ei Întz'un studia, se am.poblicat în;1907, na'an: ocupat 
deaproape.: de.această însemnată chestiune, .care. pri 
vea pregătirea de. răsboiu a armatei: noastre, şi am spus, 

„între altele :... + a. 

„ «Marele Stat-Major trebue să „fe. centrul inaltelor 
studii;concrete, pentru ca acolo să se stabilească doc- 
trina militară, unica şi nediscutata, şi de acolo să:se 
răspândească în rândurile - armatei. Aceasta trebue să 
fie cea mai mare chiemare a: lui, i$vorită din îndato- 
rirea ce are de a organiza pregătirea armatei pentru 
răsboiu, 

«Pentru a pregăti o armată de răsboiu trebue să 
existe: o doctrină, adică o ştiinţă militr-ă admisă şi 
recunoscută . de toţi; apoi o metodă prin care să se : 
răspândească doctrina în 'armată ; în fine, trebue „ca 
doctrina să fie. ţinuță la zi, (Fiindcă nu a fost ţinută. la 
zi, armata franceză. a şuferit în prima lună a acestui 
răsboiu infrângeri grave: Graţie însă puterei sale. de 
pătrundere şi de asimilare, Statul-Major francez a tras 
imediat învăţăminte din chiar înfrângerile armatei fran- 
ceze, a adoptat procedările şi mijloacele armatei ger- 
mane, le-a introdus în doctrina lui şi, în scurt timp,.a 
dobândit echilibrul perdut la început, dar pe care-l 1 păs-. 

trează până astăzi). 
«Nu e de ajuns a avea o doctrină peniru. a asigura 

pregătirea unei armate de răsboiu. Mai trebue ca. ea. 
să fie impusă, tutulor, adică să fie de aplicaţiune obli- 
“gatoare.. Pentru. a-i da această putere, care conștrânge: 
pe toţi să:o.urmeze, doctrina. trebue impușă în. numele 
saveranului, care, după . Constituţiune,. este capul ar: 
matei. Investit cu autoritatea ce i-o. da aces înalt faș- 

„407, Aarele. Stat- -Major. poațe.. să impună. doctrina î ÎN, ar- 
„maţă, „papale să, controleze mefaceţat, mijloacele şi i pro
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:cedările de execuţiune, precum şi rezultatele dobândite, 
poate, în fine, să-şi manifesteze existenţa în toate ches- 

„tiunile de organizare şi de instrucţiune. 
«Numai şeful de stat-major al Armatei, care singur 

“dispune de personalul de stat-major, poate să asigure 
unitatea de gândire şi de acţiune — adică doctrina — 
fără de care operaţiunile armatelor nu pot să îmbrace 
caracterul de armonie, indispensabilă. succesului. 

+ «Prin ofiţerii ' de stat-major capul statului-major 
caută să cunoască întregul mecanism al Armatei, să-și 
dee seama de conducerea instrucţiunii şi de eficaci- 
tatea. metodelor urmâte, | 

«Marele nostru Stat-Major nu a putut să înşghebeze 
până astăzi (1907) o doctrină, nici să dee o direcţiune 

- mai bună organizării Armatei. Tot, ce se face în acestă 
“privinţă, se face de alte organe, fară să se recurgă cel 
„puţin la sfatul său. Cu alte cuvinte, în armată ne fiind 
unitate de direcţiune, ne lipseşte orientarea (instruc- 

“țiunii), i i 
«Marele Stat-Major nu a luat încă un'contact strâns 

cu comandarentele şi cu organele de execuțiune (cor- 
“purile de trupă), prin urmare nu cunoaşte deajuns or- 
ganismul armatei, nici mijloacele ei de instrucţiune şt 

„de acțiune. | 
„"-«De această stare, Marele Stat-Major nu e vinovat 
-decât în parte, a 

«Pentru a se putea făuri cu înlesnire şi păstra această 
„doctrină, trebue ca Statul-Major al 'Armatei şi Inaltul 
“Comandament să fie compuşi din ofiţeri culţi, conştiin- 
“.cioşi şi devotați binelui Armatei. Mai îrebue incă o 
„desăvârşită unire între aceste două -organe. 

«Şeful de Stat-Major trebue să fie persoana cea mai 
„sus pusă în ierarhia militară. E] trebue să-și impună 

a “e
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autoritatea intelectuală şi morală asupra întregului co- 
mandament, Instituţiunea, în capul căriia e] e pus, 
trebue să fie un institut de înalte studii militare, în 

stare să asigure tuturor şi fiecăruia atdeeaşi doctrină | 
şi să impună metode de comandament unificate». 

Vorbind de doctrina franceză, d. Gabriel Hanotaux 

spune: «Învăţământul dela Şcoala de Răsboiu a sub- 
stiinit spiritul de manevră spiritului de răsboiu. A fost 
inevitabil ca încet-încet acest spirit să ieeun caracter 
dogmatic şi schematic. Cu o logică -excesivă nu s'a 
mai văzut în opera lui Napoleon decât unul din mij- 
loace, mişcarea, pentru a ajunge la scopul final, bătălia, 
Ar fi, în: adevăr, un mare pericol să 'se creeze o doc= 

trină în aer, cu formule matematice şi mecanice: nassa, 

impulsiune, mişcare, manevră. -isbire. Cu o asemenea: 
doctrină echilibrul e mănţinut alât cât conaițiunile răs= . 
boiului nu au prezentat probleme noui, dificultăţi noni, 
cari depăşesc cadrul napoleonian. 

«Şcoala franceză rămăsese pe poziţiunile ei şi nu: 
evolua decât încet către pregătirea terenului şi forti- - 

ficaţiunea câmpului de bătaie. Doctrina franceză era 
înapoiată când răsboiul a început. Invăţământul din 
Şcoală radicase admirabil moralul armatei şi al na- 
ţiunii. Şcoala pregătise ofițeri de stat-major ca să aducă 
cele mai mari servicii pentru soluţiunea imenselor 
greutăţi ale organizării. Dar, din punctul de vedereal 
materialului şi al metodelor de răsboiu, ea nu des- 
curcase soluţiunile, pe cari imprejurarile noui ar fi 
putut să i le inspire» 1). 

Da. Uzina doctrinei militare e la Marele Stat-Major. 
Dar, pentruca ea să dee bune fabricate, mănunchiul 
de ofiţeri, aduşi în această uzină, trebue ales printre: 

1) Histoire de la Guerre de 1914—1915. -



    

a i, it 

căi di de sabnă “ofiţeri de Siat-Major, i iar, ir capul | lor 
 ritre. cei mai de samă efițeri ai: Armatei: an, fruntag 

în capul unui grup de fruntaşi. . “Astfel am văzut eu 

„ &onstituirea “Marelui Stat-Major, fiinăcă i-am înţeles 

“rostul şi am dorit să i-l văd înfăptuit. | 

“In fruntea Marelui Stat-Major ar. fi trebuit să stee 

“unul din ofițerii generali cei mai distinși ai armatei 

“noastre, care-i cunoştea mecanismul, care se specia- 

_lizase prin natura! ocupaţiunilor şi aptitudinele sale, 

care trecuse prin toate” treptele comandamentului şi 

care, prin personalitatea şi sifuaţiunea sa în armată, 

„putea fi considerat de căpeteniele armatei.cel puţin ca 

un egal între egali. Acesta, atunci, ar fi putut, în 

puterea delegaţiunii permanente, conferită de Suveran 

„prin Ministru de Răsboiu, şi a legilor organice, să 

creeze legătura morală şi profesională cu înaltele co- 

 mandamente,. să stabilească adevărata doctrină a râs- | 

boiului şi să asigure asifel: “pregătirea armatei noastre 

pentru răsboiul în care ea era hotărită să intre. | 

"Dacă Ministral de Răsboiu a găsit, după. încercarea 

ce. a făcut, că persoana adusă de el nu, era la înălțimea 

„grelei sarcini” ce-i dăduse, era dator — datorie de cel 

mai înalt patriotism - — să-l înlocuiască. fără nici o. în- 

““tărziere cu fostul şef de Stat-Major ; şi acestuia, oricari 

arf fost relaţiunile. lor personale” din trecut, trebuia 

să-i acorde încrederea absolută şi să-l lase aşi înde= 

plihi neștirbit, atribuţivinile hotărite de legea de Stat- 

N Major. şi de legea Ministerului de Răsboiu.. ME ' 

„Neapărat că dopi ani nu era ” deajuns. pentru a face 

-din'Statul-Major abâtatorul ştiinţei militare, nici pentru 

a kadica comandamentul noștiu la. inâlțimea' ce i se 
cuvine. Nu erau dea), da. Dar, e era ceva, a 
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Graţie învăţămintelor culese, în. fiecare. zi din „eYen 
nimientele: acestiii răsbbiu, pe "cari Stațal-Major avea, 
vhijlGacele să'le adune, să le controleze, să le plivească. 
şi să: le” aleagă; graţie unor înaintări conştiincioase,. 
nepărtinitoare ti desbrăcate' de com petiţiunile celor 
cari *Voian 'să ajungă cât mai sus şi cât mai răpede; 
graţie neamestecului politicei în trebele armatei ; grație, 
în fiine, unui mănunchiu de generali formaţi la şcoala 
datoriei, îmbătrâniţi în serviciul ţării, conştienţi de în- 
datoririle ce le impunea înalta situaţiune în care ajun: 
sese, armata ar fi putut câştiga, mult în aceşti doui 
ani de muncă spornică, cinstită „si fără răgaz. 

Dar, Statul-Major,. de voie sau fără voie, s'a descărcat “ 
- de îndatoririle sale legale, iar şeful său, desbrăcat de auto- -. - 
ritatea care-i revenia din partea legilor militare, nu a mai 
putut lua contact cu înaltul comandament şi orienta” 
instrucţiunea armatei şi cimentarea doctrinei răsboiului. 
Biurourile Statului- Major: au lucrat mult, de aceasta 
sunt sigur, dar ca sucrusale, sau ca anexe, ale biurou-. 

“rilor Ministrului de Răsboiu, nu ca organe ale Marelui 
“Stat-Major, conduse şi călăuzite de capul acestei în-' 
nalte instituţiuni. Şi lucrul lor, n ne-a călăuzit şi fără con- . 

trol eficdce,. a fost lucru | neisprăvit, fără valoare şi. 
prefăcut, 

Comandamentul nostru, bătut de “vântul bunului 

plac, necontenit cu gândul la ziua de mâine, preocupat 
de uneltirile oculte pe cari le simţia, 'dar nu le putea 
înlătura, împedicat de a-şi face. datoria de ocupaţiuni |. 
străine datoriei sale, nu a putut nici el îngriji cum 
trebuia de instrucţiunea trupelor şi de pregătirea lor 
morală. N 
Constatând starea de scădere în care s'a aflat Statul- E,



   

  

E DB. Ei 
» 

Major “şi Comandamentul Armatei în ziua intrării. 
noastre în răsboiu, ne va fi îngăduit să mărturisim că 
întreaga răspundere revine Guvernului, care a pregătit | 
„armata tării pentru răsboiu. 3 

ii e 17130 Octobrie 19%. 
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PARTEA lil-a 

Planul nostru de Răsboiu din 1916 a şi Aplicaţiunea lui 

      
   ——— 

1. Metoda în Conceperea unui Plan de Răsboin. |!  S'a repetat prea de multe ori cuvintele «planul de- - răsboiu». Daca s'a făcut aceasta e că actul, ce ele îgu-. | 'rează, a avut o înrturire determinantă în îersu] ope- îi raţiunilor armatei noastre. De aceea mă opresc pentru â discuta actul, . 
Nu e cu putință să concepem un plan de răsboiu câţ timp nu vom fi stabilit cu preciziune scopul militar-ce i, armărim. Daca scopul nu e limpede definit în mintea: |. noastră, răsboiul ce vom face va fi condus cu şovăire i. şi fără orientare; şi un astfel de răsboiu va avea în p miezul lui sămânţa neisbândei. Cam această impresiune mi-a făcut planul de zăsboiu a] Italiei, din 1915, şi re- zultatele mediocre dobândite în curs de un an şi jumă- late — şi pentru ea însăşi şi pentru aliaţii ei — eu le imput păcatului din naştere al acesțui plan 2), 

  

  

CUI 
1: 1) Când am scris rândurile aceste nu Ccunoşteam convenţhinea înji- î tară încheiată cu Allatele României, care iza astfel obiectivul răsbo- „bul nostru: „Operațiunile Armatei Române vor avea ca fintă prin- 

   



  

In schițarea unui plan-nu trebue să se admită cu uşu- 

- xinţă ipoteze nevorosimile, cari să servească ca punot 

- de plecare al 'deducţiunilor ce se fac. De pildă, ya fi 

“periculos să presupuneni că primele noastre acţiuni: vor 

fi încoronate cu isbândă, fiindcă le-am întemeiat pe 

ipoteza nesigură ce am făcut asupra intenţiunilor unui 

vecin, pe care nu am voit să] provocăm, dar care poate 

să ne fie ostil chiar daca. nui '| am provocat. Aşa a fost 

ipoteza făcută de Germani în privința peutralităţii Bel- 

giei şi a'atitudinei armătei “Sale: şi această ipoteză i-a 

dus la înfrângerea, dela. Marna. Aşa: a, fost şi ipoteza 

făcută de noi, când nu ab 'detlarat răsboiu Bulgariei 

şi Germaniei, care ne-a dus în câteva zile la dezastrul 

  

dela. | urtcaia, la înirâugeri succesive. în Dobrogea, şi. 

fa ocnparea, în mai puțin de două luni, a celei mai 

mare. părţi din această frumoasă şi bogată provincie 'de 

"către armata germano-bulgaro-tureă. 

Ce. bine ar fi daca: am putea cunoaşte dinainte, fără 

a greşi, intenţiunile adversariilui nostru. Atunci âm putea 

stabili cu uşurinţă cel mai desăvârșit plan de răsboiu, 

aşa cum simpliștii cred că'l pot face, fără să fe ținuți 

cipală marșuri prin Transilvania spre Budapesta, întrucât situațiunea 

dela Sudul Dunării ar îngădui aceasta“, . Nu cunosc textul planului 

nostru de răsboiu, dar după cum S'au destășurat operaţiunile, nu 'mi e 

îngădult să îac decât ouă ipoteze : satu câriveniunea 'rillitară a impus - 

jinta armatei noastre; sau inta a fost: imp($ă convenţiunei de planul 

"nostru de răsbotu; Oriciim ar îi, acum un fuioru'e cert: Gu o aserienea 

ţintă principală, subordonată. unei situațlunl, îndgelnice, operațiunile .. : 

armatei noastre erau. dinainte osândite la neisbândă,. Q .convenţiune . 

militară, care stabileşte un astiel de obiectiv; pe care; apoi îl subordo- . 

nează în mod vag unei netiinoscute — situăfiunea dala Sudul Diinări — 

da ce rezultate putea duce? La ceie cunoscite. Eu ştiamcă obiectivul ” 

politic se obţine niumnai pria mijlocul Gbicetivului “militar; dar nu dime 

potrivă.. Toate'nenorotliele cari au atins: țara 'şt arimâța aonstră 1şi gâ- * 

sese, îacât-iricet, tâlmăcirea lor; --: 

- 

a
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a'şi: aminti ibătrâneasca,: dar înțelcapta“ ztcătoare.i:ucai! i păcatul: din! născare,; leac nu: nai 'arey.. he a 
Dar; nu'e lucru. leshe- a forbiala : inetoâda' ce trebug!! - urmată "pentru a găsi cu siguranţă, când : studiem ''un''! răsboiu 'viitor, dintre toate ipotezele; pe 'acâca care ne: „va putea duce la isbândă. Ne-ar'trebui. “pentru aceasta; darul devinaţiunii, însuşire pe care n'o mai pretinde: * 

nici un om cu minte astăzi, Totuşi; dacă-nu putem năzui 
la dar, putem desvolta; în anuinite “limite, ' facultatea *. respicării ipotezelor prin. studiu şi experiență dobân- * dită. O, da. “Trebuese studii şi 'o experienţă îndelungată, * şi mai trebuesc încă aptitudini speciale, dobândite nu” -. zic născute — şi cultivate .cu': îngrijire. Dar, ':se poate “. : oare spune că cineva are asemeni aptitudini, când într'o'* ; lungă carieră militară nu a avut: niciodată prilejul să! le cultive, sau'cel puţin să şi le încerce? - Aa Un iplan de răsboit. trebue să stabilească: ceeace voim să facem: şi ceeace sperăm" să atingem cu imijlba: ie cele de cari: dispunem, adica obiectivul răsboiului. ” Pentru 'a atinge :acest :6biectiv trebue,' ifiăinte "de * toate, să cunoaştem "precis. situaţianea- generală, înili- tară şi politică, a adversarilor ipotetici, gi apoi'să: mai"! Ra ştim= ce putem cere armatei, noâstre (puterea de ăcţi:” une, darea'ei). Greşala fundamentală a Franţei, în 1870: ; a fost când a crezut că 'va ' surprinde: pe nimic re: curgând la.o ofensivă strategică, cu o armată ale cării *: „mari uimităţi ni se puteau constitui 'de căt numai în | timpul concentrării, pe zona de: 'concentiare şi această faţă de un adversar 'ale cărui mari- unități! existau din" timp de 'pace'şi'a''cărui: organizăre - inițială permitea '” concenirarea şi gruparea inarilor: ubităţi; cu cea: mai „mare repeziciune Greșala futdanieritălă di: Austriei: în'€ 1914; afost 'că:a dus în: ofeisișă pe: frontul 'de' luptă 

Y 
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în Polonia rusească, trupe de landsturm, cari nu aveau 

nici coeziune organică, nici instrucțiune, nici pregatire 

fizică, Greşeala fundamentală a României este că .4 

intrat în răsboiu având o armată căriia îi lipsea pre- 

gătirea tehnică şi materială şi un comandament des- 

toinic, ca să poată lupta, izolată, în contra armatei 

germane. 
Armata, care nu dispune de cât de masse fără coe- 

ziune, al cărui înalt comandament nu a avut ocaziunea: 

de a se deprinde în timp de pace cu conducerea mas- 
selor de trupe, şi care totuşi îşi pune în minte să ice 

ofensiva — bazată pe repeziciune şi energie — acea ar- 
mată îşi clădeşte casa pe nisip. Ofensiva ei va cădea de 

sigur, daca nu vor interveni incidente cu desăvârşire 

prielnice (Von der Goltz). Aşa ni s'a întâmplat. 

In 1913, corpurile de armată române, mobilizate, erau 

constituite numai din trupe active : ele formau armata de 

„l-a 'de linie. Trupele de rezervă, constituite în diviziuni 

de armată şi în brigade de infanterie, formau unități 

distincte, destinate a interveni în acţiune mai târziu, 

după cevor fi căpătat consistenţa şi coeziunea necesară. 

Ele formau adevărata rezervă a armatei noastre: 2 di 

viziuni de armată şi o brigadă de infanterie la armata 
principală (de Vest); 1 diviziune de armată la corpui 
secundar din Dobrogea, şi 2 diviziuni de armată la Ce. . 
tatea Bucureşti (rezerva generală a Armatei). 

In 1916, diviziunile de rezervă au intrat în constitu- 
irea corpurilor de armată ; un corp de armată activ 4 | 
fost dizolvat pentru a se constitui cu elementele lui şi 
cu fomatiuni de rezervă, de creaţiune recentă, alte 

„corpuri de armată, a căror viaţă efermeră ne-a făcut 

să uităm că an trăit cândva. In 1916, unităţi de re- 
_zervă, și chiar de miliţie abia mobilizate, fără nici c 

3
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coeziune, fără nicio instrucţiune, fără nicio legătură 
morală intre cadre şi trupă, fără cea mai mică pre- 
gătire fizică, fără a fi fost puse măcar în mâna şefilor lor, 
au fost duse în lupte mari a doua zi după terminarea 
mobilizării şi puse să se măsoare (citez cazurile de la 
Turtucaia, Bazargik...) cu trupe deprinse cu răsboiul 
şi oțelite în lupte, Această greşeală ne-a costat mult. 

Din potrivă, acela care, având o armată deprinsă cu 
răsboiul, condusă de capi încercaţi în răsboiu, înzestrată 
<u un armament numeros şi bun, ar voi să stee în de-. 
tensiva în faţa unui adversar mai puţin deprins cu răs- 
boiul, daca o superioritate. numerică sdrobitoare nu-l. 
sileşte, ar arăta că la orbit Dumnezeu. Armata germano- 
bulgară din Bulgaria nu a voit să-cadă în această gre-. 
şală la începutul răsboiului nostru, şi ne-a atacat pe tot 
frontul dobrogean cu efective, se zice superioare, ca un 
comandament, de sigur, superior şi cu un armament 
pe care noi nu-l aveam. Ar fi trebuit dar ca pe această 
graniță superioritatea noastră numerică să fe atât de 
mare, încât să impună adversarilor noştri o prudentă 
expertativă, - | 

De aci tragem un învăţământ, vechiu ca şi omul, dar 
pe care-l uitam prea adesea, nosce fe ipsum, adică: în 
planul de răsboiu ce alcătuim trebue să ţinem sama 
de calităţile, de scăderile şi de lipsele armatei noastre, 
precum şi de valoarea comandamentului ei, şi, cumpă- 
nându-le, să căntim cum am putea face mai bine ca să 
ajungem la ţel. a Ă 

Făcând astfel, vom putea hotărî primul punct impor-. 
tant al planului nostru de operaţiuni, adică daca ne dă . 
mâna să luăm ofensiva, sau daca ne vine mai bine să ne 
finem în defensivă până când situaţiunea, în care ne pă. 
Sim faţă de adevăr, se va schimba în folosul nostru
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(cazul armatei franco-engleze.a Generalului Sarrail pe 

teatral de. operaţiuni. din * Macedonia). Şi, “daca avem a 
făce'cu mai mulți adversari, va trebui să mai exami- 

_năz în contra cărnia va trebui să îndreptăm grosul for- 

= elor, şi în contra cărora să purcedem+ cu mai puţină vi- 

- goare, Chestiunea din urmă 'a fost pusă în lumină de 

planul de răsboiu german. Având'a se bate pe două fron- 

tari opuse, la: Răsărit şi Apus, statul-major german a 

- „ chibzuit că "trebue să-şi arunce tot grosul şi cele mai 

bune trupe pe frontul apusean, iar pe cel răsăritean să 

trămită corpuri de acoperire şi să lasă o parte din el 

pe sama armatei austriace. Planul acesta a fost nea- 

. părat cel: mai bun, şi el isbutea dacă armata aliată (aus- 

jriacă) ai fi fost altfel condusă şi mai bine. pregătită de 

răsboiu. Chestiunea aceasta ar fi trebuit să fie mai bine 

c&rcetătă când s'a studiat planul nostru de răsboiu. Ea 

însă a fost nesocotită şi urmările i le cunoaştem. 
:Aceste odată hotărite, se cade a cerceta intențianile 

inimienlui” ipotetic şi dispozi țiunile probabile ce el va lua; 

şi va trebui chiar să ne preocupâm mai mult de dispo- 

ziţiunile cele mai bune ce ar putea luă, adică de acele 

cari ne-ar da mai mult de lucru şi ne-ar face să suferim 

iai mult. -Pe aceste trebue să le avem în vedere, iar 

nu greşalele Ini, de cari de sigar vom profita în. cursnl, 

operaţiunilor, dar cari nu trebuesc puse, în cumpănă 

când aşezăm un plan de răsboiu. , 
" Cândi'vom ajunge să ne dăm bibe "sama de intenţiu- 

nile 'şi de'mijloacele inimicului, vom patea să ne închi- 

puim şi concentrarea torțelor lui. Obiectivul, pe. „care, 

„da rândul nostru, îl atribuim ne va îngădui, să vedem 

"zoda unde se va: concentra" arata: sa; şi care va forma: | 

“baza 'sa' de operaţiuni. Dinpărțirea garnizoanelor în timp | 

de: „pace; situațiunea si delimailarea Teginilor adminis- .
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trative militare ; distribuțiunea trupelor de acoperământ 
şi de siguranţă pe fruntaria țării neutre (în cazul de 
faţă, pe a noastră), dacă răsboiul a început deja între 
puterile vecine ; căile ordinare şi ferate, căile navigabile, 
cari duc la zona de concentrare, ne vor da măsuru 
capabităţii şi iuţelei concentrării inimicului, pe care noi 
îl provocam, 

Studiul acesta fiind conştiincios făcut, nu se poate ca rezultatul să nu se apropie de realitate şi, deci, vom fi acum în stare să regulim concentrarea noastră, Dacă 
ne-am hotărit pentru ofensiva, va trebui ca această 
concentrare să favorizeze cooperarea armatelor înainte, 
Daca ne-am hotărit pentru defensivă, va trebui să reu- 
nim massa puterilor noastre pe principala linie de pe- - - netraţiune, pe care credem că o va urma vrăjmașul, 
pentru a'i sta în cale, | , 

Daca planul de operaţiuni €e fâcut în vederea ofensi- 
vei, se va putea indica mai amănunţit direcţiunile cari 
trebuesc date diferitelor coloane şi preciza zona res- 
trânsă, ande ele vor converge în vederea bătăliei, şi se 
va indica obiectivul special al atacului (frontul, aripa, 
sau flancul, armatelor inimice). De obiceiu, se reco- 
mandă a se tăia armatelor inimice linia, sau liniele de 
comunicaţiune, cele mai 'ssigure, fără de cari ele nu ar 
mai putea trăi, nici Inpta. Aşa, de pildă, în răsboiul 
ruso-japonez, toată manevra strategică a mareşalului 
Oyama a urmărit un singur scop: să cadă pe liniile de 
comunicaţiune (calea ferată şi calea Mandciuriană) Liao 
Yang-Karbin ale armatei rusă, Tot aşa şi noi eram si- 
guri că, daca vom intra în răsboiu cu Bulgaria şi dacă 
armata ei va lua ofensiva in Dobrogea, ea va căuta 
să ocupe Turtucaia, Silistria şi Cernavoda pentru a taie 
comunicaţiunile armatei noastre din Dobrogia cu stânga 

9 
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Dunării. Având această siguranţă, ar fi trebuit să pre- 

vedem în planul de răsboiu mijloacele necesare pentra 

a apăra aceste poziţiuni; şi deci ar fi trebuit ca, pe lângă 

garnizoanele ce li se cuvineau, armata însărcinată ca 

apărarea-Dobrogiei să fie destul de tare în raport cu 

forțele adversarului încât să le poată abate dela aceste 

puncte şi. impinge spre Sud-Est. | 

Planul de răsboiu, pentru o armată destinată să ră- - 

mână în defensiva strategică, va putea indica care va 

fi prima pozițiune strategică, de unde se va putea ține 

piept năvălirii inimicului; şi, daca rezistența pe această 

"poziţiune va fi de scurtă durată, care va fi poziţiunea 

ande 'rezistența va trebui să fic hotăritoare. Daca planul 

“ a: fost bine studiat, această poziţiune, sau front, va coin= 

cide cu aceea, unde credem că se va produce o schi: 

bare favorabilă noă în situaţiunea generală. 

Şi, ca să rezumez: 

Cel mai bun mijloc de a alcătui un plan de răsboiu, 

care să aivă oarecare valoare, este, înainte de toate, de 

a ne ţine în hotare cumpănite. 

Un plan de răsboiu trebue încă să dee instrucţiuni 

generale armatei, sau armatelor cari luptă pe teaire de 

„operaţiuni secundare, pentru ca evenimentele, cari se 

vor petrece acolo, 'să, nu poată avea nicio influenţă ra 

asupra atitudinei armatei principale, până când aceasta 

va fi în stare să dee bătălia, sau bătăliele hotăritoare. 

Dacă există una, sau mai multe cetăţi, de cari trebue să 

ținem sama din punctul de vedere al operaţiuniioz, 

va trebui ca planul să indice 'ce se face cu ele (daca se 

păstrează cu orice preţ, când ele ne aparțin; daca se 

atacă, sau numai se maschează, când aparţin adversa- 

rului).
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Planul de răsboiu poate îi considerat ca un memoriu, 
care începe prin a arăta situațiunea politică şi militară 
a ţărilor în conflict şi a stabili o paralelă între forţele 
lor ; din studia! situaţiunii şi din această paralelă va eşi 
soluţiunea ce trebue dată planului. Apoi, el examinează 
ceeace inimicul poate face, regiunea unde se va efectua 
desfăşurarea strategică a iorțelor sale, și în urmă fixează 
zona de concentrare şi gruparea forţelor noastre. In fine, 
el încheie cu alegerea direcţiunii în care se vor face . 
ptimele mişcări, al căror obiectiv ta fi îmâlnirea şi bă- 
tălia cu armata principală a inimicului în cele mai priin- 
cioase condițiuni pentru noi. 

Din asest moment planul operaţiunilor ofensive se 
desparte de acela al operaţiunilor defensive. Primul va 
indica în trăsuri generale obiectivele ce trebuesc urmă- 
rite; al doilea se opreşte la epoca când soseşte schim- 
barea aşteptată, care decide trecerea la: ofensivă. 

Ac»asta e metoda ce trebue urmată la stabilirea unui 
pian de răsboiu, pe care am schiţat-o după poveţele date 
de mareşalul von der Goltz în excelenta sa scriere Asupra 
Conducer.i Răsboiului, cunoscută de toți ofițerii noştri 
de Stat-Major. Există, de sigur, şi altele mai complecte, 
eu însă ași li fost mulţămit daca planul nostru ar fi ţinut - 
sama, cel puţin în părţile lui esenţiale, de sfaturile în- 
ţelepte ce ne-a dat bătrânul măre;al, crescut şi îmbă- 
trânit în pregătirea şi practicarea râsboiului, 
Luând de bază programul de lucru expus, să cercetăm 

planul nostru de răsboiu atât cât ni'l poate descoperi 
execuţiunea lui in cursul celor două luni trecute, şi aceasta 
în ipoteza că evenimentele militare s'au desfăşurat potrivit 
prescripţiunilor lui. 
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aa Acordul întzo Obiectivul Final al unui răsboia 
şi mijloacele întrebninţate, 

Daca scopul răsboiului a fost bine definit — cucerirea 

provincielor române subjugate de Austro-Ungaria — mij- 

loacele întrebuințate nu au răspuns de loc acestui scop. În 

adevăr, dacă ne-am fi găsit în cazul unui răsboiu româno- 

austriac, planul -de răsboiu ar fi trebuit să se sprijine 

pe neutralitatea sigură a statelor vecine, sau cel puţin 

pe neutralizarea unuia prin celalt: neutralizarea Bul- 

gariei prin Rusia, sau prin Serbia. Noi însă ne-am găsit 

în vâlvoarea răsboiului dintre popoare, încunjuraţi de ve- 
cini cari se băteau între ei, cari ne încercuiau în frontul 

lor de operaţiuni. Găsindu-ne în această situaţiune, eram 
siguri că, dacă ne vom alătura de unul din grupurile 

beligerante, "vom avea în potrivă-ne întregul grup ad- 

vers. O ipoteză contrară nu se poate face decât spriji- 

nită pe o convenţiune secretă, încheiată cu unele din 

puterile grupului potrivnic. Când ne-am hotărit să plecăm 

la răsboiu înpofriva Austro-Ungariei nu ne era îngăduit 

să credem că, nedeclarănd răsboiu Germaniei, Bulga- 

viei şi Turciei, aceste puteri vor păstra față cu noi o 
neutralitate binevoitoare. Nici interesele ce ele urmăriau, 

nici legăturele cari le strângeau la un loc, nici organi- | 
zarea puterilor lor combaţive nu le-ar fi îngăduit să o 
facă, A intra în răsboiu cu Austria, fără a atinge pe 
Germania este un non sens, de oarece demult nu mai 
există nici o armată austriacă de sine stătătoare, nici 

un front de operaţiuni austriac (afară de frontul italian). 
„Armata austriacă era de mult contopită cu cea ger- 

' mană şi condusă de aceeaşi voinţă unitară, care este: 

suveranul Germaniei şi statul-major german. Armata 

i
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“bulgară avusese aceeaşi soartă, şi apoi Bulgaria pândea 
prilejul, care. putea să o despăgubească de ceeace per-!. 
duse în 1913. - 

Daca, dar, planul nostru de răsboiu s'a sprijinit pe 
ipoteza neutralității Bulgariei şi Germaniei, cum de pildă 
sa sprijinit planul de răsboiu italian din 1915, rău a. 
făcut autorii lui de au căutat o asemănare între ambele 
situaţiuni cari nu se aseamănă de loc. Sprijinindu-se 
pe o asemenea ipoteză” prefăcută, planul nostru a fost 
atins de o greşala iniţială, care ne-a cauzat atâtea pagube . 
materiale și morale. 

Mi sa spus că factorul răspunzător al nenorocirilor | 
cari se succed, invoacă, în justificarea sa, oare cari an- 
gajamente luate de guvernul bulgar de a nu se 'ames- 
teca în conflictul nostru cu Austro-Ungaria, angajamente 
deduse din întrevorbirile avute de ministrul nostru ple- 
nipotenţiar dela Sofia cu primul-ministru bulgar şi de 
ministrul dela Haga cu agentul diplomatic bulgar. Dar 
oare pe asemeni raportate se poate sprijini un plan de 
răsboiu ? Dar oare cu asemeni presupuneri putem noi 
elimina factorii necunoscuţi, cari pot avea o influență 
atât de mare asupra isbutirii unui răsboiu ? 
Scopul răsboiului nostru era mare: transformarea 

micului regat român, cu o populaţiune mai mică de 8 
milioane lacuitori şi cu un teritoriu de 138.000 kilometri 
patraţi, într'un mare regat cu 14 milioane locuitori şi 

-cu aproape 300.000 kilometri patraţi. Acest vis odată 
"înfăptuit, ne mai rămânea, pentru viitor, să săvârşina 
întregirea României prin anexarea ultimei provincii 
române instrăinate : Basanabia. - 

Toţi oamenii noştri de stat, plecând dela Barnuţ în- 
zoace, au socotit că singurul druii, care ne va ducela 
mărirea României, va fi cel urmat alături de Germania,
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iar nu cel urmat cu Fusia în contra Germaniei. Toţi 

oamenii noştri de stat, în cap cu regele Carol, aşa au 

crezut dela 1883 şi până la 1914. | 

Politica guvernului nostru a luat drumul al doilea. 

Adoptând soluțiunea aceasta, o întrebare, trebuia să'şi 

pună: în ce condițiuni am putea ajunge, cunoscând 

capacitatea numerică şi pregătirea tehnică şi sufletească 

a armatei noastre, la țelul urmărit ? ; 

Fiind dată situaţiunea geografică a marelui teatru de 

răsboiu european, ştiam că, intrând în acţiune alături 

de puterile Inţelegerii, nu vom avea pe frontul nostru 

decât un singur aliat, cu care ne vom putea lega ac- 

țiunea şi a cărui asistență o vom putea cere. Mai ră- 

mânea legătura cu teatrul secundar de operaţiuni,. bal- 

canic ; aceasta însă era ipotetică, şi nu putea deveni reală 

decât în anumite condițiuni de spaţiu şi de timp Cu- 

-noscând adversarii, cunoscând aliaţii, cunoscând situa- 

- ţiunea geografică şi topografică a teatrelor de opera- 

ţiuni, cunoscând mijloacele noastre de acţiuue şi ştiind 

că faptele mari nu se îndeplinesc cu mijloace mici, noi 

trebuia să judecăm altfel situațiunea. 

Cucerirea şi anexarea ţărilor române aflate subit stă- 

pânirea Austriei şi Ungariei nu se pot realiza decât 

destrugând monarhia Austro-Ungară. Germania va lăsa 

oare, în împrejurările politice şi militare în cari se 

găseşte astăzi, şi se va găsi mâne, să dispară Ausiria 

căci aci e vorba de suprimarea reală a unei mari mo- 

narhii, nimenea ne putând admite :ă, dacă noi vom 

obține ceeace revendicam, ceilalți adversari ai monar- 

biei Austriacă nu vor cere şi ei ceeace consideră ca 

_un drept al lor. Ori, satisfăcând toate revendecările pu- 

terilor adverse şi popoarelor strânse subt dubla co- 

roană imperială-regală, Austria va fi suprimată, Ger-
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mania Însă nu poate admite astăzi destrugerea aliatei 
sale şi împărţirea succesiunii ei, şi, neadmiţând, răs- 
boiul pe noul teatru de operaţiuni creat de noi va trebui 
fatal să urmărească : de o parte, destrugerea statului 
austro-ungar; de altă parte, conservarea lui, 

Prin urmare, trebuia să se ştie, cu cea mai mare 
siguranţă, că, mergând împotriva Austro-Ungariei, vom - 
întâlni în cale nu numai armata: austro-ungară, care 
va lupta cu toată puterea şi desnădejdea ca să 'şi scape 
țara de peire, dar şi armata germană, care'i va da tot - 
sprijinul ca să o scape de primejdie, căci cauza lor e 
aceeaşi şi orice neajuns întâmplat uniia va atinge pe 
ceelaltă. o | 

Din punctul de vedere militar, situațiunea armatei 
austro-ungară a suferit mişcările barometrului în timp 
de furtună. Situaţiunea ră a alternat necontenit cu cea 
bună. Armată austriacă a trecut prin grele încercări, 
din cari poate nu s'ar fi mai rădicat daeă' nu venea la 
timp mâna ocrotitoare a armatei germane ca să o. 
scape. Mişcată de o singură voinţă supremă, călăuzită 
de statul-major german, încadrată de înaltul coman- 
dament german, noi ştiieam bine că, voind să luptăm 
cu armata austriacă ne vom isbi de cea germană. 
Acesta e dar adversarul nostru de la miază-noapte. 
Cel de la miază-zi, mult mai puţin de temut, e totuşi 
tare prin firea lui răutăcioasă, şi prin ura ce i-o nu- 
treşte răsbunarea. E tare şi prin organizarea şi -înca- 
drarea ce a dat armatei sale armata germană, cu care ş-a 
legat soarta, şi prin deprinderea răsboiului, pe care'l 
practica de opt luni alături de această armată. 

Deci, de la început se putea vede lipsa de acord 
între planul nostru de răsboiu şi mijloacele de cari dis- 
puneam pentru a'l realiza. 
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Dar, pentru ase pricepe mai bine politica răsboiului 
urmată de guvernul nostru, e bine să se audă şi glasui 
cercurilor, în cari această politică a găsit, sau a cău- 
tat, „pancte de sprijin. 

Se ştie că unele din ziarele cele mai răspândite din 
țară au devenit, nu târziu după începerea răsboiului 
dintre popoare, ziare de propagandă a politicei externe 
pe care o urmărea în taină guvernul nostru, —iar pe 

” 

faţă grupul intervenţioniştilor.—un mijloc de orientare 

a opiniunii publice, un instrument de manevră morală. 
Amintind daci părerile acestor ziare şi ale unor ziare 
politice cred că voiu face să se înțrevadă părerile cer- 
curilor guvernamentale şi politice din ţară, precum şi 
mânevra lor morală, menită sa orienteze opiniunea pu-: 
blică română în direcţiurea pe care guvernul o urmărea, 
sau să impună guvernului o anumită direcţiune, 

Unul din ziarele de propagandă «Universul» face în 
numărul său din 16 Septembre“ 1915 următoarea decla- 
rațiune: «De şi Bulgaria ştie că România e dispusă să-: 
cedeze o parte din Dobrogiea nouă,. Dobrici şi Balcik, 
totuşi nu a dat nicio atenţiune fiindcă voeşte să - 
iee întreaga Dobrogie cu ajhtorul  Austro-Germaniei. 
Armata bulgară plănueşte a opera pe trei fronturi: 
întâi, al României şi apoi a se întoarce contra Gre- 
ciei şi Serbiei cu sprijinul ofensivei austro-germană. 
Cu. toate aceste există o deslegare a problemei printr'un 
mijloc, pe care fără. îndoială îl vor găsi guvernul şi 
ţara, atât pentru a nimici întrecerea Bulgariei cu mo- 
bilizarea şi concentrarea armatei sale, cât şi pentru a 

“ zădărnici sirategiea napoleoniană, la care riscă Bulgaria...», 
„Aceste rânduri par a ne fixa asupra sentimentelor 

ce ne poartă vecina noastră de la sud, Bulgaria nu se
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mulţămeşte cu ceeace i-a oferit guvernul (ziarul po- 
pular mă face să cred aceasta), ci voeşte întreaga Do- 
brogie şi se încumetează să bată pe rând trei armate, - 
printre cari şi pe a, noastră. De altfel, aceeaşi credinţă 
are Îşi d. Take Ionescu: «..,Am trecut Dunărea în 1913 
fiindcă era imposibilă vecinătatea unei Bulgarii, care ar 
fi bătut pe rând pe Turci, pe Greci şi pe Sârbi şi prin 
„urmare fatal era să fie ostilă şi noă, să caute şi în 
contra noastră laurii victoriei». (Discurs ţinut în Ca- 
mera Deputaţilor, la 16 Decembre 1915), In adevăr, d, . 
Take Ionescu avusese o idee cam exagerată de puterea 
armatei bulgară, pe care i-o sugerase comunicatele Le- 
gatiunii noastre dela Sofia. | | 

Din ziua când Bulgaria şi-a mobilizat armata şi s'a 
aimaţit că va merge dimpreună cu Turcia alături de Pu- 
ierile Centrale, se pare ca sorții răsboiului au fost arun- 
cați, căci eacă ce se ceteşte în numerile din 23 şi 25 
Septembre 1915 ale aceluiaşi ziar de propagandă; 

«Am zis că nimic nu trebue crezut din asigurările şi” 
declarările verbale ale guvernului bulgar. Ceeace e si- 
gur e că mobilizarea Bulgariei însemnează râsboiu contra 
României, Greciei și Serbiei, alături de Austro-Ger- 
mania,..>. | | | 

„ «Istoria se repetă. In 1912, Bulgarii au declarat. răs- 
boiu Turciei, fără a ţine samă de România, carea fost 
surprinsă şi micşurată (9) de răsboiu! balcanic. Tot aşa 
şi în 1913, Bulgarii atacă pe Sârbi şi pe Greci, fără a le 
păsa de protestările şi amenințările Românilor. Cauza 
era nu puterea Bulgariei, ci lipsa noastră de energie, po- 
litica noastră externă şi sprijinul dat Bulgariei de Aus- 
tro-Ungaria. Proba acestor adevăruri a fost făcată,. căci 
îndată ce țara a silit guvernul să fie energic, să nn mai 
asculle de Austro-Ungaria, să mobilizeze şi să-și arate 

Z
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“forțele până dincolo de Balkani, atunci Bulgaria a fosi - 

învinsă». 
Autorul acestor articole face două afirmaţiuni: Pe 

cea din 23 Septembre nimeni nu o contestă; pe;cea din 
„25, i-o contest. Proba «acestor adevăruri» nu e făculă, 

fiindcă istoria nu le recunoaşte, Adică, cum, ţara în- 

chipuită prin manifestanţii, cari se preumblau ne su- 
păraţi de riimeni pe stradele Capitalei şi prin piaţa pa- 
latului regesc, au silit pe guvern. adică pe regele Carol, 
să fie energic? Nu e exact. Afirmaţiunea, pe care şi 
alţii au făcut-o altădată, nu poate fi primită de guver- 
nul care a avut marea onoare de a conduce cu muliă 
înțelepciune şi cu isbândă Ţara în acele grele timpuri. 

Chestiunea "participării noastre la răsboiu e pusă ast- 
fel de acelaşi ziar în numărul din 1 Octobre 1915: «În- . 
dată ce Bulgaria a mobilizat am fost singurul caream 
desvăluit imperialismul bulgar. Bulgaria voeşte să ca- 

cerească toată Macedonia, Salonikul, coasta Egeei, Al- 
bania, Dobrogiea cu coastele lor. Bulgaria va ataca 

1) Confirm. cele de mai sus prin următoarea notă extrasă din „Dc= 

cumentele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Străine: Raport M. 

$. Regelui (8/21 Februar 1913): „După însărcinarea M, S. Regelui, am 

fost astăzi la d. G. Gr. Cantacuzino, prezidcntul Senatului, pentru a-i 

comunica din partea Maiestăţii Sale că e de prevăzut peste scurt timp 

o schimbare a situaţiunii în Balkani, care va da prilej României să'şi 

manifeste preponderanţa într'un mod hotărit; că alianța între Bulgari, 

Sarbi şi Greci.—după toate probabilitățile — se va desface în curând 

şi ca până atunci nu e prudent ca România să aivă o atitudine răs- 

Boinică, ci din contră să-şi unească stăruinţele cu ale Marilor Puteri 
pentru restabilirea păcei, Astiel va creşte autoritalea României în Eu= 

ropa, şi aceasta va fi de cel mai mare folos la momentul oportun, D. 

Cantacuzino s'a arătat accesibil acestei prudente „direcţii politice“. 
(Evenimentele din Peninsula Balcanică: Acţiunea Romaniei. 20 Sep- 

tembre 1912—1 August, 1913, pag. 6). 
Aşa dar «proba aceslor adevăruri» nu a făcut-o articolul sus citat
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Sărbia şi Grecia cu ajutorul Austro-Germaniei, apoi se 
va întoarce contra României, chiar daca Austro-Ger- 
mania nu va voi... De aceea, marea problemă a mo- 
mentului, care trebue aşternută şi studiată de minţele 
cele mai luminate ale ţării, este: Faţă de atacul Bul- 
gariei şi Austro-Germaniei în Peninsula Balcanică este, 
sau nu, cazul pentru noi de a intra în răsboiu, în mo- e 
mentul oportun ?» 

Intrebarea e pusă, şi biue pusă, şi e însoţită de o pre- 
misă care pare a fi intrat în adâncul convingerii dis- 
tinsului critic militar, autorul acestui articol. Neapărat 
ca chestiunea trebuia pusă şi studiată subt toate for- 
ele şi în adâncul ei, şi încă de mințele cele mai agere 
şi mai luminate din câte are ţara. Aşa trebuia să se î 
facă, dar nu s'a făcut, - id 

Din tot ce se scrie şi se discută în presa populară P 
şi de propagandă reese un lucru neîndoios: Dacă Ro- 
mânia va trece de partea puterilor apusene, va avâsă 
se bată cu Bulgaria. Pentru a înlătura acest conflict, 
d. Take Ionescu, luptătorul cel mai aprig al intrării 
noastre în răsboiu pentru realizarea idealului naţional, . 
a căutat, chiar din timpul răsboiului balcanic, un mijloc 
de a ne apropia cât mai mult de Bulgaria. Extrag din 
discursul său, ținut la laşi pe la sfirşitul lui Martie 
1915, următoarele cuvinte: «In 1913 s'a văzut în rea- 
litate ce putem. Nu am avut ocaziunea să vărsăm sânge. 
Mai bine că nu am avut, e bine că nu s'a vărsat sânge . 
între noi şi vecinii nostri de peste Dunăre. Dar e in- 
contestabil că atunci am pus prima cărămidă în edificiul 
încrederii desăvârşite a noastre în noi, a Românilor 
de dincolo, în forțele noasire și a lungei înirege în posi- 
bilitățite noâsire. Faptul că ni se face curte, cum se 
face curte fetelor frumoase, să ştiţi că se datoreşte şi . 
salbei care ni s'a văzul la gât în 1913. ” 
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Adevărul e că d. Take Ionescu a pledat atunci mâ- 
surele blânde faţă de Bulgaria; şi dacă trupele noastre 
au părăsit Varna după ce o ocupase, şi dacă armata 

noastră din Balcani nu a împins până la Sofia, la por- 
ţile căriia ajunsese patrulele noastre, aceasta se dato- 

reşte în parte şi stăruințelor sale. Dar sentimentele ca 
şi faptele au un sfârşit. La 14 Octobrie 1915, după ce 
Bulgaria s'a aliat cu Puterile Centrale, d-sa măriuri- 
seşte «că “i e ruşine de tot ce a scris în timp de un 
an cu privire la Bulgaria». 

Se vede dar lămurit ca obiectivul răsboiulai, ne im- 
pinge la o alianţă cu Puterile ÎInţelegerii în contra Pu- 
terilor Centrale, şi că pentru a'l realiza vom avea de. 

luptat nu numai cu armatele austro-germane dar şi cu. 

armata bulgară, 
Aşa dar, vom ave, intrând în răsboiv, să luptăm ja ş 

: Sud, la Vest, la Nord, şi la Nord-Vest, alături de ar- 

mata rusă înpotriva armatelor germană, austriacă, bu!- 

gară şi turcească. Armatele viitorilor noştri vrăjmaşi 
pe sunt cunoscute, Statul-Major al nostru a adunat 
neapărat date complecte asupra valoarei lor numerice, 
“organice şi tehnice, pe cara le-a controlat zi cu zi în 
„curs de doi ani, de când se desfăşoară răsboiul. Sunt 
sigur de afirmaţiunea ce fac, afară numai dacă „Dar 

atunci, ce răspunde cade asupra celor cari ş-ar fi uitat 
datoriea, - 
 Cunoaștem. şi armata noastră. Ii cunoaştem şi părţile 
bune şi părțile slabe, pe cări au căutat să le pună în 

„vagă mai ales cei nerăbdători de a ne vedea eşiţi din. 
neutralitate şi culegând laurii victoriei alături,de bravii- 
noştri aliaţi, căci pentru ei ora victorielor hotăritoare. 

„părea foarte apropiată.



'3. Planul de Răsboia şi Pregătirea răsboialui, | 
România avea armata cea mai numeroasă dintre toate 

armatele Statelor Balcanice. Soldatul român e plin de 
calităţi : harnic, cumpătat, sobru, rezistent: la oboseală, 
devotat datoriei, ascultător, sprinten la drum, bun tră- 
gător, îndrăsneţ luptător. Ofiţerul e cult, pătruns de 
sentimentul datoriei şi al jertfei, patriot, nerăbdător 
de a se măsura cu potrivnicii săi, Lipsa însă armatei 
noastre închegarea intelectuajă şi morală! a Coman= 
dantului şi a elementelor. lui constitutive, [i lipsa încă 
şi o mare parte din mijloacele materiale, a căror va- 
loare cantitativă şi de acţiune ne fusese invederată de. 
răsboaele trecute şi, mai cu samă, de cel de faţă. Dar, 
în curs de doi ani am fi putut umple golurile mate- 
riale şi realiza unirea sfântă, intelectuală şi morală, în 
comandament şi în cadrele armatei. Am fi putut de 
sigur să ajungem la bun rezultat find că în ultimii ani . 
organizarea armatei noastre apucase pe un drum bun, 
fiind că selecţionarea cadrului, în general şi a înaltului 
comandament, în particular, se făcea scrupulos şi pe 
temeiul unor bune legi militare, fiindcă şcoalele noastre 
militare işi încordase puterile ca să dee, în fiecare an, 
cât se poate mai mulţi şi mai buni ofițeri, fiindcă co- 
mandamentele şi trupele munceau conştiincios ca să 
desvolte pregătirea militară a unităţilor de diferite 
trepte, fiind că, în fine, armata noastră era, poate, in- 
stituţiunea din ţara' care făcuse cele mai mari progrese 
de la 1860 încoace. Am fi putut, de sigur, ajunge la 
bun rezultat dacă o forţă ascunsă nu ar fi ținut-o în 
loc şi nu ar fi abătut-o din drumul pe car6 apucase. 
Nu spun eu aceasta, ci alții, sfătuitorii guvernului, amicii i 
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şi tovarășii săi politici, sprijinitorii lui în lucrul pentru 
mântuirea neamului şi împlinirea visului nostru secular. 

Ceeace mi s'a părut curios în urmărirea progresiunii 
pregătirii materiale a armaţei e că, pe când: cei cari 
voiau să vadă intrarea noastră în acţiune înfăptuită cât 
mai curând, denunțau ţării, şi deci viitorilor noştri 

allați şi dușmani, lipsa pregătirii materiale, Guvernul, 
care avea certe motive ca s'o întârzie, susținea con- 
trariul. Logică răsturnată. Şi astfel. pe când pe la în- 
ceputal lui Octobrie 1915, neprihănitul român, Nicolae 
Filipescu, acela eare se ţemea ca guvernul ţării nu va 
părăsi neutralitatea de cât după victoria hotăritoare 
a armatelor Inţelegerii,) acuza cu drept cuvânt pe Mi- 
nistrul de Răsboiu că nu a fost în stare, în timp 

aproape de doi ani. să rădice stokul muniţiunilo: de ar- 
tilerie de cât cu 9%, ministrul declara în Senat (15 De- 
cembre 1915) ca stokul s'a ridicat până în acea zi .u 200%, 

De altfel, e cunoscută tutulor campania dusă în contra 
Guvernului pe tema pregătirii materiale, campanie care 
nu a fost de ajuns combătută nici chiar de personali- 
tăţile fruntaşe ale partidului dela putere. Astfel: 

Pe când, la 28 lunie 1915, cetim într'un ziar de pro- 
pagandă: «Nu am vorbit niciodată de o intrare în ac- 

- țiune imediată, sau apropiată, ci am susținut că alegerea 
momentului revine Guvernului, şi că astăzi, în situa- 
iunea actuală, daca Guvernul şi Suveranul ar decide 

intrarea în acţiune, armata noastră nu numai că na 
şi-ar găsi mormântul în Carpaţi (cum credea un general, 
prieten al partidului dela putere), dar de sigur ar cu- 
lege ilori şi lauri pentru gloria ţării» (Xotez că acestea 

1) Această teamă mi-a arătat-o apoi în ziua de 3 lunie 1916, când 
l-ain văzut pentru' ultima dată, în casa mea. 

i
t
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se scrieau tocmai atunci când frontul rus fusese spart 

la Dunajeiz, iar armatele -austro-germane nrmăreau 

victoria strategică împingând necontenit armatele ruse, 

bătute, spre Volhynia şi bălțile Pripetului); . | 

După două luni, acelaşi ziar îşi schimbă părerile 

asupra pregătirii armatei, după cum mărturisesc rân- 

durile următoare (13 Septembre): «La întrebarea pusă 

de un cetățean-al Capitalei daca e posibil să trecem 

Carpaţii, mai cu samă faţă de un adversar a cărui va- 

loare militară se desvăleşte lumei zi cu zi, răspund 

scurt şi hotărit: «Daca ne lipsesc muniţiunile ca Ru- 

şilor, nu; iar daca nu ne lipsesc, da, vom trece Car-. 

pajii». Nu ştiu daca acest răspuns sibilic va fi satisfăcut 

curiozitatea cetăţeanului nedumerit, eu însă am priceput» - 

că înţelesul ce'i trebue dat e cam opus declaraţiunii de 

la 28 Iunie, şi aşa a fost. Florile, pe cari armata noastră 

putea să le culeagă, după părerea ziarului la sfârşitul 

lui Iunie 4915 în Carpaţi, nu înflorise încă pentru noi 

nici în Septembre 1916. Altora le-a fost dat să le cu- 

leagă ! | | 
Pregătirea materială a armatei noastre a mers foarte 

încet, pentru că guvernul nu a găsit mijlocul ca să'și 

procure nici armamentul care'i lipsea, nici muniţiuni, 

nici materiele prime necesare fabricării lor, nici avioane: 

cari'i lipseau cu totâl, nici material sanitar, nici chian 

materialul necesar pentru repararea parcului căilor- 

ferate, atât de necesar în răsboiu, dar care se găsia în 

stare de plâns. Relativ la această din urmă lipsă, ziarul 

«la Politique» (12 April 1916) dă următorul strigăt de. 

alarmă: «Drumurile de fer nu au locomotive de ajuns, 

nu au mijloace şi material ca să repare materialul .de 

transport şi de tracţiune. Răspunderea o au cei cari au 

pe 
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lăsat deoparte atribuţiunile lor ca să se ocupe de altele 
cari nu'i privesc» 1), a 
Nu va trece însă mult timp, şi vom vedea că pregăti- 

rea materială a armatei s'a terminat în cele mai stră- 
lucite condițiuni, după cum ne va încredința ziarul ofi- 
cios al Guvernului (11 Mai) printr'un' articol privitor 
la acele constatate de toţi cu prilejul sărbătorii militare 
dela 10 Mai»: «Astfel, au fost cu desăvârşire impozante 
defilarea unui număr de aeroplane puse pe furgoane- 
automobile, precum și aparițiunea unei secțiuni sanitare 
cu toate accesoriele de campanie... Tot astfel, pe lângă 
artileria grea, au defilat şi un număr de tunuți in po- 
iriva aeroplanelor aşezate pe autocare, făcute după un 
model original român. | 

«Alte accesorii ale armamentului de campanie, rezal- 
tate din invățămintele acestui răsboiu, au fost privite cu 
admiraţiune de public, care le-A. văzut pentru întâia 
dată şi nici nu bănuia existența lor. Astfel defilarea 
aceasta nu a fost o simplă «paradă» într'o țară neutră... 
Ea a fost strâlucita dovadă -de chipul cum se înfăţişează 
armata ţării, pregătită materialmente şi sufleteşte “pentru 
orice încercare», | | 

Eacă dar proba pregătirii materiale făcută cu prilejul 
zilei de 10 Mai. Oficiosul găsește însă că aceasta nu era 
deajuns, căci tot atunci el spune că s'a făcut şi proba 
pregătirii sufietestt, pe care publicul a privit-o cu aceeaşi 
admirațiune cu care a privit accesoriele armamentulai de 
campanie. Dar ce nu priveşte cu admiraţiune Onor. 
Public la 10 Mai? Ce bine ar fi fost pentru ţară, pentru 

„ armată şi pentru capitală, dacă strălucita dovadă ar fi fost 

  

1) Aluziuae ia Ministrul de Lucrări Publica, care se ocupa cit orga-- 
nizarea Serviciului Sanitar al Armatel, | 

A
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aevea, dacă armata ar f avnt, când a intrat în răsboiu, artilerie grea, avioane şi tunuri anti-aeriene. De sigur că şi astăzi am fi stăpâni pe Dobrogia, de sigur că zeppelinul şi cele 8 sau 10 avioane dela Rusciuk nu ar fi turmentat şi terorizat atâta amar de timp capitala țării şi împrejurimele ei, nu ar fi tăcut atâtea mii de victime şi nu ar fi silit pe atâţi patrioţi răsboinici să o părăsească înainte de vreme, să'şi lase afacerile în su- ferinţă, să suspende apariţiunea ziarelor, şi să contribue 
astfel la răspândirea panicei printre cei slabi de nervi, 
pentru cari pilda venită de sus e atât de molipsitoare !y 

Dar daca prin pregătirea materială a răsbciului mai, 
înțelegem şi' mobilizarea tutulor forţelor producătoare 
şi mijloacelor de acţiune ale țării, mai găsim şi alte 
multe lacune, câri existau chiar în ajunul intrării noastre 
în răsboiu, şi cari ar fi trebuit eliminate inainte de a 
se încheia definitiv planul de răsboiu. Ca exemplu dau 
„«constatarea Comisiunii Consultative de Statistică» nu 
de mult înființată pe lângă Ministerul de Răsboia, 

«Această Comisiune, după ce a lucrat câteva luni, ş'a 
publicat în Monit. Of, dela 31 Iunie 1916, raportul său, 
in care constată că Ministerul de Răsboiu nu are cîn ora actuală» date statistice asupra nevoelor hrănirii în caz de 
răsboiu, asupra situațiunii vitelor rechiționabile necesare 
tracţiunii, asupra numărului şi. forței de producţiune a 

  

1) Incă din Noembre 1914 am spus Ministrului că atât cetatea cât. şi oraşul Bucureşti au mare trebuinţă da un parc de avioane şi de buni aviatori. La începutul lui 1916 am spus. Ministrului că orâţul Bucu reşii nu se va putea apăra în potriva atacurilor aeriene decât dacă i se dă o bună escadrilă de avioane, căcl eu nu consider apărarea antl- aeriană decât ca un complement al celei aeriene, şi atunci numai dacă arem tunuri speciale şi munlţiuni speciale. Răspunsul Ministerului a iost că nu are ceeace oeream şi că trebue să ne mulțumim eu ceeace 
putem face, 

10 
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morilor de măcinat, asupra hrdnirii armatei şi popnla- 
jiunii; asupra categorielor şi numărului profesioniştilor ale 
căror servicii speciale sunt, în timp de răsboiu, de mare 

folos pentru stabilimentele militare, asupra chestiunii 
fixării preţurilor productelor alimentare... 

«Alături de această constatare, Comisiunea mai 
arată că Ministerul de Răsboin nu poseda date precise; 
asupra numărului imbarcaţiunilor cu pavilion român pe 
"Dunăre, asupra personalului technic de cari dispun, 
asupra tonajului lor, asupra imobilelor cari în răsboiu 
ar pulea fi transformate în spitale pentru trebuinţele 
armatei. | 

«După campania din 1913, care a dat loc la atâtea 
critice din partea presei liberale, şi, mai cu samă, 
după doi ani de pregătire, ni se spune oficial că tocmai 
acum Ministerul de Răsboiu organizează un «Serviciu 

„ Statistic». Ce a făcut de atunci până acum ? In interesul 
apărării naţionale acest document nu trebuia publicat». 
(e La Politique» 31 Iulie 1916). . 

Cam aceasta era pregătirea materială a armatei țării 
când am intrat în răsboiu. 

* Cum se_găsau Cadrul Ofiiţerese şi Inaltul Comanda- 
ment ? Răspund luând mărturisirea aceloraşi isvoare. 

Pe când Visteria ţării îşi goleă fundul lăzilor pentru 
a pregăti armata, pe când armata îşi ascuţia săbiele şi 
baionetele şi'şi usca praful de puşcă, fruntaşii noştri 
politici îşi-aruncau unii altora săgeți înveninate, cari, 
ori de nemereau, ori de nu nemereau, cădeau fără greş 
in spinarea armatei — după cum mai târziu obuzele 
aruncâte de bateriele, zise anti-aeriane! menite ca să 
“apere capitala de atacurile aeriene, nimereau numai pe 
nevinovaţii ei locuitori —. Pe când: anumite grupuri
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politice aduceau cele 'mai grele invinuiri Administra- 
țiunii Armatei, acuzând pe conducătorii ei de incapa- 
citate, trândăvie, destrăbălare, rea credinţă şi necinste, 
presa însărcinată cu apărarea activităţii Ministerului de 
Răsboiu le răspundea, aruncându-le acuzarea de pro- 
tectori ai samsarilor şi ai oamenilor de afaceri necu- 
rate. Bine înţeles că aceste învinuiri reciproce, pornite 
din cele mai înalte cercuri politice şi sociale, nu pu-.. 
teau contribui la mobilizarea forțelor morale ale Tarii, 
fără de cari mobilizarea materială, rămâne stearpă şi 
nefolositoare. Unirea sfântă nu' se poate lega între sfinţi 
şi necuraţi. Când e vorba de apărarea ţării, cei dovediţi 
necorecţi, oriunde s'ar fi găsit şi oricare ar fi fost situa- 
țiunea lor oficială şi socială, trebuiau surghiuniţi în in- 
sula Şerpilor (noi nu avem «insula Dracului»); iar cei 
cu mânele şi cu sufletul curate trebuiau să'şi strângă 
rândurile subt cutele steagului, pe care e scris: Uhnire- | 
unire în cuget şi în sinuţiri. Nu s'a făcut aşa, şi'n loc de 
unire am avut dezunire, desbinare între fruntaşii ţării, 
dezunire în massa poporului, de unde s'a întins. chiar 
în rândurile Armatei, care ar “fi trebuit cu orice preţ 
ferită de influenţa răufăcătoare a politicei necurate, 
praclicată în ţara noastră. | Cred că dând câteva spicuiri de prin ziarele politice 
şi populare voiu dovedi în deajuns starea psihică în 
care fatal trebuia să se găsească armata în timpul crizei 
morale prin care a trecut. | 

Intr'un ziar citesc (11 Septembre 1915): «In 'capul 
Statului-Major trebue pus un caracter şi un învăţat atât 
în ale comandamentului cât şi în ale Statului-Major...» 
Acest ziar defineşte cu multă dreptate însuşirile inte- 
lectuale, morale şi profesionale ale şefului Marelui Stat- 
Major, numai atâta că în capul acestui înalt serviciu



    

MB 

se găsia de un an şi jumătate un general adus de Mi. 
nistrul, căruia acum i se cerea să facă. o nouă alegere. 
Putea oare acel Ministru să se dezică, fără a'şi mărtu- 
risi greşala ? Putea, dacă interesele armatei și ale ţării 
cântăreau mai mult în voinţa sa. 

Dar se pare că boala morală în cerenrile comanda- 
meniului Armatei era mai gravă decât o credea lumea 

.__profană, căci nu târziu după aceasta (21 Octobre) un 
fost ministru de răsboiu propune o operaţiune cezariană 
pentru a'] scăpa de gangrena carei amenința vieaţa : 
«Eu când am fost ministru am ajuns la nevoia de 2 
mătura tot ce era străin în armată, de a apraba întumi 

cea mai mică cheltuială, de a perde pe unii din cei mai 
huni amici, fie chiar militari, de a atrage asupră'mi 
furia şi fulgerile samsarilor, intermediarilor și a unor 

ziare politice, de a.me pune în conflict cu fabricele 
străine şi cu înalții lor protectori. Aumai un militar 

poate să opună o asemenea rezistență. Cum de altă parte 

e nătural în strânsă legătură cu cunoștințele miliiare, 

e absolut trebuincios şi în interesul (ării ca Ministrul de 

Răsboiu să fie militar, căci e o crimă a pune un civil în 

capal-acestui minister). In orice caz, chestiunea Ministe- 

rului de Răsboiu trebue răpede luminată și terminată, de 

o parte şi de alta, spre a nu întuneca cauza naţională». 

Acesta e un strigăt de alarmă, isbucnit din pieptul 
unui bun patriot, care cunoştea de sigur în tot adâncul 

ei boala de care suferea armata noastră. Dar... nici Mi- 
nistrul nu s'a schimbat, nici chestiunea Administraţiunii 
Armatei nu sa luminat. Cauza naţională va rămâne 
oare şi în viitor întunecată ? 

| Grija stării moșale a Armatei e mare, căci ea a cu-- 

a e 

1) În capul Ministerului de Răsboiu era atunci un civil.
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prins şi pe un alt fost ministru de răsboiu, care o da. 
pe faţă la Senat (discurs ţinut la 15 Decembre 1915):. 
«Fii, nu numai diplomat abil (adresându-se primului-. 
mhiniștru) al regatului român, ci şi mântuitorul neamului 
românesc. Stă în puterea domniei-tale să o faci. Te poţi: 
bizui pe o armată admirabilă de disciplină şi de vitejie, 
Păstrează-o neâtinsă de ticăloşia vremei, căci ea este toată 
nădejdea noastră». 

Şi nota merge tot crescând, Un ziar popular ne spune: 
lapidar în ce sta ticăloşia vremei prin care trecem: 
«politice, aurul şi traiul»: «Cele ce se petrec în admi-: 
nistraţiunea ţării. sunt de nedescris: unii militari, gră- 
niceri, jandarmi, vameşi, şefi de gară, funcţionari mari 
şi mici, au întrecut pe cei din administrațiunea zisă din 
Mandciuria...» (lanuar 1916). : 

Când asemeni învinairi se aduc, pe drept sau pe ne- 
drept, conducătorilor mari şi mici ai unei armate pe. 
jumătate mobilizată, gata să intre azi sau mâine în râs-- 
boia, când foşti miniştri de -răshoiu implora pe actua- 
lul să nu" mai lasă armata a fi atinsă de ticăloşiea. 
vremei în care trăim, când dezunirea sufletească din. . 
rândurile fruntaşilor politici se întinde ca o pată de 
unt-de-lemn şi peste armată, la ce putea servi apelul. 
la unire, pe care'l facea un ziar popular în toamna 
anului 1915:.... «Victoria va fi a noastră. Pentru aceasta . 
nu ne trebue de cât generali şi unirea sacră a tutulor 
în acelaşi cuget şi suflet»? | 

Alţii, mai puţin pesimiști, au crezut răul mai mic de 
cât şi'l închipaiau alarmaţii, au crezut ca armata țării | 
va rămâne neatinsă de ticăloşiea vremei, şi au crezut. 
încă în unire, până când ceasul din urmă a sunat, cu 
nădejdea însă că se va supune Comandantul nostru 
unei mici operaţiuni hirurgicale, care să'i ferească corpul
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-de gangrenă. Era timpul. Era nevoie. Dar... operaţiunea 

:mu s'a făcut, probabil fiindcă ministrul civii, de care 

vorbia ziarul popular, nu cunoştea hirurgia militară. 

"Dar, dacă calităţile morale ale cadrului ofițeresc nu, 

“puteau fi puse la îndoială din cauza greşalelor ce se 

“imputau, pe drept sau pe nedrept, unui număr de ofiţeri. 

“capacitatea profesională a comandantului se putea dis- 

“-cuta — bine-înţeles de ce: în drept, iar nu de presa po- 

litică, sau de cea de propagandă — şi aceasta trebuia să 

se facă neapărat, fiindcă din discuţiune putea să iasă na- 

ura răsboiului nostru. A discuta însă nu însemnează a 

contesta. Şi totuşi aşa s'a făcut. Fără nici un criteriu, 

fără nici o măsură obiectivă, sa contestat aproape în- 

tregului cadru al generalilor noştri însuşirile profesio- 

„male, pentru a justifica o ordine de bătaie ocultă, înlo- 

cuiri şi înălțări nechibzuite în comandament, care în cel 

mai scurt timp a dat probe de cea mai şubredă alcătuire. 

-Cum că nimic fundat nu a prezidat la spicuirea cadrului 

„superior şi general din punctul de vedere al capacităţii 

profesionale, se va vedea din citatele următoare. 

Un mare ziar popular, atacând chestiunea «Alegerea 

* Generalilor noştri», după ce propune că «pentru Înal- 

tele Comandamente şi Marele Stat-Major. trebue să :e 

_ aleagă generali cu experiență compleciă și cari ş-au făcut 

“ probele», îşi schimbă cu totul părerea şi face o propu- 

nere diametral opusă: «suspendarea legii de înaintare şi 

aiegerea înaltului comandament printre tineri (generali) 

:şi chiar printre coloneli» (13 Mart 1916). Ş'a dat oare . 

sama autorul lor de conflictul dintre ambele propuneri? 

Eu unul nu aşi avea nimic de zis în potriva lor, căci 

mi se par deopotrivă bune daca se aplică când şi unde 

- trebue. Mă explic. 
Când o armată se mobilizează şi pleacă la răsboiu nu
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poate fi încadrată decât in cadrul ce l'a avut in timp de 

pace, selecționat cu tact şi cu judecată după multiplele- 
probe, pe cari legea de inaintare şi timpul de pace 

ni le pun la dispoziţiune. Acesta e rostul primei pro- 
puneri, pe care o găsesc bună şi singura care trebue 
aplicată armatei noastre. A doa propunere a fost pro=- 
babil inspirată de ziarul francez «le Journal», care ce- 
rea rpriminirea comandamentului armatei franceze cu ti- 
neri, cari şi-au făcut probele în cei doi ani de răsboius. 
«ki, da. Intre 'aceste doă e o diferenţă şi încă mare. 

A doua propunere însă nu avea nici un rost în armata 
românească, care se pregătea de răsboiu, iar nu-l fă- 
cuse. După ce criteriu putea să se aplice la noi propu- 
nerea ziarului francez? Nu-l găsesc. Şi totuşi,ea sa 
aplicat pe o scară mare, "dar cu oarecari comproinise. 
Legea de înaintare a fost suspendată aproave în intre- 
gul ei, iar apoi ordinea de bătaie a fost alcătuită după 
această propunere combinată cu ideile noastre originale, 
cari au permis aducerea în capul comandamentelor mari: 
a mai multor ofiţeri de rezervă, eşiţi de mult din ca- 
drul activ al armatei. 

Dar, cel puţin ambele propuneri aveau modestia unor 
sfaturi date Ministrului de Răsboiu. Alături de ele însă 
mă văd silit, cu toată displăcerea ce-mi face, să citez 
o propunere imperativă, adresată Ministrului şi Suve-. 
ranului, nu ca să aleagă ci ca să aducă în capul ar- 
matei o anumită persoană. Ziarul «Gazeta» (5 August 
1916), probabil inspirat de confratele său «Naţionalul». 
o spune ca să se ştie: a.. Când providenţa, în timpurile: 
grele şi furtunoase prin cari trecem, ne-a dat o ase- 
mene forţă intelectuală, profesională și socială, ar fi o 
nebunie, cum zice d. Banu, să o căutăm deasurda aiurea. 
Cine 'şi iubeşte neamul şi voeşte victoria armatei noastre: 

 



1rebuie să-şi punii umărul şi să dee tot concursul Ge. 
neralului X ca să ajungă în capul Armatei».!) Cu alte 

cuvinte, cei cari vor găsi că ar fi mai bine pentru țara 

noastră ca să-şi întrebuinţeze în alt chip umărul, cum 

or fi priviţi: ca vrăjmaşi ai neamului şi ca doritori 
ai întrângerii armatei ţării? Vedeţi ce se întâmplă ? 

Când ne lipseşte măsura cu care se judecă oamenii şi 

]i se cântăreşte aptitudinile, şi o înlocuim cu măsuri 
prefâcute, sau cu reclame de gazete, ajungem la o răs- 

pântie, de unde nu știm încotro să ne îndreptăm 

dreapta judecată. 
In alte ţări, şi la noi în alte timpuri, ofițerii de va 

loare se impuneau automatic prin meritele lor probate 

şi necontestate, prin opinunea -ce aveau de ei capii ar- 

matei şi suveranii lor. În Franţa, pe generalul Jofire 
l-a ridicat unde stă azi egalii săi din Consiliul Inspec- 
tarilor de Armată. Pe Foch, Castelnau, Dubail, Petain, 

Nivelle... i-au impus meritele lor încercate şi necontes- 
tate de nimeni, înainte şi după începerea răsboiului, 
In Germania, pe Hindenburg, Mackensen, Falkenhayn, 
Lădendorit i-au pus la locul lor meritele lor nediscu- 

"tate şi încrederea suveranului. La noi, sa incercat un 
nou sistem mult mai simplu şi mai democratic: ple- 

biscitul cu concursul presei. Oare să fi fost în interesul 

ţării şi al neamului o asemenea inovaţiune, stranie și 
cu desvârşire anti-militară ? Oare se cădea ca prin cam- 
'panii de presă să ne trudim a creia genii militare, sau 
să căutăm a _ destruge, în preziua răsboialui, valorile 
cunoscute prin încercările la cari fusăse puse, prin ser- 
viciele îndelungate aduse în imp de pace, singure în 

  

    

„1) Nu ştiu bine căra! ziar se datoreşte paternitatea acestei propu- 

- meri patriotice: aPiacăras, «Adevărul», eViitoruls sau' «Gazeta» ?.
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stare de a ne călăuzi pentra a aşigura buna incadrare 
a armatei, pe care o pregăteam de răsboiu ? | 
“Eu, care cunosc armata ţării mele mai bine decâi 

mulţi alţii, cari nu-i cunosc decât faţada, am avut şi . 
“continuu a avea toată stima şi inerederea în comanda- 
mentul ei; şi de aceea, sunt convins că, dacă sar fi 
făcut la timp şi în mod conştiincios o mică selecţiune . 
pe toută scara comandamentului, şi dacă sar fi pus 
fiecare la locul său, am fi avut armata bine încadatră 
şi am fi dohândit până astăzi alte rezultate. 

Cadrul armatei a fost ieri cum e astăzi şi cum va fi 
mâine. Calitatea lui intrinsecă nu se schimbă aşa de 
lesne, cum unii o cred, afară numai dacă vre-o cauză 
dizolvantă nu vine să accelereze procesul schimbării. 
Ceeace însă se poate schimba fără greutate e manifestarea 
aparentă a valoarei lui, din cauza unei întrebuinţări necun:- 
pănite a calităţilor şi scăderilor individualităţilor cari con- | 
stituesc coleclivitatea, Ne fiind fiecare Ia locul său, rezul- - 
tanta acţiunii colective nu poate fi decât slabă ; dar atunci 
această rezultantă nu mai trebue imputată calităţii colecti- 
vităţii, ci celor cari au hotărtt întrebuințarea nechibzuită 
a individualităţilor. Da, dar lucrul acesta nu a fost 
priceput de cei cari au întocmit ordinea de bătaie si 
planul de răsboiu, și rezultatele nenorocite, dobândite 
în prima lună de campanie,în loc să fie atribuite ade- 
văratei cauze, au fost trecute la pasivul comandamen- 
tului, şi urmarea — pe lângă pagubele * materiale şi sa- 
crificiul atâtor zeci de mii de vieţii — a fost aducerea 
în ţară a unui întreg corp de ofițeri francezi cu me- 
nirea de a îndrepta Comandamentul-—de sus până jos— 
de o boală de care el nu suferea decât în mod închipuit. 

Dacă am fi cercetat conştiincios situaţiunea armatei 
noastre, și dacă am fi ținut samă de calităţile, scăderile 
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şi lipsele ei în alcătuirea planului de răsboiu, am fi pu- 
tut găsi desigur soluțiunea cea mai potrivită scopului 

ce urmăream. În adevăr, cunoscând lipsele materiale 
şi valoarea Comandamentului Armatei, s'ar fi văzut dacă 
'era nemerit să intrăm imediat în răsboiu, sau dacă nu 

era mai bine să amânăm intrarea ; şi, intrând imediat, 

“ dacă trebuia să luăm ofensiva strategică în Transilva- 

ia, sau pe frontul dela Sud. ăi 

4. Planul de răsboiu şi Orientarea opiniunii 

publice prin Presă 

Se pare că dela începuiul răsboiului dintre popoare 

România îşi trăsese drumul: alianța cu Puterile Apu- 

sene, şi să ştie că în străinătate se pregătea un curent 

"favorabil României de persoane cari aveau o situaţiune 

„sus pusă în partidul dela guvern şi 'n grupurile cari 

adoptase aceiaşi politică externă. In ţară, opiniunea 

“publică se pregătea de presa politică şi populară . de- 

votală cauzei. 
Campania pentru orientârea opiniunii publice a fost 

dusă cu mult zel, dar pu cu dorinţa de a -convinge, 

ci mai mult de a invinge, pe cei ce vedeau altfel, san 

în altă parte, orientarea intereselor României. O paste 

grea a acestei campanii a revenit presei de propagandă, . 

care s'a găsit de multe ori între ciocanul Federaţiunii- 

“ Unite şi nicovala Guvernului. Dar, printre ziarele de pro- 

„pagandă sunt silit să disting pe unul, care şi-a făcut, ne- 

apărat, datoria ca un brav, dar nu a ştiut totdeauna 

să-şi aleagă armele de luptă, nici să se uite unde lo- 

veşte. Mai observ că în toată campania de propagandă, 

dacă intenţiunea e bine manifestată, lipseşte absolut 

“hotărtrea asupra inijloacelor şi procedărilor, care se 
latină, bătută de vântul nesiguranţei şi al şovăirii, până 

s
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„în ajunul intrării noastre în răsboiu, Această lipsă. de: 
hotărire, a cării cauză primară trebue căutată la. 
factorii răspunzătorii, şa produs efectul în planul de 
răsboiu. 

La începutul campaniei pentru orientarea opiniei 
publice, unul din ziarele de propagandă, asupra căruia 
Guvernul avea multă înrîurire, îndeamnă să intrăm în. 
acţiune în contra Austro-Ungariei şi să facem faiă, dacă 
va fi nevoie, la doă fronturi. Dar, de şi fondul va: 
rămâne acelaşi, forma se va schimba şi va părea adesea 
că alterează tondul. In adevăr, pe la sfârşitul lui Maiu 
1915 acest ziar ne sfătuieşte să ne împăcăm cu Bul- 
garia, modificând noua. frontieră a Dobrogei. E mult 
probabil că retrocedarea teritoriului din Cadrilater 
era admisă de guvern, şi tot probabil e că ea fusese 
propusă şi de alţi factori politici. Câtva limp după 
aceasla (25 Iunie acelaşi ar) ziarul dă altă povaţă: 
«România, Bulgaria, Grecia şi Serbia să înţeleagă situa- 
țiunea şi să se înțeleagă între ele, iar 'Inţelegerea să 
înțeleagă şi ea, dacă nu a înţeles până âslăzi», Această 
înţelegere a puterilor mici înire ele însemnează revi- 
zuirea lraiatului din 1913 pe baza retrocesiunii către. 
Bulgaria a unor părţi din teritoriele ce ea reclamă. În. 
ceeace ne priveşte, fondul rămâne acelaşi. 

Cu cât timpul trece, cu atât trec şi speranţele unei 
împăcări cu Bulgaria. La 30 August (1915) acelaşi ziar: 
scriea : alpoteza victoriei austro-germană rămâne ipo- 
teză. România va deveni mare mergând cu «Inţele- 
gerea». Pacea lumei se va realiza de aceasta, Regret că 
Bulgaria nu va putea profita de binefacerile acestei 
păci alături de România, Serbia şi Grecia». Nimic. 
de zis asupra acestei campanii de propagandă, care 
desigur porneşte din convingerea desăvârşită a ziarului,.



Dar, am de zis asupra chipatai prin care el voeşte să 

orienteze opiniunea publică şi să... desorienteze ho- 

tărirea guvernului. 

“La 21 Octobre (1915) găsesc scris: «Aproape unani- 

mitatea ţării e pentru răsboiu contra Ungurilor şi Aliaților 

lor. Majoritaiea țirii- e pentru intrarea în răsboiu chiar 

acum. Părerea mea, liberă şi în frica lui Dumnezeu, a 

fost şi. este că răsboiul, de şi nu a sosit, s'a apropiat. 

„„Dacă însă guvernul şi majoritatea ţării hotărise altfel 

eu mă sapan îndată lor». (Nu văd ce caută într'un ar- 

„licol de propagandă această din urmă declaraţiane). 

Se pare însă că în majoritatea populaţiuni sunt osci- 

laţiuni, căci la un moment dat, pe la începutul lui De- 

cembre (1915), acelaşi ziar popular, veghce neadormită, 

„Be teme ne quid detrimenti Romania capiat, şi suna alarma: 

"aldeea ca România să meargă alături de Ungaria şi de 

Bulgaria contra Franţei şi Rusiei e cea mai mostruoasă 

idee, născută din păcatele noastre: politica, aurul, traiul. 

A cui e vina? A poporului, care i-a răbdat şi nu a mă- 

urat de germanofili...» 

Situaţiunea de data aceasta părea grea, dar ru trecu 

„mult şi opiniunea publică e asigurată înainte de a se în- 

„cheia anul 1915. Manevra politică a isbatit. Aşa ne spune, 

în graiul său, același ziar (30 Decembre 1915): «Presa 

naţională şi câteva voci înălțătoare în Parlament au 

„prins simţul poporului, aşa că în orice moment, la che- 

„marea guvernului, intreg poporul va fi în picioare...» 

Politica răsboiului nostru era hotărită. Armata țării 

„se pregătea pentru răsboiu în contra Austriei, şi deci în 

contra Germaniei ; iar dela Octobre 1915 se ştia sigur 

"că ea va avea să lupte şi în contra Bulgariei. Deci în- 

Ar an eventual răsboiu armata noastră avea să facă față 
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elor două - grupuri de adversari : grupului de Nord şi 
Nord-Vest, format din armatele germano-austriace ; şi : 
grupnlui de Sud, tormat din armatele bulgaro-germano- 
turce, Aceasta se ştiea, și ştiindu-se trebuia ca planul 
de răsboiu să cântărească bine situaţiunea ce se crea 
armatei noastre şi să adopte o soluțiune care să'i ga- 
ranteze dobândirea obiectivului răsboiului (daca seputea 
zăsi o asemenea soluțiune),. 

In principiu, eu cred că s'a admis de Marele. Stat- 
Major că armata noastră nu putea lupta singură pe doă 
fronturi, mai intins de cât frontul rusesc, în contra atâtor 
armate bine înarmate şi ofelite în luple. Zic cred, fiindcă 
dela început criticii noştri militari, în special cei cari 
puteau fi ascultați, arătau cari sunt greutăţile operaţiu-. 
nilor pe linii interioare, mai cu samă într'o țară ca a 
noastră cu fruntariele- atât de întinse şi vulnerabile și - 
atât de apropiate una de alta, cum sunt: cele-dela Nord 
(munții Carpaţi) şi dela Sud (Dunărea), şi cele dela Nord- 
Vest (Carpaţii Moldovei) şi dela Est (Prutul). | 

tăreutatea operaţiunilor pe linii interioare fusese pusă 
în vază chiar de un ziar de propagandă, mult cetit de 
militari : «Dela începutul răsboiului am exprimat părerea 
că Austro-Germanii urmează metoadele strategice ale lui 
Napoleon (adică operaţiunile pe linii interioare); dar 
aplicaţiunile lor s'au încurcat şi n'au răuşit până acum 
a destruge pe unul din vrăjmaşi». Şi mai departe: «Tac- 
iica lui Napoleon nu merge fără Napoleon», 

Atunci, oameni buni, dacă în armata germană metoa- 
dele napoleoniene au dât faliment fiindcă i-a lipsit un 
Napoleon, cum oare vor putea ele să Tăuşească în ar- 
mata românească ? Mai ştii? Vor reuşi poate, fiindcă 
providența ne-a dat, vorbă neuitată a d:lui Banu, un ase- 
menea geniu militar... m | 
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In adevăr, e greu unei armate, oricât de bună ar fi 

şi ori câte mijloace ar avea, să ducă răsboiu pe două 

fronturi, dacă nu se găseşte în anuraite condițiuni priel- 

nice pentru astfel de operaţiuni.. Daca din teorie se ştia 

aceasta, dar nu se simţea deajuns, practica răsboiului 

ne-a convins desăvârşit. «Universul» din 14/27 Octobre 

1916 (după două luni de răsboiu) ne-o spune limpede: 

«Trecem printr'o grea încercare; Lupta pe două fron- 

turi nu e jucărie. Nu trebue dar să se sperie nimene de 

ceeace se întâmplă şi fusese prevăzut (21)!). Fiecare ora, 

fiecare ram, fiecare frunză, fiecare piatră irebue să re- 

ziste şi să lovească pe duşman. Aceasta e datoria su- 

premă. Să ş'o facă toţi de sus până jos», E lesne de zis, 

dar eu nu vâd cum frunzele, şi crăcele, şi peirele vor 

şti să'şi facă datoria, când cei chemaţi, cari simţiau ce 

e datoria, nu au ştiut, sau nu au putut, să şo facă. 

Da. Operațiunile armatei noastre: s'au desfăşurat aşa 

cum se prevăzuse de toţi cari pricep puţin arta militară, 

iar nu cum le prevăzuse planul de operaţiuni şi cei cari 

1 au inspirat, nici cum prevedeau cei cari se încredeau 

orbeşte în minunile providenţei şi al alesului ei. 

Pentru ce? Pentru că planul răsboiului nostru nu a 

fost bine studiat, nici examinat de persoane competente. 

(S'a susținut de cei interesaţi că planul a fost găsit bun 

de generalisimii armatelor franceze şi ruse, Generalii 

Jofire şi Alexejew. In realitate el nu fusese văzut şi admis 

decât de ataşaţii militari francez şi rus din Bucureşti şi 

neadmis de ataşatul militar italian); pentru că politica 

răsboiului ne-a împins prea curând, sau prea lârziu, în 

“răsboiu şi pe drumuri greşite. 

1) Ce se întâmpla armatei noastre în acele grele zile, ştiu toţi: răs- 

boiul nostre era compromis şi sfârşitul lui lamentabil neindolos. Acest 

îucru fusese prevăzut de ziarul popular de propagandă ?
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Când o armată mică, cum e a noastră, e obligată să 
facă faţă la doă fronturi, a căror desvoltare trece de 
1100 km., ea nu poate lupta deodată pe ambele fran- 
turi în contra grupurilor vrăjmaşe, ci abia numai . 
pe unul singur. Şi, ca să poată lupta în libertate cu sorți 
de isbândă, pe irontul ce şa ales, trebue ca aliaţii, cu 
cari cooperează, să'i garanteze libertatea pe celalt front şi 
chiar să o ajute pe frontul ales. Mai trebue încă ca această 
armată să'şi îndrepte întâi acţiunea spre acel front, de 
care va atârna atingerea obiectivului general al răsho- 
iului, la care ea participă: dobândirea păcei prin nimi- 
cirea mijloacelor de acţiune ale adversarului. 

Aceste odată stabilite, se putea lesne deduce oportu- 
nitatea intrării noastre în acţiune şi drumul ce trebuia | 

luat. 
Nici oporlunitatea intrării în răsboiu, nici alegerea 

frontului ofensiv nu au rezultat dintr'un studiu complect 
bazat pe realitate, ci din consideraţiuni de politică ex- 
ternă şi internă, cărora guvernul le-a sacrificat conside- 
raţianile militare şi interesele ţării. 

* 

In privința oportunității intrării în acţiurie. putem 
afirma că intrarea a fost impusă guvernului de inte- 
resele răsboiului dintre popoare şi de politica noastră . 

interză, iar nu de interete ţării şi de consideraţiunile 

militare justificate, cari. dimpotrivă cereau amânarea, 
"In adevăr, armata nu era pregătită ca să intre în răs- 

boiu la sfârşitul verei, fiind că îi lipsia mare parte 
din materialul de răsboiu şi chiar din îmbrăcăminte; 
dar a intrat la dăta fiză împinsă de Aliatele sale şi de 
presiunea intervenționiştilor-federaţi asupra Guvernului 
țării. 
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Presiunea de afară a'venit dela Rusia şi'dela Franța. 
care. apoi a regretat-o. 

Presiunea din lăuntru a venit dela intervenţioniștii- 
federaţi şi sa manifestat prin întruniri, prin manifesia- 
țiuni de stradă şi prin presa afiliată. Această presiune, 
foarte apăsătoare, a grupurilor politice opuse guvernului. 
sa făcut subt o formă mai blândă şi de o parte a ami- 

cilor săi politici şi de presa acestora. - 
Ca să documentez această afirmaţiune, mă voiu. servi 

de aceleaşi isvoare, 
Ziarul popular, care a stat în fruntea presei de pro- 

„pagandă, scrie subt titlul Râsboiul se apropie, (5 Octobre 
1915) că un răsboiu preventiv în contra Bulgariei şi 
Aliaților lor se impune în mod fatal, inexorabil, căci 

onoarea şi existenţa ţării sunt în joc, şi deci toţi Ro- 

mânii trebuesc să fie uniţi; dar noi nu vom intra în 

răsboiu de cât atunci «când situaţiunea militară strate- 

gica pe teatrul de răsboiu de la Apus Miază-zi (de ce 
nu şi cel de la Răsărit?) va fi cea mai prielnică pentru 
noi. Cu privighere neadormită și cu înalta capacitate :şi 

caraciek vom găsi momentul princios. Situaţiunea mi- 
„ litară va fi admirabilă, ideală. Regele va merge unde va 
merge Ţara». Rezultă că, dacă Guvernul va hotări răs- 
boiul preveniiv şi asigurator, atunci ţara întreagă cu 
Regele ei va merge cu Guvernul... Răsboiul se apropie» 

Doă puncte sunt de reţinut din acestarticol. Intâiu : 
că trebue să intrăm în acţiune când situaţiunea stra- 

tegică pe teatrele de operaţiuni va fi cea mai prielnică: 
pentru noi: sfat înţelept, pe care orice om cu judecată 
il admite; numai atâta că alegerea momentului e lăsată 

la aprecierea Marelui Stat-Major, al cărui şef, după pă- 

rerea aceluiaşi ziar, era lipsit de capacitataa cezută 
înaltei sale sarcine, Al doilea, că dacă Guvernul va bo-
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tări intrarea noastră în răsboiu, [ara şi Regele vor 
merge cn Givernul. Acest punct e pur politic şi puţin 
reverenţios pentru Suveran: Dâpă Constituţiunea ţării, 
Regele e capul svprem al Armatei, El închee conven- 
iuni cu puterile străine, EI reprezintă ţara ; şi când 
Țara se ridică, Ea cu toată puterile Statului merge ci 
Regele său, iar nu cu guvernul a cărui chemare-e de 
a secunda pe Regele în exercitatea puterilor Sale con- | 
stituționale. Şi când, mai cu samă, se vorbeşte de răs- 
boiu înir'o ţară cu monarhie. constituțională, găsesc că 
e cel puţin un non sens, dacă nu chiar o uzurpare de 
prerogative, ca să zicem ca «guvernul .va trage" după 
el țara cu regele ei». Aceasta, după mine, nu se mai 
chiamă lucru de orientare a opiniunii publice, ci inpu- 
nerea unei orientări, pe care Guvernul voeşte să o dee 
opiniunii publice şi, poate, chiar Coroanei... 

Intrarea Bulgariei în răsboiu alături de Puterile Cen- 
trale se pare că a provocat o schimbare de'orientare a 
răsboiului nostru, căci eacă ce se scrie în ziarul popular : 

„«leri spuneam că România nu mai area face răsboiu 
pentru idealul național, pentru desrobirea fraţilor şi 
întregirea neamului, ci mai întâi pentru apărarea te- 
ritoriului şi. Asigurarea independenţei ei». (10' Octo- 
bre 1915). | 

Eu nu văd prin ce s'ar justifica această schimbare. 
Se pare însă că şi ziarul a văzut în urmă tot ca mine, 
căci peste câteva zile declară că obiectivul va râmâne | 
acelaşi, numai că răsboiul sa depărtaţ fiindcă armata 
are mare: nevoe de pregătire. Dar, iarăși se apropie, la 
16 Octobre, când ne spune că «situaţiunea strategică 
priincioasă va fi de scurtă durată şi se va putea pro- 
duce înainte ca toate datele politice/să fie în linie. Să. | 
profităm cu orice preţ de situaţiune şi să'nu o lăsăm. 

11
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_să treacă, căci puterile noastre sunt mari şi sorții-de isbândă 

şi mai mari. | a iu 

In acelaşi timp şi «Făderaţiunea Unionistă» luptă din 

răsputeri să scoată România din neutralitate. In ziua de 

11 Octobre are loc o mare întrunire în capitală, în sala 

Dacia, urmată de manifestaţiuni sgomotoase pe stradă 

cu program bine definit: mobilizarea armatei, intrarea 

în răsboiu contra Puterilor Centrale, răsturnarea guver- 

nului, etc.; iar sancţiunea hotăririi luate va fi: spargerea 

geamurilor de la casele trădăltorilar filogermaniFaţă cu 

presiunea şi cu campania intreprinsă de federați, prie- 

tenii guvernului, cari fac parte din: federatțiune, lupta 

din răsputeri ca să impace şi interesele ineluctabile ale 

- “Ţării şi să nu sdruncene echilibru puțin stabil al gu- 

vernului, care are şi el, fără nici o îndoială, un plan 

de lucru de mult aşezat, dar care nu poate fi pus în 

aplicare de cât la o anumită dată: când sfârşitul răs- 

boiului se va apropia. 
Aşa-mi explic eu atitudinea presei Guvernului, gusți- 

nută, cât se poate, de presa populară închinată cauzei 

naţionale şi devotată Guvernului. Explicaţiunea aceasta 

trebue dată articolului pe care «Universul» îl publică la 

26 Oclobre 1915, intitulat «ln Pragul Răsboiului»: Uni- 

versul e organul cauzei naţionale, e deci al tuturor şi 

al Guvernului. El are absolutăincredere în patriotismul 

"guvernului şi al partidelor politice din ţară. Suntem în 

pragul răsboiului.... In cât priveşte momentul intrării în 

acţiune, Federaţiunea-Unionistă l-a voit în mai multe 

rânduri, a indicat înainte de atacul Serbiei, îl reclamă 

astăzi... «La Journel des Balkanș» a zis că pentru Ro- 

“mânia şi Grecia e o chestiune de vieaţă şi de moarte 

a intervenit cât mai curând în, răsboiu. Impărtăşesc 

această părere, dar momentul acţiuneii e atunci când
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se va produce situaţiunea strategică cea mai bună pentru - 
noi; Dacă guvernul a avut motive sănu intre în acţiune 
în trecat, acum el are dreptul să aştepte puţin, dar 
foarte puţin, până se va pronunţa acea situaţiune mili- 
tară excepţională, care va veni înainte de sdrobirea Ser- 
biei, şi poate înainte de degfăşurarea totală a forţelo 
anglo-franceze în Balkani. Acţiunea noastră va provoca 
eşirea Greciei din neutraliiale. Alt moment mai favo- 
rabil nu poate veni până la finele răsboiului. Campania 
de iarnă. nu trebue să ne sperie..... România trebue,  » 
şi poate, numai cu forțele ei să răstoarne totul pe teatrul 
talcanic...» | 
Până la sfârşitul lui Octobre “isboiul nostru seapropie 

din ce.în ce, pentru a se depărta din ce în ce în cursul 
lui Noembre. Un articol publicat la 24 Noembre, de 
acelaşi ziar explică astfel situaţiunea militară : q... Am 
spus că situaţiunea strategică cea mai favorabilă va fi 
înainte de sdrobirea Serbiei. Acum însă situaţiunea s'a 
produs în condițiuni nefavorabile. Azi armatele: austro- 
germane au trecut toate. în Serbia. Francezii şi Englezii 
nu au putut aduce destule trupe în Salonic, nici Italia * 
pe caoasta Adriaticei, nici Rusia nu ş-a terminat or- 
ganizarea armatei de Sud, iar Grecia îşi caută mântuirea 
în neutralitate. E evident deci că răsboiul s'a depărtat., 
Marea noastră problemă rămâne în picioare spre a fi 
rezolvită la timpul opurtun, când lovitura va pulea fi 
dată de toate forţele unite». 

Da. Aceasta e singura soluţiune înțeleaptă : rezolvirea 
marei probleme naţionale la timpul opurtun cu toate 
forțele unite. Dar atunci, când ştiam că intrarea noastră 

„în răsboiu va atârna de atâtea necunoscute, din cari 
una singură sr fi fost în stare să schimbe soluţiunea 
marii noastre probleme, pentru că ara pronunțat cu 

.
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atâia grabă că răsboiul sa apropiat şi că e timpul să 

- aruncăm baionetele noastre în cumpăna răsboiului? Nu 

- era .mai cuminte să lăsăm în pace /aclorii răspunzători 

“ca să chibzuiască singuri alegerea momentului, iar presa 

să se mulțămească cu nobila sarcină, anevoie şi aceia 

“de îndeplinit, de a înfăptui, unirea'sfâniă şi pregătirea î 

_sufletelor pentru greaua incercare, la care întregul popor 

era să fie pus? Rolul presei nu era să impună facto- Î 

rilor. răspunzători voinţa ei, ci săi ajute aşi îndeplini : 

„- scopul ce urmăreau, Din moment ce guvernul Ţări: ! 

işi trăsese drumul pe care voia să meargă, şi acel ! 

drum era al majorităţii poporului, datoria presei era: 

să caute a stănge' polemicele politice, să facă ca toate 

partidele să sg strângă în jurul ideei şi să stăruească a 

pune în vază toate argumentele unirii pentru luptă şi y 

isbânda ei. Presa nu era chemată să impună guvernului  $ 

- soluțiunea problemului, ale cărni necunoscute nu le puiea 

cunoaşte, ci avea o singură datorie: să călduzască opi- : 

niunea publică pe drumul ales peniru realizarea marilor: 

noastre aspiraliuni. 
Dacă ar fi urmat drumul acesta, presa populară nu ar 

fi fost silită să-şi schimbe des părerile, pentru a ajunga 

la urmă să tâlmăcească astfel atitudinea guvernului, care 

nu găsea încă nemerit ca să părăsească neutralitatea: 

«Neuiralilalea e pentru guvernul nostru poziţiunea cea 4 

mai grea şi mai dureroasă. Un pas greşit şi el (adică nu : 

el, ci ţara] e strâns şi rănit de moarte. Astfel, neutrali- 

tatea explică foarte multe. din actele guvernului în cle- 

stiunea națională» (4 lanuar 1916)..... «De ce nu am îi: 

trat până azi în răsboiu? Pentru că nu am putut, și . 

- istoria va spune de ce nu am putut. După toate soco- . 

telele, rezultă aproape sigur că răsboiul se va termina  : 

in 1916. Singurul şi cel mai mare interes al Austro-Ger- 
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maniei pentru acest moment e neutralitătea Ro iâniei. 
Neutralitatea armată e dreptul suveran al țării. Inţele- 
gem sa o îndeplinim cinstit şi drept» (14 Ianuar 1916)... 
«Dacă neâiralitaleă României e justificată, e sigur că atât : 
opoziţiunea naţională cât şi țara întreagă vor sprijini gu- 
vernul spre a o păstra libevă şi Jără atingere ... Oamenii, 
cuminţi ştiu bine că, cu cât răsboiul se va prelungi, cu 

“atăt Germania şi Aliaţii ei vor suferi fectele neindu- 
plecatei legi a numerului. Cu aceeaşi convingere afirm 
credinţa în libertatea acţiunii României. România e li- 
beră să proceadă în fiecare moment cum crede mai bine 
pentru interesele ei. România e liberă” să-şi aleagă'mo- 
mentul şi direc[iunea acțiunii, șale, şi nihenea nu o poale 
opri de a se apropia de parieă. ude lucește steaua mă- 
rizii sale, iar nu a sirăinilor» (20 Ianuar 1916). | 

Când ţara întreagă e cu guvernul său, când istoria sa 
însărcinează a justifica de ce nu am intrat în răsboiu A 

Vevotată guvernului şi naţionaliştii, cari cunosc culisele 
politicei noastre externe şi starea armatei noastre, să-i 
facă atâta sânge rău, veştejindu-i astăzi impasibilitatea 
şi justificându-i mâine neutralitatea. 

Dar, alături de acest ziar au mai fost „multe altele, 
politice, sau populare, cari au căzut în aceeaş. greşeală, 
crezând că vor face bine dacă vor forța mâna celor răs- 
punzători. Insă, în loc debine, ele'au făcut rău şi opiniunii 
publice, care nu a, găsit mijlocul de a se orienta în de- 
dalul nesfârşit al. contrazicerilor zilnice în care se 
svârcolea presa noastră, şi guvernului, a cărui acțiune. 
liniştită şi cumpănită, cum tiebuia să fie, a fost ne- 
contenit agitată şi, la urmă, supusă unei influenţe dăună- 
toare scopului urmărit. Pentru a ne folosi de busolă : 
irebue să stăm departe de massele metalice.  * 

* 

până'n 1916, nu se cădea ca tocmai amicii politici, presa 
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Presa noastră populară nu şi-a înţeles chemarea iz 

zilele grele ale pregătirii armatei şi țării pentru răsboiu. 

Unele: ziare nu s'au mulțămit să indice Regelui şi Țării 

momentul intrării în acţiune, ci s'au crezut ţinute să. 

dee chiar sfaturi de înaltă strategie Statului-Major și. 

Generalilor noştri. Nu zic că prin aceasta au făcut un 

mare păcat. Nu. Găsesc numai că sfaturile nu trebuiau 

să se contrazică, dacă autorii lor ţineau ch ele să ser- 

vească ca dreptar celor la cari se adresan. Sprijin 

aceasta pe câteva citate: 
«In acest răsboiu, strategia de manevră concentrată 

sa înlocuit cu aceea a răsboiului. de frantarii, sau de 

cordon, a răiboiului de provincii sau de teritorii şi 

aceea a răsboiului de pozițiini şi chiar de asediu. Pe 

teatrul din Peninsula Balcanică (armata lui Sarrail în 

regiunea Salonicului) se pare că va ajunge la acelaşi re- 

- zultat» (aUniversul» 31 Oct. 1915). . | 

- După tcâteva zile, comentând un articol apărut în 

«Le Gaulois», care susține că numai ofensiva generală în 

spaţiu liber poate duce la victorie, acelaşi ziar îşi expune 

“vederile: In principiu e de aceeaşi părere, dar crede 

“că uzura trebue continuată până după terminarea afa- 

cerii balcanice şi reluarea ofensivei ruse pe întregul 

front. «Deasemenea, altă dată am spus că e preferabil 

„pentru aliaţii dela Vest să lase pe Germani să vină ca 

să-şi spargă capul de zidul franco-englezo-belgian. Acum 

"şi lordul Churchill spune că pentru a dobândi victoria e 

preferabil să uzeze pe Germani, încă an an sau doi, 

şi atunci îi vor bate mai tare decât dacă Aliaţii ar fi 

mers la Berlin». a p 

In citatul acesta vedem că s'a deschis procesul între 

răsboiul de uzură şi cel de manevră şi că ziarul popular 

 găseşte,că cel dintâi trebue admis ca o necesitate inexo= 
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| e. 
rabilă. Observ numai că ideea continuării răsboiului da 
uzură pe frontul apusean a fost totdeauna până acum. 
susțiunută cu căldură de Englezi, cari nu aveâa acelaş: 
interes ca Francezii ca răsboiul să se termine cât .mai 
răpede, oricari ar fi jertfele de oameni. Mai observ că 
răsboiul de uzură nu se alege după plac, ci sa impus 
-de condiţiunile răsboiului actual. Dar atunci, dacă răs- 
boial de uzură se impune pe marile teatre de opera- 
iuni, după ce armatele potrivnice au ajuns a aşeza 
între ele un oarecare echilibru, şi dacă acest răsboiu ! 
poate ţine încă un an sau doi, era oare nevoie ca 
România să fie impinsă în răsboiu înainte de a fi in-: 
trat în faza lui finală : începutul răsboiului de manevră ? 
In orice caz, repet, că răsboiul de uzură e necesar şi, 
deci, se impune ca orice lucru necesar. Dar se pare 
că ceeace a fost, necesar la sfârşitul toamnei “numai 
e la începutul primăverei, căci eacă ce ne spune 
acelaşi ziar de propagandă la 12 Martie 1916: «Astfel, 
arta răsboiului lui Frederic, Napoleon şi chiar “Moltke 
a ajuns la un răsboiu... stupid. Aceasta e părerda mea - „cel puţin până după răsboiu, când generalii de azi ne 
vor dovedi că Frederic, Napolfon, sau celebrii scriitori 
Clausewitz şi Jomini nu au putut fi urmaţi în acest 
răsboiu. Până atunci, cu "dreptul - istoriei răsboaielor 
trecute şi faţă de rezultatele răsboiului de azi, reclam 
generalilor nostri, când tainica pendulă va suna ora supremă, să se inspire și să urmeze adevăratele principii 
ate strategiei marilor căpitani. Noi nu vom face răsboiu de fruntarii, noi nu vom risipi şi încremeni forțele 
noasire pe.sute şi mii de kilomelri, la apus şi la răsărit, 
ia Nord şi la Sud; nu vom face răsboiu de fortifica- . 
țiune şi subit pâmânal. Dacă acum suntem ameninţaţi pe 
o fruntarie, sau pe alta, vom trimite pe fruntaria 
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ameninţată, şi numai pe unele puncte, puține tr upe- de 

acoperire Şi vom pregăti numai terenul fără a fixa şi 

„imobliza artileria uşoară și grea. Noi vom ţine armaia 

în perfectă stare, odihnită şi întărită în diferite tabere 

de instrucțiune ; iar când ora va suna, ea se va concen- 

tra, se va mişca, va merge, se va îndrepia spre grosul 

- orăjmaşului şi va lovi in plin şi scuri. Aşa să ne ajute 

Dumnezeu». | | 

- In fine, l2 8 August (1916) «Universul» dă alarma de 

primejdia, care trebue amintită fiindcă în ea vedem, 

ceeace ni s'a arătat de mult, ideea determinantă pe care 

se cădea a sprijini întregul nostru plan de răsboiu: 

«Adevăratul pericol al intregirii României e de partea 

Bulgariei. Prin urmare, trebue să facem răsboiu Bulga- 

riei pentru păstrarea pământului ce posedăm. În împre-- 

jurările de astăzi, răsboiul cu Bulgaria se impune... Fa 

voeşte 'să ne răpească Dobrogia. Mareă Neagră şi gurele 

Dunării. Eacă cel mai mare pericol pentru existenţa Ro- 

mâniei. Trebue să profităm 'de ocaziune ca să pe asi- 

gurăm contra ei şi totdeodată ca să ne întregim pămân- 

tul, Dacă noi şi aliaţii noştrii atacăm pe Bulgari, ei nu 

se mai pot concentra şi perd folosul manevrei interioar e. 

| Deci ideea generalului Jecow, că România va fi. atacată 

ae trei părți şi va. avea soarta Serbiei şi a Belgiei, eo 

idee bulgărească. Victoria va fi a noastră. Pentru aceasta 

nu ne trebue azi decât generali şi unirea tutulor întrun 

cuget şi suflet». 
“Prima parte a ideei bulgăreşti Sa îndeplinit. Cat pen= 

-+ru subordonarea reuşitei operaţiunilor calităţii genera- 

ţilor noştri, acest desiderat nu se mai putea realiza 

la 8 Augușt, când ordinea de bătaie era de mult sta- 

_bilită. Alea jacta erat. Totuşi trebue să spun că ceeace 

pe lipsea nu erau nici generalii, . nici . Statul-Major, ci 
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. 
bună voinţă a celor de cari atârna alcătuirea unei bune 
ordine de bătaie 'şi unirea tutiilor într'ân cuget şi suflet, Aceasta ne-a lipsit, și aceasta ne-a compromis răsboiul, In ceeace priveşte sfaturile strategice și tactice ce 
„Sau dat generalilor noştri, nu am pretenţiunea de a 
reaminti cele ce am scris în «Din Invăţămintele Răs- boiului de astăzi» apărute înainte de 14 August 1916, 
ci numai de a le sprijini pe următoarele rânduri, luate 
din articolul «Trebue să ne învăţăm“ a ipricepe reali- tatea răsboiulni», pe care l-am găsit în ziarul ftancez «Le Journal» din 28 Lanie 1916: | 

«Numeroşi sunt încă. într'a douăzecişitreia lună de Ş 3 1Ş răsboiu, tacticianii şi strategii pentru cari faţa luată de 
evenimente pe frontul nostru, de când cu bătălia dela Yser, nu constitue de cât o condamnabilă abatere dela regulele sacro-sancte ale artei nap6leoniene, profesate la 
Școala noastră de Răsboiu. 
„«Rigiditatea acestor lungi linii fortificate, unde arma- 

tele noastre sau îngropat, obligaţiunea pentru 'asaltator . 
-de a; recurge la atdcuri fruntale cu un maximum de 
niijloace mecanice, inutilitatea manevrei, toate aceste 
lucruri noui îi fac să-şi iasă din sărite şi-i scandalizează, 
Puțin le lipseşte ca să impute adversarilor noştri ca o 
nelegiuire această învârtitură neprevăzută dată răsbo- 
iului... Dar la ce pot servi incriminările? La ce ser. 

3 

veşte să discutăm asupra înlocuirii răsboiului de miş- 
care cu răsboiul de asediu, asupra greşelei ce ar fi făcut 
beligeranţii fiindcă au părăsit pe cel dintâi pentru cel 
din urmă, ca și cum forma luată nu ar fi fost impusă 
de puterea lucrurilor? Să dăn dar la o parte 'ceste 
discuţiuni. Să riu ne gândim decât cum e mai bine să 
ducem răsboiul care: ni se face, care ne e impus de con- 
dițianile luptei moderne. S'a sfârşit cu manevră cum ne-o 
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închipuiam în trecut. Apariţiunea mitralierei pe câmpul 
de bătaie obliga infanteria să se încrusteze în sol, Ea 
îşi perde mobilitatea, ea se baricadează pe poziţiuni suc-. 
cesive. Oiensiva nn mai e savanta scrimă a Comanda- 

meptului, care-şi conduce trupele prin evoluţiuni înde- 
mânatice, ea e lucrul brutal al pătrunderii unei paveze. 

- «Buletinul armatelor (franceze) ne dâ_tragicul spec- 
tacol. In el vedem cum s'a schimbat răsboiul: o în- 

ireprindere ingusirială de desirugere a vielei omeneşti. 

Trebuesc obuze încărcate cu cât se poate mai mult ex- 
ploziv pentru a ineca poziţiele inamicului. Prebuesc tu- 
nuri ca să arunce aceste obuze, tunuri cu tragere ră- 
pede cât se poate mai mari, cât se poate mai puternice 
Şi reinoite pe măsură ce se uzează. Trebuesc drumuri 
gle fer pentru a transporta acest material şi uzine pentru 
a-l produce. 'Frebuesc, oameni foarte instruiți pentru 
„a=l servi. Ca în toate industriele, maşina, mai întâiu. 

simpla uneltă în mâinile lucrătorului, detine încet încet 
monstrul tiranic, al cărui lucrător nu mai e decât un 
organ conştient. ? ă 

«Ah! Neapărat că pe măsură ce rolul material al 
omului 'descreşte, rolut său moral creşte. 'Toate tormele 

de curaj, pe cari istoria le comemorează, nu sunt decât 

o nimica pe lângă eroismul supraomenese al soldatului 
- francez, cramponându-se de poziţiunile sale pustiite de 
fer şi de foc. Câtă tărie de suflet le trebue acestor su- 
blimi luptători, cari sufăr, fără să se clatine, lucrul me- 
todic al maşinelor de ucis... Da, aceste uimitoare 

exemple nu trebuesc să ne facă a uita realitatea. Scopul 
rasboiului nu-i de a-împinge marginele înălţimii ome- 
neşti în disprețul morței; el e mai simplu: de a des- 
trage forţele inamicului, şi, cel mai bun omagiu ce putem 
aduce virtuţilor admirabile ale luptătorilor noştri, e de 

a le cruța preţioasele "vieţi pentra a le păstra Patrieis.



Şi, ca complement, reproduc următoarele rânduri 
aczise de colonelul X. în acelaşi ziar (10 Octobre 1916): | 
«Se ştie că ideea spargerii frontului, puţin compatibilă 
cu condiţiunile răâsboialui de astăzi, e aproape de tot 

“eşită din spiritul comandamentului francez. Se ştie că 
obiectivele fiecărui atac sunt riguros limitate». Pentru” 
ce oare această limitare, contrară cu totul legilor artei . 
răsboiului ? Pentru că: necessite fait loi. 

Judecând după evenimentele, cari sau petrecut pe 
marile fronturi de răsboiu europene, şi după cele petre- 
cute pe ale noastre în. scurtul timp dela intrarea Româ- 
niei în răsboiu, suntem astăzi îindreptăţiţi să zicem că 
directivele stratego-tactice date de presa noastră, afară 
de puține excepțiuni, au avut cusurul de a nu se veri- 
fica pe teatrele de operaţiuni şi de a turbura, poate, con- 
ştiinţa protesională, nu destul de formată, a celor cari 'şi 
luase sarcina de a stabili planul de răsboiu al armatei 
noastre şi de a'i conduce operaţiunile. 

5. Alegerea Obiectivului principal Strategic. 

Cunoscând situaţiunea politică şi militară a Statelor 
cu cari aveam să intrăm în conflict, ştiind că vom avea 
a face cu două grupuri de“mdversari, cunoscând de altă 
parte situațiunea militară a Aliatului nostru, cu care 
singur aveam posibilitatea de a ne lega în mod material 
acțiunea, cunoscând şi situaţiunea noastră politică şi mi- 

"litară, planul de răsboin avea să examineze în contra -— 
cărui grup se.cuvenia să îndreptăm grosul forţelor şi în 
contra căruia trebuia să intrebuințăm mai puțină vigoare. 

Scopul pelitic al răsbdiului. nostru a fost cucerirea 
țărilor române de peste Carpaţi. Scopul militar a trebait 
să fie deblocarea Rusiei şi legarea ei materială cu 'alia-
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tele sale Franţa, Anglia şi Italia. Realizarea acestui scox 

ar fi fost pentru Franţa cea mai îare'victorie, iar pentru 

Germania începutul înfrângerii sigure. Acest scop detei-- 

mina solul armatei noastie în cooperarea ei cu arma-: 

tele aliate. Indeplinirea scopului politic ar fi fost şi et 

“atins, Că era aşă, ne-a spus-o toţi criticii militari și oamenii 

"de 'stat ai țărilor 'aliate. Ă | 

Curând după intrarea noastră în acţiune, generalut 

„ Malleterre a publicat în «la France Militaire» (9 Sept. 

- 1916) un important articol care se vezumează astfel : «Ce 

este astăzi mai important pentru Aliați decât de a des- 

chide comunicâţiunea, prin Balcani şi Strâmtori, cu Rusia 

" între "Orient şi Occident, şi a constitui astfel frontul unic 

fără soluțiune de continuitate; iar pentru Imperiali de 

- câi de a mănţine comunicaţiunea între imiperiele cen- 

trale cu Bulgaria şi cu Turcia şi a păstra astfel marele: 

2dlog. al Orientului ? Cine nu vede şi nu înţelege acum, 

“numai privind o chartă şi cetind comunicatele, că nodul 

gordian e la Sofia şi la Constantinopole; că după răpu- 

nerea Bulgăriei şi Turciei, afacerea Austriej-va fi regulată, 

şi că atunci, Germania rămânând singură, atacul suprem 

se va putea produce pretutindeni de odată. Frontul Qc- 

cidental va relua atunci caracterul său hotăritor». 

Astfel judecau minţile sănătoase caracterul strategic 

al acţiunii noastre în parea dramă, al cării desnodâ- 

mânt putea fi determinat de intrarea României în răs- 

* boiu, Şi spunând aceasta, sunt dator să amintesc cetito- 

vilor mei că tot astfel a văzut rezolvirea problemului și 

_distinsul critic militar:al «Universului» (8 August 1916). 

Intr'un alt articol publicat de acelaşi Ziar francez (20 

Sepi. s. n.) găsesc următoarele reflechuni: «O manevră 

concentrică, analoagă cu cea din 1913, care a dat rezul- 

tate atât de răpezi, executată de Aliați îndată după în- 
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trazea României în acţiune, trebuia să fie rezultatul în- 
tervenirii României. Declararea de. răsboiu Austriei a 
coifitis cu ştirea că un corp de armată rus, concentrat 
în Basarabia, trece Dunărea pentru a străbate Dobrogia 
şi a lua pe Bulgari pe la_ spate. Mirarea noastră însă nu 
a fost mică când am văzut că realizarea a trădat o con- 

„cepțiune atât de simplă. De sigur că Românii aveau mo- 
tive ca să şi asigure eşirile din strâmtorile Carpaţilor. 
Dar, ar fi trebuit să aivă. mai multe motive de a se teme 
de un atac bruscat al Bulgarilor pregăti pe fată la gra- 
nița Dobrogiei. Dar ce ne foloseşte ca să recriminăm. | 
Incă odată — să sperăm că va fi cea din urma — ad- 
versarii noștri au putut trage foloase din inițiativa stra- 
tegică... Presa a: discutat mult posibilitatea unei cam- - 
panii balcanice cu un singur front. In afară de orice 
consideraţiuni politice serioase, logica militară ar fi fost 
de ajuns ca'să impună manevra concenirică... Singurul 
mijloc de a isprăvi răpede cu Bulgaria e de a o strânge 
înir'un puternic cleşte» (Saint Brice). - 

In «La Victoire», d. Gustave Herve scrie: «România 
e singurul drum prin care Rusia poate să năvălească în. 
Bulgaria şi.să ajungă la Constantinopole. -Asttel se va 
putea rupe blocul care o ţine despărțită, de.27 luni, de 
aiiatele ei din Apus. Cum oare, un om care având bun 
simţ ar putea să creadă că duşmanii noştri nu vor face 
tot ce le va sta în putinţă ca să dee o lovitură de mă- 
ciucă acestui nou adversar /România), care. le stă în 
cale ?- Nu ezisia oare nimene în ajunul intervenirii Ro= 
mâniei, care să prevadă că Germanii vor face o sforțare. 
disperată şi colosală peniru a salva Bulgaria şi drumul 
prin Carpaţi? : | 

Adevărul e că nu numai presa străină şi oamenii de - 
stat străini se aşteptau cu multă siguranță la o invaziune 
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a armatelor româno-ruse în Bulgaria, dar. încă şi naţio- 
naliştii noştri, cari sprijineau politica externă a Guver- 
nului. Numai atât doar că ei nu şi-au spus cuvântul la 
timp, ci abia atunci când greşala se consimase, ceeace 

„face, pe mulţi să creadă că aceasta e din partea lor o 
manevră, prin care voesc să arunce întreaga răspundere 
asupra Guvernului. 

D. Take Ionescu, în intervievul acordat unui ziarist 

rus mărturiseşte : a...Intrarea României în răsboiu a adus 

mari servicii Rusiei, dar ea trebuia să aivă alt rezultât 
decât simpla atragere a armatelor austro-germane pe 
linia Carpaţilor. Trebuia să ne folosim de toamna aceasta 
pentru a arunca forţe mari în Bulgaria spre a tăia legă- 
tura dintre Constantinopole şi Viena. Nici o victorie pe 
alt front nu poate avea o atât de mare importanţă stra- 
tegică şi politică cum ar avea-o acest rezultat... Cel 
dintâi dintre duşmanii noştri, care trebuia sdrobit, era 
Bulgaria, apoi Turcia şi pe urmă Austria...» Ce păcat 
că distinsul om de stat nu şa spus cuvântul, care cân- 
tărea mult, la timp ci după o lună, atunci când "marea 
greșală era consumată. | 

* Răul mai e că.nici militarii, cari erau în. stare să ju- 

. 

dece drepg, politica răsboiului şi situaţiunea militară a . 
beligeranților, nu au fost consultaţi înainte de a se în- 
cheia definitiv planul nostru de răsboiu. Cu mult inainte 
de a ne mobiliza armata, atunci când nu se cunoştea 

„planul de răsboiu, eu am spus ofiţerilor dela Comanda- 

mentul Cetăţii Bucureşti: «Daca intrăm în, răsboiu ală- 

„_turi de Rusia şi de Franţa va trebui să ne batem cu 
Bulgaria, căci numai prin Sofia vom îpulea ajunge in 
Transilvania» 1). Ca mine au văzut mulţi, dar cine i-a 
ascultat ? . . 

1) Colonelul H. Cihoski ru amintit, pe la sfârşitul lui uliu 1916, 
aceste cuvinte pe cart le-am spas întro conferinţă la inceputul anului, 
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Incet, dar foarte încet, ziarele diri țară inspirate de 
cele străine, încep să priceapă problema strategică a 
răsboiului nostru. Astfel, în «Epoca» găsesc următoarea 
reflecțiune : «Un principiu fundamental al răsboiului. e 
căutarea inamicului. Cel dintâi pe care-l puteam întâlni, 
şi în potriva căruia am fi putut obţine dela început 
succese decisive, era la Sud (26 Sept, 1916). 

Autorii anonimi ai planului, care ne-a adus în situa- 
liunea militară de astăzi, “justifică soluțiunea adoptată 
prin glasul oficiosului lor «Viitorul» din 29 Octobre 
1916: «Păstrând defensiva la Sud, şi luând ofensida pe 
/rontul de Nord, unde aveam de desbătut un proces 
naţionali, care ne frământă de veacuri şi gândurile şi - 
sufletele, motivam temeinicia consideraţinnilor. politice, 
cari au hotărit intrarea noastră în acţiune, (ca și cum 
problemele mihtare se pot rezolvi prin consideraţiuni 
poliiice |), şi în acelaşi timp răspundeam cu această tac- | 
lică (sio) consideraţiunilor de ordin militar, impuse nu . 
numai de lungimea fruntariei noastre, dar şi de torma 
ei geografică cu totul specială... Trecând Carpaţii, am. 
răuşit să formăm repede un front in linie dreaptă dela 
Caliman la Făgăraş, străbătând astfel: în plin centrul 
Ardealului. In timpul acesta, Bulgarii, cărora nu le de- 
clarasem răsboiu, ne atacă pe tot frontul (horresco re- 
terens, ar fi putut adăoga «Viitorul») şi 'n deosebi pe 
„cel dobrogian, punând la contribuţiune sprijinul divi- 
ziunilor germano-turce,..» (sfârşitul e ' redactat greşit, 
căci în realitate Germanii, punând la contribuţiuney 
sprijinul diviziunilor bulgare şi turce, ne-au atacat pe tot 
frontul dobrogian), . . 

Această apărare naivă a unui plan de răsboiu naiv 
se vede limpede că a fost făcută de aceiaşi specialişti 
în ale răsboialui ca şi planul apărat. Adevărul e altul. 

Ei
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IL .găsim în declaraliunea făcută, se zice, de fostul Mi- 
” nistru de Răsboiu, Intregul plan a tost intemeiat pe 

următorii factori, pe cari autorii . anonimi i-au luai 

“drept cunoscuţi, pe când ei erau absolut necunoscuţi : 

incapacitatea armatelor austro-germane de a întreprinde 
orice operaţiune ofensivă la epoca -intrării noastre în 
acțiune ; atitudinea bine voitoare a Bulgariei față de 
noi; ofensiva puternică a armatei lui Sarrail în Mace- 
donia; cooperarea armatei ruse printr'6 ofensivă vigu- 

voasă şi susținută în munţii Calimanului și Gherghiului ; 

„în fine, întărirea corpului - însărcinat cu apărarea Do- 
“brogei printr'un puternic contingent rus. Cum vedem, 
„reuşita acestui plan era întemeiată pe atâţi factori pro- 

blematici încât reuşita unui mare dezastru era asigu- 
rată, fără să fi fost nevoie și de intervenirea factorilor 
negativi, cunoscuţi d-lui Ministru de Răsboiu: insufi- 

cienţa pregătirii materiale a armatei; slăbiciunea Ce- 

mandameatului şi Statului-Major al Marelui Carties 
General, intocmită prin ordinea de bătaie, etc.: 

Dar să admit, prin absurd, temeinicia apărării. Da, 
bună, sau necesară, şi -aceasta era $ soluțiune : ofen- 

siva la Nord şi Vest, defensiva la Sud. Aceasta insen:- 
nează că operam pe linii interioare. Cum însă frontu- 

rile acestea sunt foarte apropiate, pentru. ca ofensiva să 
aivă sorţi de isbândă ar fi trebuit ca defensiva să fie 

"atât de solidă încât să poată rezista, aproape fără să 
se mişte: din loc, până la atingerea obiectivului dela 
Nord: destrugerea armatei austro-germane însărcinată 

cu apărarea Transilvaniei. Aşa a fost organizată defen- 
„siva dela Sud? Nu, fiindcă planul de răsboiu s'a înte- 
xneiat pe o ipoteză copilărească : impasibilitatea' Bulga- 
'gariei, căriia nu-i declarasem răsboiu. Aceasta însem- 

nează că am căzut în capcana pe care am întins-o noi 
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înșine, E. adevărat 'că. ofensiva dela Nord na-a dus 
răpede la frontul: Caliman-Făgăraş, cu perderi neîn- 

- semnate (fiindcă nu am găsit pedici mari). Dar, .la ce 
a servit cucerirea celor 15.000 kra. p. de teritoriu, 
când, după un scurt timp, a trebuit „să retragem: în- 
treşul front cu perderi foarte mari pe propriul nostru. 
terioriu, înainte de a fi fost în stare să ne concen- 
trăni for ele pe un singur punct al frontului dobândit, 

„pentru a încerca sorții unei mari bătălii, sau, cel puţin 
să organizăm apărarea. teritoriului dobândit -(organi- 
zarea frontului de operaţiuni din T ransilvania). ) 
DOININNIIIR MIII 

| 1) Acest Sindiu a fost început în Octobre şi' terminat în Noembre 
1916. El înfăţişează vederile mele asupra planului nostru de răsboiu, 

„„deduse din cercetarea cauzelor cari au contribuit la alcătuitea lui 
„şi din desfăşurarea evenimentelor militare petrecute pe teatrele. de 
“Operațiuni ale armatei noastre dela 27 August până la stârşitul lui : 
Noembre. Pentnca cititorii să-şi dee sama de greşalele făcute Ia sta» 
bilirea planului şi la destăşurarea operaţiunilor militare iniţiale, aduc 
astăzi în sprijinul argumentărilor mele destăinirile generalului Luden- 
dorii (e Amintiri de Răsboiu>), pe cari generalul francez Buat ni' le 
prezintă subt o îormă condensată „însoțită de aprecierile sale: 

Ne amintim că mareşalul Hindenburg şi generalul Ludendorii au 
fost aduşi în. fruntea «Direcţiunii Răsboiului» a doua zi după eşirea 
noastră din neutralitate. La această dată numai frontul german de pe 
teatrul de operaţiuni rus era stabilizat, pe când frontul arhiducelui 
Carol (partea sudicâ) se clătina. Ori tocmai acum armata română în- 
maintează prin trecătoarele Carpaţilor de Sud şi ale Alpilor Transii- 
vaniei spre inima Ungariei. La 29 August, Orşova, Petroşanii, Bra- 
şovul sunt ocupate şi patrulele rămâne apar lângă Sibiu. Dacă mişca- 
rea continua nu numai grupul arhiducelui ar îi fost învăluit, dar şi 
Budapesta ar fi fost ameninţată şi comunicațiile cu Bulgaria şi Turcia 
tăiete: înfrângerea ar îi fost în perspectivă, P 

O. asemenea primejdie trebuia conjurată. Idealul ar fi ca să se 
împingă. armata română până ce dreapta frontului. oriental va 
aiunge să se sprijine pe Marea Neagră, in chipul acesta numai s'ar 
putea scurta îrontul şi așeza o batieră în faţa Rusiei, pe care nici: 

+ 

               



    

18 

Cred dar că cei: cari au luat apărarea unei cauze per- 
dute făceau mai bine dacă îşi mărturişau greșala și căutau 

prin toate mijloacele de cari încă dispuneau — făcând 
apel şi la cei uitaţi, in stare de a da o mână de ajutor 

țării în primejdie — a'i reduce urmările şi a da un mes 

“mai bun operaţiunilor militare. 

Raşii, nici Românii nu ar avea mijloace ca să osiluească prin atac, „pot 
- s'ar pune mâna pe cereale și pe petrolul român, de cari Germania 

* 

şi Austria au atâta nevoie (Eacă dar ideea precumpânitoare a. phnului 
de răsboiu pe noul teatru de operaţii), In ce chip se va putea ajunge “ 

la acest rezultat ? Se vor lua trupe de pe tot frontul, se va consolida 

armata arhiducelui Caro! şi se va pune zăgaz invaziunii române pe 

Mureş. Şi fiindcă Germania dispune de ceva trupe în Bulgaria, ele 
se vor arunca în spatele Românilor, pentru a-i spâria şi;a le scurta 
pasul. Armata de Dunăre, al cării comandament îl iea' Mackensen, 
la 28 August, e puţină: o flotilă pe Dunăre; un mic delaşament mixt 

german adus din Macedonia la Rusciuk şi o diviziune bulgară adusă 

tot de acolo; câteva detaşamente bulgare dealungul câii ferate Târ- 

nosa-Varna ; o diviziune turcă şi câteava baterii germane de artilerie 
grea în drum spre Varna. In total cam 2 corpuri de armată, 

Schița acestui plan de răsboiu fusese studiat de fostul şef al Sta- 

tulu- Major generai (GL. Palkenhayn), dându-se câ punct de trecere a | 

Dunărei la Sud de Bucureşti. şi ca, objectiv: Capitala, Ludendorit 

însă găseşte că acest plan nu ea bun, căci dacă Românii invadează 

Bulgaria prin Dobrogia, ar îi tăiat mica armată mixtă germană şi ar 
fi siliț-o să capituleze. Deci el găseşte mai nimerit ca acţiunea să fie 

îndreptată spre Dobrogia, şi în acest sens Mackensen primeşte instruc- 
- țiuni (Arhiducele Carol şi Bulgarii ar fi preferat prima: soluţie. Se 

înţelege). 
- Campania din România e hotărită, şi ea are ca rezultat incetarea 

atamirilor de la Verdun, de unde se aduce în Transilvania diviziuni 

gerinane ofelite în Imptă, inlocuindu-le pe frontul de Vest prin aitele 

de curând iormate. Ludendorii pregătea singur campania contra Ro- 
mâniei. Comanda sectorului de la Nadvorna (N. de Kolomea) până la 
Dunăre o are arhiducele Carol, Subt ordinele sale sunt şi vor fipuse: 

armata 1-a! austriacă de la Nadvorna până la granița română; armata 
1-a austriacă (von Arz), care ge concentrează pe Mureş în regiunea. - 
Osorheiuiui (Maroş- Vasarhely) şi armata a 9-a germană (Falkenhayn). . 
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A Această mare greșeală strategică a fost aspra judecată FR 
Ve presa franceză. Intre altele, «le Temps», care reflec- 

( . 

  

caie se concentrează tot pe Mureş în regiunea Alba-lulia (Karisburg) 

cu elemenţe spre Sud până la Orşova. .. 
Aceste sunt mijloacele de cariLudendorii va dispune ca să juguleze 

„înaintarea armatelor române şi apoi să-le împingă până la trecătorile 
-munţilor noştri. 

Concentrarea armatelor ausiro-gerimane' pe Mureş întâmpină greutăţi 
din cauză unei presiuni ruseşti în Galiţia şi în Carpaţi, ceeace sileşte 
pe 'Ludendorii să. indrepte “spre Nistru trel diviziuni germane, cari "i 
“veneau de la Vest pentru armata a 9-a, căcl Austriacii nu erau în stare „i 
să'şi apere nici propriul lor teritoriu. . - 

In tot cursul lui Septembre concentrarea trupelor germane continua 
pe Mureş, dar cu încetineală, şi totuși nimenea nu vine să o turbure. : 
Ar [i fost de ajuns ca trupele române să împingă până la Mureş 
ca să dee peste cap succesiv diviziunile germane, cari din cauza 
rătei stii a drumurilor de ler ungare nu puteau ajunge de cât in pa- 
chete mici. Dar armata română nu inâintează de cât cu iuţeala melcului. 
Stânga ei se fixează intre Orsova şi Sibiu, iar aripa dreaptă, în legătură ! 2, 
cu Ruşii, părunde până la Kesdi-Vasarhely. Ce nu ar îl dobândit armata 
română dacă scobora răpede spre Maroş-Vasarhely şi desohidea Ruşilor 

porţile Carpaţilor! Dacă, încă, Ruși atacau plecând. din Moldova, în 

-unire cu românii: dânşii însă îşi toceau puterile opintindu-se fără 
isbândă asupra crestilor Carpaţilor,  - | . 

In timpul acesta Austro-Germanii continuau să se strângă pe Mureş. 
Fiecare zi perdută pentru Români eră un succes pentru Germani, La 
siârşitul lui Septembre concentrarea e termidată. Armatele i-a şi a 9-a 
se îndreaptă spre Est ca să arunce pe Români în fundul intrandului 
dintre Muntenia şi Moldova. Axul de mişcare al arnittei a 9-a e asupra 
Sibiului şi Braşovului. Pentru a'şi. acoperi dreapta, care putea fi ata- 
cată prin Tutnu-Roș, Petroşani şi chiar prin pasul Vulcan, grija lui 
Falkenhayn a iost ca să pună stăpânire pe regiuriea Petroşani (9 Sept), 

- pe care însă Românii au reluat-o la 25 Sept, dar fără să împingă mai 
departe. . - - : 

Acesta e în adevăr un plan de răsboiu cu obiectiv bine acflnit, 
care ţine samă de tot ce poate face adversarul şi care prevedz toate 
măsurile in slare de a stânjeni voința adversarului şi de a face să O 
triumie voința sa. R E i 

   



  

„tează ideile Giivernului Francez, Inând apărârea inacţiuni: 
generalului Sarrail, îşi arată nemulțămirea asupra ope- 

rațiunilor armatei noastre, subordonate unui scop po- 
„litic î.... Nimic nw'i mai necesar; câud greşala a fost 
” - comisă şi urmările i se văd, ca învăţămintele ce se pot. 

Ă „trage. Acesta e cazal manevrei care a readus arimala. 
- română la trecătorile graniţelor țării Nu e aci locul 

_ca să se 'aprecieze această manevră din punctul. de ve- 
_dere militar: Scopul ce ea ochia, ca şi opservaţiunile ce 
ne sugerează, sunt mai cu samă de ordin polilic,.. Ceeace 

a lipsit primelor operaţiuni angajate pe frontul românesc 
e unitatea de acțiune, a cării trebuinţă o trâmbiţează 

toţi. Unitatea de acțiune pentru a fi o realitate impune 

„condițiuni, dintre cari întâia e noțiunea scopului comun şi 
ierarhia necesităților. In Balkani scopul e limpede : tăierea 
drumului Berlin- -Constnntinopole. Obiectivul principal era . 

„deci Bulgaria, a cării înfrângere ar fi modificat de îndată 
toate condiţiunile problemei orientale. Când România - 
a luat generoasa hotărâre, ne -siliă de ninienea (?), de 
a intra în câmpul aliaţilor, ea sa supus chemării vo- 
celor năționăle, cari o îndreptau spre 'Fransilvania. Şi 
noi,.am intrat în 1914 în Mulhouse (Alsacia) în. aceleaşi - 
condițiuni». 
«Le 'Ternps» se vede totuși obligat ca să recunoască 

că Aliaţii ar fi putut să ne evite urmările greşalei dacă 

ar fi practicăt cu mai multă legătură unitatea de acţiune. 
„În adevăr, în. cronica. sa mililară «Mai multă claritate: 

în: Orient», (1 Qctobre 1916), atrage atenţiunea aliaţilor 
“asupra situaţiunii noastre militare, care interesează atât 

de mult reuşita răsboiului şi asupra trebuinţei. unei ca- 
operări mai. strânsă: în Sud-Estul Enropei, 

“Generalul Malieierre recunoaşte: că intrarea României 
în acţiune va sili: „pe Germani să pronunțe în contra ei o 
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mare oiensivă, atât pentru a da o mână de ajutor Aug 

triei şi Bulgariei, cât şi pentru faptul că noul /nont român 
dă. strategiei germane o ocaziune şi un:obiectiv a căror. 
inaportanță nu'i poale scăpa :: «n adevăr cât timp Ro- 
mânia rămânea neutră, atacerea din Bulgaria se localiza 
între Bulgari şi armata de la Salonic. Cât timp aceasta 
din urmă nu putea bate ea singură armata bulgară, le- 
gătura între Austro-Germania şi Constantinopole se putea 
mănține fărănici o storțare, fiindcă Aliaţii de la Salonic 

erau complect despărțiți de Ruşi. Dar atunci neutrali- 
tatea homâniei se intrepunea ca o massă acoperitoare, 

care oprea ofensiva germano-bulgară în contra uşilor», - 
Pentru Germania, mănţinerea legăturei cu Orientul 

e de cea mai mare necesitate politică şi economică : 
«Ea a scăpat din mână Salonicul, dar dacă trupele sale 
2jung la Odesa vor avea cel mai. bun zalog peniru a 
lichida în folosul Puterilor Centrale chestiunea Orientului. 
Ori, pentru aceasta drumul cel mai scurt trece prin Ro- 
mânia şi Basarabia. Roinânia formează punctul slab, 
legătura pavezei, şi în contra ei va interveni Hindenburg 
cu toate forțele disponibile. e 

Şi din punctul de vedere militar, România. e partea. 
siabă a frontului răsăritean: «Dacă e legată cu strategia 
rusă prin aripa sa dreaptă, ea are în schimb flancul 
stâng. expus atacurilor combinate ale Austro-Germanilor 
şi Bulgarilor, Chiar dacă e acoperită la Sud de Dunăte 
ea: poate fi atacată și invadată pe frontul transilvănean 
şi pe frontul Sârbo-Bulgar. Intre Orşova şi Craiova eşindul 
poate fi lesne învăluit cât timp armata din Salonic nu 
e în stare să înliuențeze prin progresele ei ameninţă- | 
toare concentrările cari se pot face între Nis, „Sofia şi 
Dunărea». 

Aceste ev entualităţi au fost de: sigur prevăzute în con- 
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venţiunile noastre militare cu aliaţii. Dar criticul militar 
necunoscându-le e îndreptăţit să: ceară mai multă lim- 

“pezeală în strategia întrebuințată de Aliați în Orient:. 
„ «Noi urmărim .pe harta laptele începute, unele foarte 

violente pe Nistru şi în Dobrogia, altele a căror inten- 
sitate variază pe frontul din Transilvania, şi nu ne 
putem impiedica de a observa că sunt astfel trei câm- 
“puri, foarte depărtate unul de altul, şi ca întras Belgrad, 
Orşova, Niş şi Sofia se găseşte o zonă largă, mută şi 

suspectă. Mai trebue să conjecturăm că în Ungaria, spre 
Temişoara şi Cluj, se pot face mari concentrări. De 
unde va veni furtuna, presimţim fâră să putem vede 

la orizont primele: sclipiri». 
Generalul Maleterre insistă asupra necesităţii con- 

cursului imediat al armatei ruse şi al generalului Sarrail : 
«Vedem în România zone încă mute. Auzim tunul în 
Transilvania şi Dobrogia, Dar, oare nu anunţase presa 
-de acum o lună, că o armată rusă era gata în Basarabia ? 

Ea nu e acum întreagă în Dobrogea. Şi dacă se prevede 
-că manevra lui Mackensen ocheşte invaziunea şi pră- 
buşirea României prin învăluirea marelui eşind apusan, 
aliaţii nu s'au gândit şi ei la manevra contrară: atacul 
asupra Nişului şi Sofiei prin drumul cel mai scurt? Pe- 

* “ricolul e mare. Am crezut că trebue să semnalez atrac- 
țiunea fatală, pe care o face România asupra Imperialilor, 
dar sunt convins că Sfatul Aliaților ştie ce'i aşteaptă, 

şi am voit, mai cu samă, să spun încă o dată că în Balcani 

se va consuma lucrul hotăritor al răsboiului»... 
Din toate citatele de mai sus reesă, fără nicio îndoială : 

ca atât Aliaţii cât şi Adversarii noştri se aşteptau la o 
ofensivă din partea noastră- pe graniţa Dobrogiei; că 
ofensiva noastră în Transilvania nu corespundea planului 
strategic al Aliaţilur şi nu garanta răuşita planului nostru; +   3  
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că nu a existat 'o unitate de acțiune pe toate ironturile. 
în momentul intrării noastre în răsboiu. Intăresc aceasta 

cu următoarile citate: 
«Times» : «E cert că Românii au riscat mult desfă- 

şurând armatele lor în evantaliul de alungul Carpaţilor, 
dar e posibil ca motivele politice să fi *foşt mai mari 
ca cele militare», 

D. lisza, vorbind de invaziuneă Românilor în 'Tran- 
silvania, închee astfel discursul san din Camera Depu- 
taţilor de la Pesta (Septembre 1016): «Viitorul va arăta 
dacă invaziunea română a fost făcută cu înțelepciunea 

stralegică; cerută de scopul răsboiului». 
«La Libre Parole» din Franţa paulbică articolul : Lec- 

Jiunea de la lurlukaea. O Infrângere care s-ar fi putut 
înlătura, şi care trebue reparată. Din el extrag: «Românii 
se vor fi mirând poate că adversarii lor au putut să 
conceâpă iniţiativa unei astfel de operaţiuni, atunci când: 
400.000 oameni sunt la Salonic. S'o spun curat. Bucureştii 
nu are monopolul acestei surprinderi. Mişcarea armatei 
lui Sarrail e pentru toată lumea o enigmă, cu atât mai 
singulară cu cât comunicatul din 20 August (s, n.) anunță 
începutul: otensivei generale. Punciul de plecare a Ro- 
mânilor a fost bazat pe probalitățile de la Salonic. Nimic, 
dar nu poate justifica o întârziere ale cării urmări au 

fost supărătoare. A repara e bine. A preveni ar fi fost . 

mai bine» (Septembre 1916), 
Constat că însăşi o parte a presei franceze recunoaşte |. 

că Aliaţii de la S—E nu ne au dat concursul datorit. 
când trebuia. Din nenorocire, el nu ne-a venit nici până 
astăzi, Pot ei oare să justifice această lipsă de spijin, 
care ne a creat o situaținne militară atât de grea ? 

Colonelul Repington, cunoscutul critic militar englez, 
discutând necesitatea coordonării acţiunii pe toate tron-
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turile, scrie : «După ce Germanii aa hotărât să parti- 
cipe cu cea mai mare înverşunare la luptele de pe fron- 

. turile române, nu au avut alt mijloe de cât utilizarea 
„mişcărilor pe linii interioare. Au decongestionat, cu 
oarecare măsură, alte fronturi pentru a forma o ar- 

mată de operaţiuni în Carpaţi. Rămânând în general 
„interiori aliaţilor, ei au căutat să'şi creeze o superioriate 

locală, pentru a obține câteva succese trecătoare, atât 
de necesare opiniunii publice, care vede apropierea 
dezastrului... Frebue dar ca aliaţii să ţină necontenit: 

„strânsa unitatea de acţiune pentru a nu permite Puterilor 
Centrale jocul liniilor interioare. Luptând fiecare pe 
frontul său, cu cea mai mare violenţă și fără întreru- 
pere, se vor zadărnici şi ultimile încercări ale Ausiro- - 
Germanilor pe frontul român». | 
Am notat în 'carnetil meu acest sfat în ziua de 26 
Septembre; De atunci, fără pic de răgaz, armatele noastre 
sunt îmbulzite de armatele austro-germane la graniţe 
şi dincoace de granițele ţării ; iar în Dobrogia, armata 

- germano-bulgar-turcă ne-a împinspână la Nord de linia 
Hârşova- Cogealak. De la 14 Argust şi. până astăzi (2 

Noembre), armatele noastre nu au avut o zi deodihnă. 
“Finule în acţiune continua pe toate fronturile; atacate 
pretutindeni cu etective mari, ele lupta, se apăra, înving, 
rezistă, înaintează sau se retrag, fără a se da bătute, 

dar... fără a lăsa gol înapoia lor. Vrăjmaşii noştri, cei 
mai nelnduplecaţi, le recunosc calităţile şi să închină 
-bravurei lor. Dar aceasta nu e deajuns Pentru a dobândi 
victoria, sau cel puţin pentru a stavili, înaintarăa ar- 
matelor vrăjmaşe, armata română are trebuinţa de co- 

operarea energică şi susținută a Aliaților săi pe toate 

- tronturile de operaţiuni enropeene. * 
„Şi :, noi ne. batem continuu fără a ne gândi. ta sacri-      
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ficiele ce tacem, cari până azi depăşesc cu mult limitele . părţii noaştre contributive; ne batem nu ca să cucerim | ce aveam -de cuceril, ci ca să apărăm hotarele țării cari "au mai. rămas încă în stăpânirea noastră şi să oprim: invaziunea Munteniei, căci a Dobrogiei nu am fost în siare s'o împedecăm. Şi... bătându-ne, aşteptam în fiecare | zi să primim ştirea că Aliaţii au luat ofensiva puternică cei puţin pe un front, pentru a decongestiona fronturile noasire şi a ne da răgaz ca să odihnim irupele, să re- constituim unităţile, mari şi. mici, descompuse şi să ne: pregătim armata pentru o nouă ofensivă. Dar, suntem azi în a 80-a zi de răsboiu, şi liniştea domneşte aproape Besupărată pe toate celelalte fronturi, ca şi cum frontul rosiru.nu ar face parte din fronturile Aliaților, ca şi cuni înfrângerea armatei române nu ar-privi:de cât pe Români... - i A 
Din toate aceste esă vădit că cei cari s'au îndeletnicit cu studiul planului de răsboiu nu ş-au dat sama de însemnătatea precumpănitoare a ckestiunii balcanite în “sirategia generală a răsboiului, şi, necunoscând-o, au jerifit-o €onsideraţiunilor politice, adoptând o soluţiune câre nu yaranta nici interesul nostru particular, nici. “interesul general urmării de Aliaţii noştri). Ei au ne- 

1) De ce conducătorii noştri nu -au urmat sfatul pe care ni Va: dat Clausewitz : aferiţi-vă de amestecul politic în conducerea răsboiuluie 2 Dacă l-am fi urmat cât nu am fi câştigat, Ni'o spune mareşalul von Hindenburg în cartea sa «Aus meinem Leben»: «.„Nici odată o putere. -. aşa de mică ca România nu a avut prilejul să joace în istoria lumei - un rol hotărâtor aţât de mare intr'un moment atât de favorabi!, Nici odată două state atât de puternice ca Germania şi Austria nu au fost, ca în cazul de aţă, amenințate de armata unei țăria cării populațiune . numără abia a-20-a parte din populaţiunea !or. Fiind dată situațiunea generală era naturăl să admitem că România nu avea decât să'şi mişte "armatele în orice direeţiune pertru a aduce deciziunea în favoarea
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socotit incă şi chestiunea cooperării pe celelalte fronturi, 
"fără de care era fatal ca ofensiva noastră să se trans- 
forme în scurt timp în defensivă, fie fixă, fie relrogradă. 

In ultima analiză constatăm, dupe chiar mărturisirea 
factorilor răspunzători, că planul de răsboiu a subordonai 
obiectivul strategic obiectivulni politic, greşală mare, ale 
edrii urmări pu cred să se mai poată îndrepta. 

6. Măsurele luate pentru a realiza scopul 

unui răsboiu 

Când guvernul Țării a hotărit ca armata noasiră să 
iee ofensiva pe frontul de Nord şi de Nord-Vest, şi să 
„se jină în” defensivă pe frontul de Sud, Statul-Major 

avea datoria să discute toate ipotezele aplicabile ope- 
rațiunilor inimicului, pentru ca apoi să deducă măsu- 
rile prin cari noi le-am fi putut face faţă ca să atingem 
scopul urmării. . 

+ 
/ at . - * 

«'rontul Carpatin (Vest, Nord şi Nord-Vest)». Scopul 
ce urmăream era o cucerire de teritoriul? Mijlocul 
“pentru a-l atinge era destrugerea armatelor vrăjmaşe 

care-l apărau. 
Statul-Major român trebuia să ştie că, chiar dacă 

vom găsi Transilvanie apărată de puţine trupe, adver- 
sarii noştri 'aveau mijloace ca să aducă în scurt timp 

  

“puterilor cari de doi ani ne dădeau în zadar asaltul. Totul însă atârna 

de acest fapt: România Va avea voința de a se folosi de puterea 
„de care dispune azi ?» (pag. 175): Hindenburg răspunde: nu: Teama 
naastră cea mai mare cra în particular o ofensivă ruso-română în 
„direcțiunea sudică. Pentru a dejuca un asemenea plan de campanje, 
trebuia să luăm inițiativă asupra inamicului în Dobrogia (pag. 177)": 
Astfel a judecat situaţiunea un militar vrăşmaş; altfel au judecat-o. 
iscusiţii noştri oameni de stat, Urmările au fost fatale.



  

din interior, su de pe celelalte fronturi, trupe nume- roase pentru a ni le opune, graţie rețelei de căi-ferate „cari lega Transilvania cu întreaga Ungarie şi deci cu. Austria şi cu Germania. Ştiind aceasta, el cunoştea. | de sigor regiunile unde Austro-Germanii : îşi vor con- , centra trupele ce vor aduce în Transilvania înainte de a . „ Bile opune. Cunoscând şi. aceasta, trebuia ca gruparea. armatelor noastre, însărcinate cu invaziunea Tr ansilva- nia şi desfăşurarea lor strategică 'să fie astfel combi-- nate încât să le îngădue coopefarea îndată ce se vor: | apropia de marile văi unde se puteau întâlni armatele: vrăjmașe. | - Preocupaţi de cuceriri teritoriale, noi am per dut din vedere armata vrăjmașă, care trebuia să fie dela în-- ceput unicul nostru obiectiv, și am desfăşurat pe a noastră în evantaliu ; am pătruns în Transilvania pe ioate drumurile şi drumuşoarele ; am împins tot în=- nainte, sau am stat pe loc, neintâmpinaţi decât de mici. detașamente de acoperire, -şi am căutat să ocupăm, şi jar să ocupăm, pământ chiar acolo unde nu trebuia, afără.să ne îngrijim de legătura dintre coloanele stra- tegice şi de posibilitatea de a converge în vederea bă- tăliei, pe care trebuia să o dăm massei, sau m asselor,,. „ inamicului. Numai așa se explică de ce armata noastră care pătrunsese în Transilvania, şi ocupase a treia părte . din ea, deşi era superioară în numâr 'armatei austro- germane, a trebuit să cedeze oriunde a fost întâlnită de adversar şi să se retragă dincoace de hotare, Nu mă gândesc deloc. să schiţez aci un plan de ope-: raţiuni, totuşi nu: mă pot opri de a spune că af fost rault mai bine dacă- ne mărgineam în a stăpâni solid irecătoarele din Moldova, iar massa armatei o îndrep- - tala prin irecătoarele principale din Muntenia în văile. 
Lăiti
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* | 
Târnovei Mari și“ Mureşului Mijlociu. Făcând aceasta 
“puneam stăpânire pe cela două văi pararele cu trun- 
taria Munteniei, dealungul cărora trece cea niai îun- 

semnată arteră de căi-ferate, pe care se îmbină întreaga 
reţea dela Est de fluviul Tissa, şi ne asiguram un bun 
iront de operaţiuni şi posibilitatea manevrei. Manevra 

aceasta, legată în timp cu ofensiva rusă în Sudul Bu- 
cuvinei, îndeplinea condiţiunea de a asigura legătura 
între armate şi de a le duce cătră zona de adunare a 
armatei adverse, înainte de a se fi concentrat şi da a 
li fost în stare să provoace, sau să primească, lupta în . 
condițiuni favorabile ei. In loc de aceasta, ne-am per- 
dut timpul cu marşurile grele şi cu hărțuelele din munţii 
Calimanului, Gherghiului şi Herghetei, cu operaţiunile, 
din văile superioare ale Oltului și Mureșului, am per- 
dut un timp nesfârşit la Sud de Sibiu, nu am putut 
sforța trecătoarea dela Merişorul, am lăsat nelegate co- 
loanele din văile Streiului, Oltului şi Barsei, şi le-am 
făcut să fie bătute în parte şi silite a se retrage din- 
coace de hotarele Munteniei; am lăsat, în fine, arma- 
tele“ din Transilvania fâră nici o massă de manevră 

— rezerva strategică a armatei de operaţiuni — în 
Stare de a le veni în ajutor ori unde sarfiivito 
greutate, sau de a executa o manevră în acord cu a6- 

jiunea generală 1). 

  

1) Extrag din cAmintirile de Râsboiu» ale generalului Ludendorii,. 
următoarele aprecieri fâcute de generalul Buat: «La 26 S:ptembri= 
corpul alpin se inslalează la trecătoarea Turnu-Roş. In intrandul 

iruntarici, armata română ajunsese la Szekeley-Udvarhely-Fâgăraş. Da 
câtva timp ea nu se mişcă dela Sibiu, Pe când grosul lui Falkenhayn 

„împinge drept spre Sibiu şi-l ia la 30 Sepiembre, armata lui Arz ur- 
mează mişcarea, Cu toate încercările Românilor, ei sunt daţi, în b) 
zile, pe linia Cimpulung-Sinaia-Buzău (rîu), ceeace obliga elemsatela 

.
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Operațiunile din munţi sunt mult mai grele decât 
cele dela câmp, din cauza terenului şi climei, mai „cu: 
samă când începe toamna. De aceea ele trebuiau con- 
duse cu multă pricepere şi executate cu'multă prudenţă. 
Sâ ne amintim numai mersul operaţiunilor armatei 
italiene, dela intrarea Italiei în răsboiu, pe cele două 
fronturi, dela Est şi dela Vest, pentru a ne da sama 
cu câtă timiditate, poate chiar exagerată, generalul 
Cadorna îşi desfăşoară ofensiva în munţi, deşi armata 
de care dispune e cu mult . superioară celei austriace, 
deşi Italia dispune de trupe alpine, a căror pregătire 
specială pentru. răsboiul de munte e desăvârşită. Dacă 
această armată ar fi avut să opereze într'altă regiune, 
credinţa mea este că de mult ar fi isbutit să împingă 
armatele austro-ungare până la Viena şi Budapesta. 

Dar, cine nu-şi amintește de înfrângerea suferită de 
armata sârbească la Silvnitza (răsboiul sârbo-bulgar 
din 1885). Când această armată, în mersul ei ofensiv, 
a ajuns, în sara de 16 Noembre, cu aripa stângă în 
preajma frontului armatei bulgare, trei din diviziunila 
cari o constituiau erau despărțite 'prin lanţuri de munţi 
sălbatici ; iar a patra, care constituia aripa dreaptă, şi 
trebuia după "planul general, se execute mişcarea de 
învăluire, era încă la 2 zile de marş departe de po- 
ziția bulgară. Astfel, armata sârbă, care luase ofensiva 
strategică, apare pe câmpul tactic ales de vrăjmaș tăp. 
iată în bucăţi. Intrâgerea-i era asigurată. Ceeace ce sa 

dela Nord să se retragă, îar pe Austriaci să înainteze, Românii sunt 
totuş cei mai tari, dar ei nu ştiu să se .bată cu trupele răsboinice 
ale lui Ludendorit, «deprinse de doui ani să se bată -cu cei mai vaj-: 
nici adversari; de altă parte ei sunt neliniştiţi de spatele lor». 

se bate le-a lipsit ci armamentul şi conducerea. 

Afirmaţiunea că Românii nu ştiu săge bată e falşă. Nu ştiinţa dea . 

„$ 
si 
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petrecut atunci cu o mică armată de 4 diviziuni, era 

de prevăzut că se va repeta cu o mare armată împăr- 

țită într'atâtea grupuri răsleţe, fâră orientare concen- 
_trică, fără chip de legătură între ele. 

«Frontul Dunărean şi Dobrogian (Sud)». Operațiunile 

“armatei noastre în Transilvania nu puteau isbuti chiar . 

de ar fi fost bine concepută şi condusă cooperarea gru- 

purilor, cari o constituiau, daca libertatea executării lor 

nu era asigurată prin inviolabilitatea graniţelor dună- 

reană şi dobrogiană. Şi această inviolabilitate era cu atât 

mai. neînlăturată cu cât Dunărea nu se găsește decât la 

200 km. de fruntaria carpatină, adică la 8zile de marş, 

iar truntaria dobrogiană numai la 100 km., adică la 4 

„zile de marş, de valea Cara-Su, care lega România cu 

provincia ei transdanubiană prin podurile şi viaductele 

Feteşti-Cernavoda, Situaţiupea geografică reciprocă a 

-acestor fruntarii constitue un imare neajuns operaţiu- 

nilor noastre pe linii interioare, care nu poate fi în- 

dreptat altfel decât printr'o apărare puternică la Sud 

şi prin operaţiuni energice şi răpezi la Nord, 

Ca să se judece chestiunea falşă în care a fost pusă 

armata noastră, nu am decât să amintesc cât au suferit 

* operaţiunile ofensive ale armatelor germane de pe fron- 

tul apusan, la începutul acestui răsboiu (1914), din cauza 

“că armatele austro-germane, însărcinate cu apărarea 

graniţelor dela Răsărit, nu au fost în stare să împedece 

năvălirea armatelor ruseşti în Prusia Orientală şi în Ga- 

liţia. Şi, totuşi, câtă deosebire între marea depărtare 

- dintre cele două fronturi de operaţiuni dela Apus şi de 

la Răsărit şi prea mica depărtare a graniţelor Munteniei 

'dela Nord şi dela Sud. De aceea,'eu m'am mirat mult 
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când am văzut că în alcătuirea planului nostru derăs 
boiu nu s'a ținut samă de acest neajuns geografic, care 
fusese la timp semnalat de mine şi de alţii. Ori poate 

„că în consideraţiunile, cari au militat în favoarea solu- 
țiunii adoptate, au intrat ipoteze pe cari evenimentele d 
nu le-au verificat. | | 

Dar atunci am dreptul să repet că sa urmat o poli- 
tică militară greşită, care. a introdus în paguba opera- 
țiunilor răsboiului nostru atâţi factori îndoelnici, în stare 
de a da loc la mari neajunsuri materiale, capabile de a 
răsturna planul de răsboiu chiar la începutul execu: | 
tării lui. 

Când ne-am hotărit să stăm în- defensivă. strategică 
pe frontul dobrogian, trebuia să ţinem seama de urmă- 
toarele consideraţiuni : 

De starea comunicaţiunilor. din Bulgaria, cari fusese 
îmbunătăţite și complectate în ultimii ani—după indica- 
ţiunile oficerilor şi tehnicianilor germani, veniţi acolo 
mult mai înainte de intrarea Bulgariei în răsboiu; apoi 
după ale comandamentului german până în ziua intrării 
noasire in acţiune—aşa ca ele puteau să înlesnească şi 
să accelereze concentrarea trupelor bulgare, germane şi 
turce la Sud şi Sud-Est de cadrilaterul bulgar ; 

De starea armatei bulgare, echipată, armată şi pregă- 
îită tehniceşte de Germania cu tot ce-i trebfia pentru. 
a face răsboiul în condiţinnile cerute de arta răsboiului 
şi de tactica actuală a luptelor; ie 

De situaţiunea: militară pe frontul balkanic, nefavora- 
bilă franco-englezilor, care permitea comandamentului - 
germano-bulgar să. rădice trupe de pe frontul matedo- 
nean, pentru a constitui cu ele o massă puternică la gra- 
nița noastră, cu care să iee ofensiva în contra cOrpalui 
tomân însărcinat cu apărarea Dobrogiei; 

.



  

De consideraţiunile -politice.şi strategice, cari deter- 
minau însemnătatea operaţiunilor din Peninsula Balca- 
nică și, deci, din Dobrogia. Bătând armata însărcinată 
cu apărarea şi punând răpede mâna pe această pro- - 

„vincie, Germanii înlăturau pericolul unei invaziuni ruso- 
române în Bulgaria prin Dobrogia, transformau Con- 

- stanţa într'un port militar şi făceau din el baza de ope- 
raţiuni a flotei germano-turcă în Marea-Neagră, în fine 
puneau stăpânire pe toate productele agricole ale acestei 
bogate provincii şi. pe tot ce se găsea strâns în marile 
depozite din Constanţa ; 

"De avantajele ce avea asupra noastră armata bulgară, 
„care-era de mult mobilizată şi concentrată, şi putea 

"astfel trămite o masă puternică la graniţa noastră îna- 
inte de a îi fost noi pregătiţi ca să primim lupta în con- 

".. diţiuni favorabile; 
In fine, de consideraţiuni de ordin strategic, referi- - 

toare la legătura operaţiunilor de pe acest front'eu 
frontul. Carpatin. Trebuia să se prevadă că pentru a 
_decongestiona. acest. din urmă front, unde coloanele 

noastre înaintau cu paşi răpezi, şi a da timp aliaţilor 
vrăjmaşi ca să aducă jrupe de pe alte fronturi în Tran- 
silvania, cu cari să oprească înaintarea Românilor şi, 

eventual, să'i împingă înapoi, ofensiva armateloi ger- 
mano-bulgare din Bulgaria avea să fie foarte viguroasă, 

Dacă sar fi avut în vedere toate aceste considerațiuni, 
de sigur că în gruparea forțelor noastre sar fi ţinut 
„mai -mult samă de tăria ce trebuia să aivă armata în- 
sărcinată cn apărarea Dobrogiei. Nu s'ă ţinut sama de 
nici una din ele, şi atunci slabele noastre forţe din Do- 

_brogia au fost copleşite din primele zile, înainte chiar 
de a:se fi putut organiza apărarea locurilor întărite 
ce pe fruntarie; fruntaria întreagă a fost perdută, şi 
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trupele apărării rostogolite mai întâi până la vechea 

fruntarie şi apoi până la Sud de depresiunea Cara-Su. 

Evenimentele militare, cari s'au desfăşurat în Dobrogia 

ne sunţ cunoscute. In faţa violenţei ofensivei, condusă - 

de cel mai vajnic general german, felămareşalul Mac- 

kensen, defensiva trupelor noastre, inferior conduse de 

şefii lor, — în. mare parte de curând aduşi la coman- 

damente — nu a mai putut, după evenimentele dela Tur- 

tukaia şi Bazargik, să se încleşteze pe o pozițiune de 

retragere, să se stabilizeze şi să oprească valurile inva- - 

ziunii. Necontenit' impinse şi insuficient ajutate de tru- 
pele ruse, trupele noasire se reirag, bătându-se, din 

poziţiune în poziţiune, cedând bucată cu bucată scumpul 

pământ al României de astăzi. România de mâne îl va 

redobândi oare ? 
Dacă împingem mai departe analiza strategiei opera» 

ţiunilor din Dobrogia, vom descoperi fără greutate că 

intensitatea maximă a atacurilor -pe fruntaria dobro- 

giană era să fie la aripa dreaptă a ei, la Turtukaia. 

pentru a deschide drumul spre nodul apărării 'Dobro- 
giei : Cernavoda. Cucerind Turtukaia, şi mergând răpede 

asupra Silistriei, centrul și aripa stângă a armatei noastre 

erau silite şi ele să se retragă pentru a nu 'şi vedea 

tăiate comunicaţiunile cu interiorul Dobrogiei şi cu linia 

de retragere «pre Cernavoda-Medgidia. 

_Dar, cucerirea grabnică a Turtukaii se mai impunea 

adversarilor noștri şi pentru alt motiv. Importanţa mi- 

litară i-o da linia ferată Bucureşti-Olteniţa, al cârii capăt 

e adăpostit de tunul capului-de-pod. Pe această linie 

puteau fi aduse din interiorul țării trupe de ajutor pentru 

"a întări apărarea Dobrogiei şi în special a graniţei ei. 

Aceste trupe, trecând Dunărea prin vadurile dela ră- 

sărit de Olteniţa, puteau să amenințe flancul stâng al 

13
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ofensivei bulgaro-germane. Pericolul trebuia înlătura 

- grabnic, şi Comandamentul german Ia înlăturat prin- 

tran atac extrem de impetuos, folosindu-se de învăţă- 

_mintele culese la deschiderea răsboiului, în faţa capului- 

de-pod dela Liege, pe cari ai noştri le-au nesocotit, daca: 

: cumva le-au cunoscut. După cucerirea Turtukaii, ire- 

cerea mai în jos fiind grea, din cauza bălților de pe 

_malul stâng, Dunărea va constitui pe stânga armatei de 

. invaziune din Dobrogea o flanc-gardă naturală foarte 

« 

solidă. . | 

Atacul brascat al Turtukaii, primul obiectiv al Co- 

mandamentului german, sa impus : întâi, fiindcă ase- 

dierea ar fi cerut trupe mult mai numeroase; al doilea, 

fiindcă fără stăpâdirea ei inaintarea agmatei inimice 

între Dunăre şigMarea Neagră ar fi fost în primejdie, 

_ Flancul drept al fruntariei dobrogene, fiind partea cea 

mai expusă a fruntariei, se cuvenea a fi solid organizat 

şi apărat. In al doilea rând venia poziţiunea dela Ba- 

" zargic, şi apoi pozițiunile dela Ak-Kadanlar şi Rurt- 

Bunar, 'cari trebuiau întărite şi ele şi ocupatie cu trupa 

"de acoperemânt. „Insă, în afară de trupele însărcinate 

cu acoperirea grasiţei, apărarea Dobrogiei trebuia să 

dispună de o rezervă. puţernică — massa de manevră — 

menită să lupte cua rmata de invaziune, care ar fi în- 

cercât să se stretoare prin intervalele dintre punctele 

întărite, sau care ar fi voit să pună mâna pe Turtukaia, 

- “ori pe Bazargik, printr'un atac bruscat. Această rezervă, 

dacă nu se găsea în Dobrogiea la deschiderea ostilită- 

ților, trebuia adusă în primele zile de mobilizare; dar 

în nici un caz ea nu trebuia să se contopească cu gar- 

'* mizona 'Turtukaii, cum s'a făcut cu trupele aduse dela 

-21 la 23 August, cari, în loc să contribue la apărarea 

graniţei şi la respingarea corpului vrăjmaş insărcinat 

. 
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ce atacul Turtukaii, nu au putut: decât să asiste la - agoniea ei şi să mărească fără nici un. folos numărul 
morților, răniților şi prizonierilor, căzuţi subi loviturele 
şi în mânele atacatorului, care strângea în cleştele său 
garnizona între Dunăre şi poziţiunea de rezistenţă a 
poreclitului cap-de-pod. Și, observaţiunea ce fac e cu. | atât mai dreaptă cu cât Comandamentul german, care. zi cunoştea rostul poziţiunii de la Turtukaia, se aştepta, 
cum singur mărturiseşte, să vadă debarcând trfipe ro- | mâne la răsărit de capul-de-pod, dar nu pentru a'j spori. . - garnizoana, ci pentru a cădea pe flancul corpului însăr: : cinat cu atacul lui. * o o 

Această observaţiune priveşte nu numai planul de i răsboiu şi conducerea: operaţiunilor, dar şi executarea  .. apărării fruntariei dobrogene, care s'a făcut în potriva | celor mai elementare principii ale artei răsboiului, Dar, : 
ceeace priveşte mai cu samă planul de operaţiuni este 
massa de manevră, care.a lipsit apărării Dobrogiei, 

„după cum a lipsit şi armatelor însărcinate cu operaţiu- - 
nile 'pe frontul carpatin. 

Conclusiunile la cari am ajuns sunt: 
Ofensiva pe froniul carpatin trebuia sprijinită pe o... solidă defensivă în Dobrogia. Cunoscând! efectivul ar- e matei noastre şi pregătirea ei tehnică, Statul-Majortre- 

buia să ţină samă de posibilităţi şi să nu stabilească -, - 
„planul de operaţiuni al frontului de Sud decât pete 
meiul unei cooperări directe pe acest front cuarmata =: 
rusească. Şi cunoscând adevărata situaţiune a armatei 
generalului Sarrail, incapabilă de a lua ofensiva, sau'de 
a fixa pe frontul macedonean armata bulgaro-germană, 
ar fi putut să deducă valoarea contingentului pe care i Rusia trebuia să-l trămită în Dobrogia odată cu intrârea . . . - noastră. în răsboiu, Acest contingent trebuia să fie cu. 

[i 
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atât mai mare cu cât situaţiunea inilitară ne obliga să 
constituim armata de Nord din aproape întreaga noastră 

armată, de oarece nu ne puteam bizui nici pe coope- 
„ rarea aliaţilor pe fronturile de răsărit şi apus, capabilă 

de a fixa totalitatea armatelor austro-germane şi de a 

impedeca formarea unei armate în stare de ase opune 

năvălirii noastre în Transilvania, 

Nimic nu poate pune mai bine în vază necesitatea 

cooperării pe teatrul nostru de operaţiuni, ca şi pe ce- 

lelalte teatre, ca următoarele două citate, cari ne arată 

“cum judecau Germanii intrarea României în „acţiune 
a doazi. chiar după declaraţiunea răsboiului. 

«Fruniariele prea întinse nu sunt ce loc favorabile 
apărării, dar situaţiunea ar fi alta daca iîn.adevăr o pu- 
ternică armată rusă se găsește adunată la Dunăre şi ar 

merge deacurmezişul Dobrogiei. Această armată s'ar 
însărcina fireşte să proteagă spatele armatei române 
“contra Bulgarilor şi Turcilor, aşa că atunci aceasta s'ar 
„putea găsi întreagă pe fruntaria Transilvaniei. Ne-am 
gândit deja la aceste proiecte chiar din ziua de 27/14 
August, Răsboiul ofensiv prlitic lasă în general să:se 
presupună scopul unei ofensive strategice. Prin urmare, 
cu spiritul încordat ar trebui să admitem că în curând 
focul se va aprinde în to! plinul lui, căci România s'ar 
fi hotări! cu greu să intre În răsboiu daca nu era sigură 
că ofensiva rus'ască va fi reluntă şi că va avea mari pro- 
porțiuni». (Colonelul Goedke «Miinchner Post»). 

«Siluaţiunea României ca aliată a Rusiei nu era prevă- 
zută câni s'a organizat apărarea ţării (1883). Toate for- 
tificaţiunile ei-fac, dimpotrivă, faţa unui atac rus, iar 
nu spre Austro-Ungaria. Azi cea mai puternică linie 

„de protecţiune a României în contra Austro-Ungariei e 
formată de lanţul Alpilor Transilvaniei, iar în contra
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Buigariei de fluviul Dunării, care trebue avut în vedere, După intrarea României în răsboiu, ac: aş'a ponte. fi con= siderală ca un front înaintat al Rusiei (intocmai ca Po- 
lonia rusească. față de Prusia Orientală şi de Galiţia la. începutul răsboiului), de unde poate pleca o ofensivă fie 
cătră aripa dreaptă a armatei austriace, fie contra Bul- 
gariei. In orice caz Bucureştii const'iue depozitul. ge- 
neral al armatelor ruso-ro nâne, Din punctul de vedere 
militar, nici o îndoială nu poate fi că deschiderea Ro- 
mâniei pentru trecerea armatelor ruse, cu participarea 
armatelor române, face situaţiunea noastră în deosebi 
grea. Punctul de vedere luat de presă: că intervenirea 
României ne va permite o ofensivă în Sudul Rusiei e 
drept, dar această posibilitate nu va 'avea importanţa 
decăt mai târziu. Noi Irebue, mai întâi, să provocâm în 

„scurt timp deslrugerea României, pentru a împedeca coor- 
donarea operaţiunilor strategice ale, generalului Surrail 
cu forțele ruso române în vederea unei ofensive gene- 
rale în Balcani. Când această ţintă va fi atinsă, alte po- 
sibilităţi vor rezulta logic din situaţiunea asif-l creată 
(«Frankfurter Zeitung»), "a 

Aceeaşi preocupare pretutindeni: cooperarea arma- 
telor ruso-române . în Bulgaria, şi aceeaşi hotărire: ofensiva grabnică şi energică în România pentru a-i 
anula puterea înainte de a se decide. generalul Sar- Tail să intre în. acţiune la Sud. In conira cooverării 
s?râtegice, Germania va opune la începul ofensiva în Do- 
brogia. şi apoi ofensiva în Trans Ivania, invalată de 
armata nnastră. Ocuparea Basarahiei şi Odesei e lăsată 
de Germani in planul'al doilea. căci pentru ei obiec- 
tivul strategic ace totdeauna precedare asupra obieec= tivalui politic. | 

4
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7. Inoheere. 

"Cercetând astfel intenţiunile inamicului, mijloaceie | 

lui, de „acţiune şi dispoziţiunile probabile ce va lu: 

— şi prin dispoziţiunile probabile înţeleg pe cele mai 

bnne ce el ar putea lua — sar fi putut ajunge a se 

închipui şi concentrarea forțelor sale pentru a rezista 

năzuinţelor noastre ; şi, dacă lucrarea ar fi fost făcută 

de un personal mai competentEşi cu toată conştiinţa 

datoriei, am fi putut ajunge să ne dăm sama de ce 

putem face singuri, şi de ce nu putem fără concursul 

nemijlocit şi mijlocit al Aliaților noştri; căci cel mai 

bun. mijloc de a alcătui un plan de răsboiu, care să 

aivă o valoare: reală, este, după cum spune răposatul 

mareșal von der Goltz, a ne ţine în limite cumpănite. 

_O ultimă observare. Planul de răsboiu trebuia să 

formuleze instrucţiuni generale şi speciale: 

1. Guvernatorului Cetăţii Bucureşti, căruia să-i de- 

termine rolul ce va juca cetatea în diferite ipoteze, în 

cari ea va fi chemată să coopereze cu armata de ope- 

raţiuni, Nu i s'au dat asemeni instrucţiuni, fiind că sa 

crezut nestrămutat că cetatea nu va intra niciodată 

“în câmpul operaţiunilor iactice, ceeace a şi motivat 

dezarmarea şi declasarea ei, Aceasta a fost o urmare 

a planului de răsboiu, care: mu prevedea decât ofen- 

siva strategică peste hotarele ţării. 

:2. Comandamentului Regiunii întărite Focşani-Nămo- 

loasa-Galaţi. . Statul-Major nu a formulat instrucțiuni: 

nici pentru cooperarea locurilor întărite ale acestai 

regiuni, căci acţiunea lor nu părea că poate intra. în 

ipotezele admise de el. Intăririle ci fusese şi ele dez- 

" armate, | a 

_3,.1n fine, Comandantului armatei îmsărcinată cu 

a        



199. 

operaţiunile pe frontul dobrogian. Aceste instrucţiuni 
apeciale erau indispensabile - pentru ca evenimentele, 
«cari puteau să se petreacă acolo, să nu influenţeze 
„asupra atitudinei armatei principale până când aceasta 
va ajunge să dee bătălia, sau hătăliele hotăritoare. ŞI, 
printre instrucțiunile date, irebuia să se definească 
rolul locurilor întărite de pe fruntarie — în deosebi 
rolul Turtukaii. și Bazatgicului — şi rolul Silistriei 
care, după ce s'a întărit, trebuia să constitue adevă- 
Tatul cap-de-pod de manevră al armatei însărcinată 
cu apărarea Dobrogei şi să facă, în acelaş timp, sistem . 
cu Turtukaia pentru apărarea aripei drepte a frunta- 

- Fiei dobrogiene. | . 
După cum a fost condusă apărarea acestei fruntarii, 

„am constatat cu. mâhnire că nici planul de răsboiu nu 
„a definit-o, nici înaltul comandament nu a călăuzit-o, 
căci greșalele cari s'au comis ne arata, dacă nu lipsa 

„de cunoştinţe! a artei răsboiului, cel puţin lipsa de 
„prevedere şi de priveghere. | i 

Dar, în afară de aceste omisiuni, din desfăşurarea - 
evenimentelor am putut constata cât de şubred a fost 
alcătuit planul de operaţiuni și cât de slabă şi de gre- - 
şită a fost acţiunea Statului-Major asupra Comanda- 
mentelor de Armată. Sprijin afirmaţiunea ce fac pe 
surimătoărele evenimente ; | a a 

| „1. Apărarea fruntariei dobrogiene, 'şi în special. apă- 
rarea Turtukaii, alimentată necontenit de pachete de, 
“rupe, trămise de Marele Cartier General, cari se at 
„organizează automatic pe măsură ce sunt aduse în in-. 
teriorul poziţiunii întărite ; - 

Intoarcerea Turtukaii de un+neihsemnat detaşament 
bulgar, care a mascat garnizoana Silistrei, fără ca 
aceasta, care era superioară în număr, să fi căutat al : 
alunga şi apoi a debloca Turtukaia ;
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Retragerea aripei drepte a trupelor însărcinate cu 

apărarea fruntariei, c cari, în loc să găsească la timpun 

punct de sprijin puternic în Silistria, poziţiune solid 

organizată (se zice), nu s'au putut opri decât la Sud 

de Cernavodă. 
2. Incercarea dea întoarce armata germano-bulgara- 

turcă, care opera în Dobrogia, făcută de un mare de- 

taşament (compus, se zice, din 6 diviziuni de Armată 

şi 1 diviziune de Cavalerie), care după ce a pus o ju- 

mătate de picior pe malul drept al Dunării, între Rus- 

ciiik şi Turtukaia, s'a reîntors în grabă pe malul stâng 

-sub focurile monitoarelor şi aeroplanelor vrăjmaşe, 

fără să-şi fi atins scopul, dar dupi ce a suferit per- 

deri însemnate, şi fară să-şi fi dat pe faţă, cel puţin, o 

parte din intenţiunile ce avea. Această operaţiune - 
avortată va constitui, din nenorocire ca multe altele, 

o notă ra pentru cei cari au ordonat-o şi nu i-au dai 

mijloace suliciente de. execuţiune,. , 

3, Deslocările de trupe dintr'un sector, sau de pe un 
front, pe altul, numirile şi înlocuirile în comandamentul 

superior şi înalt, arată că evenimentele militare pe- 
trecute. nu fusese de loc prevăzute de cei în drept 
cari, în loc de a le stăpâni şi conduce, au fost târiţi 

de ele în necunoscut, 
4, Chipul. cum s'au început şi cum s'au întors ope- 

raţiunile din Transilvania. Au mers bine cât timp co- 
foanele noastre de pătrundere nu au avut în faţa lor 

decât detaşamente austriace cari acopereau fruntaria; 
' dar, îndată ce armata vrâjmaşă le-a întâmpinat, nu au 
mai fost în strare să-şi continue ofensiva, ne putând 
coopera între ele şi neavând nici orientare, nici di- 
reclive cari să le călăuzească acţiunea. 

5, „Lipsa unei rezerve generale strategice, necesară
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totdeauna pentru. a face faţă împrejurărilor, pe cari 
planul de răsboiu nu le putuse prevede, deşi unele din 
ele erau lesne de bănuit. Din cauza acestei lipse, pentru 
a se întări armata din Dobrogia a trebuit să se des- 
organizeze mai multe mari unităţi, şi apoi să se îm= 

_prumute trupe dela Armata 1-a, car a rămas astfel 
slăbită şi *n neputința de a-şi îndeplini misiunea cei 
să dăduse. Din cauza acestei lipse, când o presiune 
prea mare se făcea pe un punct al unui fcont, Marele 
“Cartier General era silit să trămită acolo trupe luate 
din alte părţi ale frontului, pe cari le stăbea şi le.ex- 
punea astfel împingerii fatale a adversarului. 

Jocul deslocarilor necontenite a contribuit nu numai 
ia slăbirea frontului, dar şi la dezorganizarea. marilor: 
unităţi de Comandament şi la slăbirea acţiunii Coman- 
damentului. 

Planul de răsboiu trebuia bine studiat şi, odată sta- 

bilit, el trebuia să constitue te.nelia convenţiunii mili- 
tare cu puterile aliate; 

Şi, constatând acestea, încheiu: 
Convenţiunea militară nu trebuia încheiată dacă aliaţii 

noştri nu ne dădeau, prin ea, posibilitatea de a ne 
executa planul de răsboiu cu cea mai măre probalitate 
de isbândă!). 

  

1 Când am sgris aceste rânduri nu cunoşteam textul Convenţiunii 
noastre militare. Acum (Mart 1918) îl cunosc şi văd câ nu m'am înşelat 
în aprecierile mele. Această conyznţiune a lost încheiată, ca urmare a 
tractatului de alianţă de la 4JI7 August 1916, şi semuată de Ministru” 
de Răsboiu, d. 1. |, C. Brătianu, şi de ata şaţii militari: :Colonelii A, 
Tartarinolt (al Rusiei), A. M.R. Deprăs (al Franței), 8. B, Tompsoa 
(ai Angliei) şi Lt-Colonei Rerigo(al ltalie ). O dau in rezumat: «1:Ro0- 
mânia se ooligă să mobilizeze toate forţele Sale şi să atace Austro-, 

- Ungaria nu mai târziu da cât la 45 (23) August 1916, adica opt aile 
dupd ofânsioa din Salonie. Ol:nsiva Ro.niniei va incepe chiar în alua
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Complectarea armamentului infanteriei şi artileriei 
cu: puști cu tragere răpede şi mitraliere, cari ne lip- 
sau ; guri de foc de calibru mare, guri de foc de munte,. 

guri de foc pentru luptă anti-aeriană, avioane de luptă 
şi de recunoașteri, complectarea echipamentului pentru 
o campanie de iarnă, etc.; 

  

declarării răsboiului; 2-a Îndată ce se semnează aceasfi convențiune 
“Armata Rusă e obligată să desfăşoare o activitate extrem de energică 
pe tot frontul Austro-Ungar, mai cu samă puternică şi ofensivă în 
Bucovina, în care trupele. ruse trebue să mănțină în tot cazul (P) pozi- 

„iunile lor, precum şi actuata putere numerică, (1); 3=a Rusia se obligă a 
„trămbte în timpul mobilizării armatei române. 2 diviziuni de lufanterie 

şi 1 diviziune de Cavalerie în Dobrogta, cari să coopereze cu armata 
română contra armatei bulgare; 4-a Puterile Inţelegerii se obliga a intre- 
prinde o ofensivă energică cu armatele din Salonic, cel puţin cu opt 

zile înaintea începerii acţiunii române, pentru a uşură mobilizarea şi 

concentrarea fortelor române, Această olensivă va începe la 7/:0 
August; S-a Operațiunile armatei române vor avea ca țintă princie 
pală marșuri prin Transilvania spre Budapesta, întrucât Situațiunea. 
“de la Sudul Dunării ar îngâdui aceasta». (Extraordinar !!). 

Cunoscând textul convențiunii putem" acum să ne dăm same de cun 

a fost ea adusă ia îndeplinire de părţile contractante, 

1. Otensiva armatalor generalului Sarrail trebuia să înceapă cu toată. 
energia ei la 7/20 August... Această obligaţiune ne era de strictă ne= 
cesitate, iiindcă ne rădicam contra unor adversari, ale căror armnate 

erau de mult mobilizate şi în parte adunate la S$.-V, de iruntaria Do- 
brogiei. Cercetând buletinele oiiciale ale armatelor beligerante, vom. 
vedea că până, la 6/19 August nici o acţiune însemnată nu ge petrece 
pe frontul macedoniân, afară de ocupăfea Florinei de armata bulgară, 

E. adevărat că la 7/20 trupele franceze iau ofensiva locală între lacul 
Doiran şi riul Struma, iar trupele sârbe contra-atacă pe Bulgarii din 
Florina ; în schimb însă o telegramă din Sotia 7/20 comunică declaraţiu-, 

„Beâ primului ministru bulgar că armata bulgară de pe frontul macedo- 
“alan a inceput ofensiva, ca răspuns la provocăriie armatel anglo-iran- 
cez. Urmarea acestei știri e ocuparea oraşului Demir-Hisar, din inae 
cedonia grecească, detrupele bulgare, De acum mmicele acţiuni continuă 

gambii adversari susțin că au avut succese. Ştirile se contrazic. Anglo- 

     



terme a ra 

Coordonarea intrării noastre în acţiune cu reluarea 
„acţiunii ofensive pe toate fronturile şi eliminarea tu- 
tulor factorilor necunoscuţi -din jurul acţiunii noastre; 

Constituirea unui Stat-Major al Comandamentului de 
Câpetenie în stare de a conduce operațiunile unei ar- 
mate numeroase, menită să lupte nu cu armata bul- . 
e e a art 

“Prancezii afirmă că o/ens?oa lor strălucită din Macedoala grecească +. 
-a tost încununată cu succese multiple, Germano-Bulgarii răspund că | 
oiensiva lui Sarrail e ridiculă 'şi nevoită să bată în retragere în 
îaţa atacurilor lor. Ziarul italian „Secolo“ susţine chiar că ofenslva: 
bulgară răspunde ofensivei aliaților şi are de scop să reţină România - 
de a se uni cu Împătrita Înțelegtre. Acum se vede limpede, Ştirile 

„venite de la armata lul. Sarrail erau talacioase, căci scopul lor era - 
să ne facă a crede căse respecta obligațiunea impusă de convenţiunea 
militară, Uu lucru e cert, că în zilele acestea sosesc la Salonic. pa- - 
chete de trupe italiene şi ruse, In ziua de 11/24, trupele. bulgară 
ocupa Castoria, iar trupele Sârbe, bătute, se retrag. Zilele următoare -. 

„stirile se contrazic. In ziua de 15/28, a doua zi după intrarea noastră .: | 
in răsboiu, Bulgarii bombardează oraşul Serres, iar torţele lor prin-: . 
cipale se aduna în regiunea Strumâzei. In ziua de 19/71 August ne... 
vine ştire că ofensiva germano-bulgară s'a oprit înainte ca Aliaţii 

„noştri să îi dat vreo luptă mare. ! 
_ Îmregistram dar o primă defecţiune. a aliaţilor noştri: ofensiva 
„edergică a armatei lul Sarrail nu s'a produs. Care să île cauza? . 
O telegramă, din 28/10 August, venită de la Paris lămureşte lu- 
cerurile: „Operațiunile lui Sarrail sunt iminenie, Intârzierea. e da- 
torită numai suprimării spionilor germani (ţineţi-vă risul, Români 
buni) şi modiiicării unor dispoziţiuni de pe frontul Salonicului“. Ce 
mărturisire mai curată am voi Oare să avem că armata lui Sarail 

"mu s'a. coniormat obligaţiunilor din convenţiunea militară: că au 
intrat in răsboiu fără să avem siguranţă că e/ va putea disprinde ofensiva 

„energică, care ue era indispensabilă ; şi că rolurile au fost răsturnate, 
căci intrarea noastră în Transilvania a tăcut să înceteze ofensiva 
_germano-bulgară pe irontul macedonean, şi a decongestionat armeta. - 
iui Sarrall, care după cuin mulţi ştieau, nu era în stare să ducă o 
luptă susținută cu adversarele sale, De altfel intrarea noastră în 

“acţiune a avut aceleaşi urmări şi pe teattul de operațiuni din Apus:
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gară ci cu cea germană, cea mai bine organizată si 
cea mai bine condusă din toate armatele beligerante. 

Daca s'a: fi ţinut samă de toate aceste de sigur câ 
nu s'ar fi găsit că intrarea noastră în acţiune era opor- 

-tună la 14/27 August, şi ni sar ft cruțat lecţiunea r4ât 
- de dureroasă, pe cât e de dreaptă, ce ne dă bătrânut 
__om de stat, d. Clemenceau: 
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decongestiotiarea sectorului Verdun-ulut, Aceasta e realitatea, şi dia 
acest punct de vede:e putem cons dera convenţ unca militară ca un 
act meşteşugit, menit să lorţeze intiarea noastră în răsboiu înainte 
ca ţara şi armata să fie pi egătite pentru marea dramă, în care aveau 
să joace un vo] atât de insemnat. |, 
"2. Obligaţiunea impusă Aimatei Ruse de a deslăşura o olensivă pu= 

“ternică pe îrontul oriental, şi mai cu samă în Bucovina, nu a fost riici 
E eb respeciată. La 5,8 August ni se spune că armata rusă a dat un atac 

violent in sectorul generalului Boehm-E: moli, ca: e însă a fost respins ; 
„dar pe râul Ziota» -lipa a:mata gei mană iea olensiva. La 7/20 coman- 
damentul german susține că înălțimea Măgu:a (Bucovina). a fost re= 
luată de la Rugi. Ştirile, dela 8/21 ne spun că pe iontul de Est dom- 
uneşte o acaimie relativă de câteva zile, şi că în Bucovina Ruşii îna- 
intează în dii ecţiuriea Jablovitza, iar Austro-ungarii în direcțiunea Car- 
libaba (Pucovina). La 10/23, in Bucovina sunt mici operaţiuni, iar pe 
restul fromului linişte. La 13/26, pe întregul front nimic Însemnat. 
Tocmai la 2(/2, o ştire. suspectă din Petrograd ne spune că trupele 
ruse au luat olensiva energică în Carpaţi şi au at'ns gi aniţa ungu: cască, 
de unde ameninţa serios Ungaria. O ştire cu aceeaşi tendință morală | 
ne spune că „numirea Mareşalului Hindenburg, care de altfel nu e 
pregătit pentru funcțiunea de şef al Marelui Stat- Major german, în 
noua funcţiune, e o mărturisire că primejdia îni: ângerii ameninţă Pu- 
“terile-Cent, ale“. 

Cum: vedem, nici pe îrontul răsăritean, nici “cel puţin în sectorul 
-- Bucovinei, nu se găseşte măcar un început al acelei ofensive, prevă- 

ri zulă de convenţiunea militară, care trebuia să se lege strâns cu ofen- 
siva armatei noastre din Transilvania. Operațiunile ai matei române 
sunt aşa dar izolate în timp şi în spaţiu, ca şi cum ea nu ar îace 
parte din grupul Înţălegerii, ca şi cum cauza României nu ar îi cauza 
Aliaților ei. Adevărul ese din ce în ce la lumină : Armata noastră z, 

N. 

 



ş - 205 - fb 

„tNu vcrbiţi decât de continuitatea rezistenţei 
(adresându-se primului-ministru francez). Rezistenţa ! 
Eu credeam că e vorba de o-ofensivă balcanică de sdro- 
bire. Ruşii să vină din Basarabia, Sarrail să facă numai 
o îmbucătură din Bulgaria, pe când Românii, stăpânt 
dintr'o săritură în Transilvania, să intre în Budapesta 
ca să iee Austria pe la spate. Dacă acest vis trumos nu 
sa putut împlini, sunt sigur că vina nu enicia Ru- 

şilor, nici a lui Sarrail,: nici a bunilor soldaţi din Ro- 

mânia. Totuşi, trebue să fie undeva o crăpătură în pr&-. 

lost impinsă în răsboiu ca să decongestioneze fronturile armatelor. 
aliate amenințate de Germania şi ca să le îngădue a se pregăti pentru 
viitoarea eampanie (primăva:a 1917). Acest e.adevărul. Armata ro- 
mână a servit, sacrificându-se, cauza aliatelor sale mai mult decât | 
cauza ţării sale. 

3. Obligaţlunea impusă Rusiei. de a trămite in Dobrogia numai două 
diviziuni de Infanterie şi o diviziune de Cavalerie a fost greşt cum- 

pănită cu eventualitatea prevăzută chiar de convenţiunea militară : 

„că situaţlunea dela Sudul Dunării ar. putea să impedice atingerea 
țintei principale : ma;şurile prin Transilvania spre Buda-Pesta“, Daca 
aceasta era ţinta p'incipală a armatei noastre, şi daca Aliaţ i României 

se aşteptau că situaţiunea dela Sudul Dunării ar putea-o stânjeni, 

credea oare Statul-Major român că ajutorul rus de 3) sau 40 mii de 

oameni va Îl deajuns ca să asigure mobilizarea şi concent?area armatei 
noastre din Dobrogia şi-să coopereze cu ea pentru a impedica siluir ea 
graniței dobrogene şi a asigura spatele armatelor de operaţiuni din 
Transilvania ? Măsura de S'gu:anţă, luată prin această: convenţiune . 
îsicheiată cu Aliaţii în ajunul răsboiului nostru, e greşală in ţială care" 
poartă în ea toate greşalele ce vor urma de azi inainte până la res 
tabilirea irontului de operaţiuni Odobeşt'-Galaţi, , 
După mine Convenţiunea militară cu Aliaţii este isvorul tutulor: ne» 

morocirilor, cari s'au abătut peste armată şi peste ţara noasti ă şi cauza 
directă a perderii Dobrogiei, 
„(Această notă â fost scrisă la începutul lui Mart 1918, adică atunci | 

când armistițiul cu puterile vrăjmaşe era de mult semnat, şi România, 
destrusă şi tngenunchiată, imbrăcasă haina de doiiu), 

A.
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vederi. Daca rezultatul sărbătorit: de mai înainte era 
„posibil, de ce nu a fost obținut? Daca era imposibil, 
„de ce nu a fost prevăzut? Daca nu era vorba decât de 
o rezistență a României, neutralitatea ei putea să ajungă, 

“fără să creeze primejdia unei intervenţiuni înarmate, 
„pentru care, până acum,.se pare că nu s'a făcut indea- 
„juns ceeace trebuia ca să-i asigure succesul («L'/Homme 
Enchain6»). 

Un cuvânt şi termen. Planul de răsboiu a răsturnat 
întreaga noastră pregătire, politică şi militară, â răs- 
boiului, făcută an cu an dela 1883 până la 1914.:Orga- 

„mizarea şi pregătirea materială a armatei, pregătirea 
technică şi morală a cadrului ofițeresc, organizarea apă- 
rării teritoriului, tot ce priveşte, întrun cuvânt, pre- 
gătirea peniru răsboiu şi pregătirea răsboiului, fusese 

„făcute în vederea unei cooperări cu armatele germano- 
austrice contra armatei ruseşti. Oare 'şi închipuiau con- 
ducătorii țării, că, ceeace. se făcuse în 33 ani de muncă 
statornică, se va putea desface aşa de lesne numai în- 
tr'un an sau doi de muncă prefacută şi pripită. Dife- 
ritele ipoteze de răsboiu, orientate într'o singură direc- 
țiane, în vederea unui mare răsboiu, cari fusese stu- 
diate, văzute şi răsvăzute an cu an, în timp de 33 ani, 
au fost înir'o bună zi înlocuite printr'o nouă ipoteză. 
Această ipoteză, aşternută. în câteva linii de an serviciu 
anonim, nevăzută şi necontrolată de persoane com- 
petente, putea oare să fie bine studiată şi în stare de a 

“întemeia pe ea întregul nostru plan de răsboiu? Şi, 
„daca sar aimite că da, aplicaţiunea acestui plan era 
oare posibilă faţa cu pregătirea” ce am dat armatei şi 
cu planul economic al răsboiului, întemeiat pe satisia- 
„cerea irebuinţelor materiale ale armatei în timpul răs- 
boiului (arme, tunuri, muniţiani, materii prime, ete...) 
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de cătră Imperiile Centrale, farnisoarele armatei noastre  . de 40 de ani? | 
Grea întrebare, pe care guvernul trebuia să şi-o pună” 

şi să caute un răspuns satisfăcător, chiar în anul 1914, 
când hotărirea sa era luată, căci executarea planului 
de răsboiu atârna de pregătirea. materială, techiiica şi 
morala a armatei. Şi, daca “şi punea intrebarea şi-ar fi 
dat sama că o problemă atât de grea nu se putea 
rezolvi decât prin meditaţiune, muncă spornică şi pre- 
gătire profesională desăvârşită. (Vezi Aneza B), -. 

18 Octobre-—11 Noembre 1915 (s. v.). 
= 

  

'8. Anexa B, - 

Au trecut aproape cinci ani de când am scris acest 
studiu. asupra pregătirii şi condacerii politice şi militare 
a răsboiului. De atunci lam cotit de mai multe ori, 
dar niciodată nu am găsit vre-o nepotrivire între chipul 
cum am judecat evenimentele, pe cârd ele se desfăşu- 
rau, şi criticele sau justificările ce li s'au fiicui în urmă 
de factorii răspunzători, 
Puteam deci să-i consider definitiv închis, şi să-i 

dau cursul ce-i destinasem. Asiăzi, însă, publicarea . 
unor documente secrete, de mare însemnătate pentru 
judecarea politicei răsboiului, pe care a urmat-o gu- 
vernul nostru din 1914, ma tăcut să redeschid manus- 
crisul, să-l controlez din nou şi... să adaog la. sfârşitul 
lui paginile cari urmează ; căci sunt anumite greşale 
cari nu trebuesc nici uitate, nici ertate, . 

In îirma nenorocitelor evenimente militare, cari au 
adus destrugerea unei mari părți a armatei noastre - | 

+ 
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şi părăsirea munţilor şi Dunării, d. Aristide Briand, 
prezidentul Consiliului de minişiri şi mini-tru de Externe 
al Franţei, fiind interpelat în Parlament, a făcut într'e 
şedinţă a Comitetului Secret (din 28 Noembre 1916) 

+0 dare de samă asupra ez»edițiunii din Salonic şi asu- 
pra condițiunilor în cari România a fost chemată să 
'vină alături de Aliați, care a fost urmată de lungi des- 
bateri şi de interesante destăinuiri. Aceste toate au fost 
publicate în «Vonitorul Oficial» al R. F. din 10 No- 
embre 1920, şi reproduse zilele acestea de presa noastră 
(«Dacia», din 2 Iunie — 20 Iulie 1921)). 

Din ele extrag numai“ceeace ne priveşte: 
| , 

+ * 

«Incă dela începutul râsboiului .se angajase tracta- 
tive cu România sprijinite pe un program de aspira- 
țiuni naţionale, pentru realizarea cărora Rusia 'era 
chemată să facă concesiuni: esențiale (?). - Negocierile 
lungi şi grele din 1915 nu au dus la nici un sfârşit. 
Atunci au inceput actele de presiune din partea -Ger- 
maniei şi Austriei, cari s'au terminat cu faimosul 
tractat de comerţ (relativ la cereale şi petro)), stors 
României prin presiunea militară asupra graniţelor ei. 

- «Situaţiunea pentru Aliați era periculoasă, căci dela 
o convenţiune. comercială se putea ajunge la o con- 
venţiune militară, România fiind încă legată de Pute- 
rile Centrale printr'un traciat de alianţă; pe care nu 
toate partiuele politice 'din ţară îl considerau rupt. 
Pentru a preveni, s'a făcut o contra presiune cu con- 

" cursul Rusiei, care a concentrat în Basarabia 200.000 

il) Parte din'ele se găseau deja publicate în scrierea generalului PEdoya 
„La Com nission de l'armă: pendant le grande guerre. Paris, 

. "ă - 
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oameni. Aceasta a reuşit.” Din nenorocire însă Rusia 
nu. a fost în stare să ţină mult timp trupele sale în 
Baarabia. 

«Intre timp, negocierile Aliaților cu România "con- 
tinuau. Ei îşi pusese mare speranţă în reușita, „când 
ofensiva lui Brusilov a sfărîmat armatele Austro-Un- 

gare şi le-a făcut să peardă 450.000 prizonieri (?). Ne- 
gocierile însă nu s'au sfârşit din cauză că primele ne» 
gocieri provocase Rusiei nemulţămiri. E. regretabil, 
căci dacă ele reuşeau la începutul ofensivei ruse, dacă 
în plină desorganizare a frontului austriac, şi, inainte 
de a-i veni arma:a germană în ajutor, intervenea ar- 

mata română cu 500.000 oameni la stânga lui Brus- 
silofi,, efectul era asigurat. 

: eMomen!al când negorierile s'au sfârşit numai era fa 
vorabil.- Armata austro-ungară fusese luată în mână de 
armata germană. 

«Guvernul francez s'a gândit dela începutul nego- 
eierilor că România va trebui, în ziua când.va de- 
clara răsboiu Austriei, să-l declare şi Bulgarieişi să-şi 
îndrepteze operaţiunile hotăritoare prin Dobrogia şi 
Bulgaria (îri legatură cu acţiunea armatei generalului 
Sarrail) pentru a ajunge la Sofia. Aliaţii însă nu-i îm- 
părtăşeau vederile. Rusia, care era principala parte la 
negocieri, era de altă părere, câci ea nu'și perduse spe- 
ranţa de a despărți Bulgaria de grupul inimicului, şi 
apoi voia' să aivă armata română la stânga armatei sale, 

-«D; Briand s'a opus vederilor Rusiei. Intr'o telegramă 
adresată Angliei, taliei, Rusiei şi României, el spunea: 
«Pe Bulgari nu-i puteţi aduce la domniele-voastre. 

- «Prima cale: de luat pentru armata română e - drumul 
«Sofiei, bine înțeles cu concursul lui :Sarrail; care va 

«ţine pe frontul macedonian maximum de trupe bul- 

14



«gare». Guvernul englez a sfârşit prin a cade de acoră 
cu d. Briand şi, împreună, au cerut Rusiei să trămită 
în Dobrogia o ' armată de 200.000 oameni în loc Me 
40,000. 
„Dar Rusia şi România nu au admis: D-l Brătianu 

era aşa'de hotărit în cât, chiar în ajurul atacului Bul- 
“garilor contra Românilor, a declarat însărcinatului de 

- Afaceri Francez de la Bucureşti că are motive puternice 
să creadă că va ajunge la ţinta sa. Condiţiunea formală 
a României de a intra în răsboiu a fost: hăsboiu 

“ Aastriei, operaţiuni contra Austriei, nimic contra Bul- 
gariei. Şi astfel, d. Briand .s'a găsit în faţa acestor două 
condițiuni caiegorice: România declară răsboiu, la epoca 
cutare, dar nu-l declară Bulgarilor. Rusia face conce- 
siuni ?] pentru a obţine concursul Roniâmlor, dar nu- 

mai cu conditiunea ca aceasta să constitue aripa stângă 
a armatei ruse in Transilvaniaj în care va nâvăli chiar 
de la începulul operaţiunilor. Ș 

«Dacă acest plan ar îi fost pus în execuțiune cu o 
lună mai înainte, de sigur că reuşa. Acum însă, abea 
intrată în răsboiu, Bulgaria sa năpustit asupra Româ- 
niei, și d. Radoslavoj). a arătat d-lui Brătianu câtă drep- 
late aveam, zice d. Briand, de a'l face să părăsească nişte 

iluziuni, declarând în. politic că «pe când negociam ca 
«reprezentanţii României şii adormeam cu făgăduelele 
«mele, eu îmi inam toate dispozițiunile şi, o dată mo- 

«mentul venit, nam aruncat asupra României.» 

„«O destăinuire: Presimţând câ varecari informațiuni 
bune, ce ni se dădeau asupra armatei române, ar fi 
putut fi gieşile, oferisem d-lui Brătianu să'i trâmit, o 
misiune militară în frunte cu valorosul militar, care 

"şi făcuse probele pe frontul nostru (reconstituirea ar- 
=



  

- ” au 

matei sârbe), generalul Mondesir. D. Brătianu a refuzat 
darul»). . a | | , 

Intetvenină în discuţiune, d, Victor Augagneur (fost 
ministru) spune: «...Speranţele, ce se născuse de pe 
urma intrării României în răsboiu, au fost adânt în- 
şelate. Nu nuinai că nu s'a putut obține nimic în Orient, 

„ «are să contribue la sfârşitul răsboiului, dar o mică 
ară neutră, care s'a bizuit pe sprijinul nostru, se vede 
ameninţată de sdrobire, năvălită, fără: ca Marile Puteri, 
cari ar fi trebuit să o ajute, să fi putut până acum să 
"i dee vre un sprijin... Cum mai voiţi astăzi ca Nor- 
vegia, sau alte ţări mici, să nu fie neliniştite şi să se 
decidă a irece de partea noastră, când văd Belgia co- 
tropită de a întregul, Sârbia redusă la Monastir; şi Ro- 
mânia năvălită astăzi. E îngrijitor pentru influenţa 
noastră în lume ca peste tot sd se compare îndrăsneala 
violentă a Germanilor, zdrobind pe cei ce imbrăţişează 
cauza noastră, cu slăbiciunea noastră de a întinde o 
mână de ajutor». | | 

Continuând discuţia intrării noastre în răsboiu d. V.. + 
Augagneur întreabă pe prezidentul' Consiliului de M.: 
«Avem dreptul să întrebăm cine poartă răspunderea'că 
România a intrat în răsboiu în acea parte (în Transil- 
vania) în loc să urmeze calea logică, acea care duce în 
spre Bulgaria ? Nu e vina sa daca faptele s'au produs 
aşa cum le vedem; d-sa răspunde, că s'a isbit de voinţa 
superioaiă a României, sprijinită de către unii din Aliaţii 
noşiri. leau act de această declaraţitine a d-lui Briand, , 
Dar e altceva de văzut: daca nu cumva de multă vreme 
  

1) Recunosc motivele cari l-au făcut atunci să refuze misiunea, 
Dar nu avea oare mijlocul ca să ajungă. la acelaşi rezultat teâmițând 
în Pranţa o misiune de ofițeri români, din toate: armele şi servizieie; 
cati să se formeze la şeoala marelui răsboiu ? 
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răporturile dintre Guvernul Francez şi M. C. G. erau 
vițiate,. şi dacă Carhpania Românească, ăşa cum a fost 
dusă, nu e reznitatul unui anlagoni-m între Guvern şi 
Comandament, fâă ca vreodată Guvernul să fi căutat 
a'şi impune voinţa ? Niciodată M. C. G. francez nu a voit 
să recunoască importanța unei expediţiuni în Orient. 
Incă din Iulie 1915 orice intervenite pentru orice ac- 
țiune afară din Franţa era respinsă deaîntregul de Ge- 
neralisim, căci "pentru acesta, în afară de cele trei fron- 
turi (francez, italian şi rus), toate celelulte erau privite 

„ca secundare şi operaţiunile pe ele ca accesorii (contra 
Turciei, Gallipoli; Caucaz...)». 

Credinţa d lui Augagneur este că a fost foarte peri- 
colos pentru Franţa constituirea unui organism militar 
(M. C. G.) superior guvernului său. E! citează raportul 
G-lui Sarrail adresat Ministrului de R. în care spune: 
«că pentru a ajunge la un eveniment în Orient, în loc 
«de a opera în Asia, ar fi mai bine o intervenire în Serbia 
«în urma unei debarcări la Salonic». Astfel, continuă d. 
Augagneur, încă din August 1915, Generalul Sarrail pre- 
conizează intervenţia pe la Salonic pentru a merge în 

“ Sârbia. Deci' Salonicul trebuia să fie o bază de operaţiuni 
pentru o adevărată şi folositoare acţiune militară. La 2 

"Octobre 1915, G-l Sarrail scria: Fie că Sârbii merg sin- 
guri, fie că Grecii se unesc cu ei şi: că România ese 
din izolarea sa, pentru noi şi pentru aliaţi ținta imediată 
e să scoatem din cauză pe Bulgari. Numai după acest 
“rezultal ser putea cerceta acțiunea combinată a Alia- 
'ţilor fie asupra Constanlinopolii prin Bulgaria, fie asupra 
Austro-Ungariei prin granița bulgaro română. Şi pentra 

„a da această lovitură Bulgarilor, Sarrail cerea 4 corpuri 
„de'armată.: După părerea sa, misiunea de a sprijini ac- 
ţiunea militară a puterilor balcanice -revenea Angliei. 
care avea destule mijloace ca să o îndeplinească.» 
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Dar M. C. G. avea altă doctrină. D. Augagneur ceteşte- 

un raport al acestuia: «De sigur că uneltirile duşma- 

«nului sunt de a tări forţele franceze, cât mai nume- 

«roase, în întreprinderi excenirice peni!ru a avea puteri 

«covârşitoare pe frontul principal: (franco- englez). Pe 

«frontul nostru vom obţine victoria hotăritoare, daca 

ci vom consacra toate forţele, oameni şi material. Orice - 

caltă operaţiune intr'o altă regiune secundară trebue irac- 
«tată cu cea mai strictă economie». 

«Faţă de rapottul Generalisimului, Guvernul francez 

atrage atenţiunea Ângliei asupra nevoei de a trămite 

efective mai mari la Salonic, “spunându-i că ei revine 

datoria dea ajuta Serbia. EI declară că nu mai poate tră- 

mite la Salonic decât o divizie şi jumătate de L. şi o 

divizie de C., dar că Anglia, care dispune de divizii | 
disponibile, poate rădica contingentul forţelor aliate ia 
150.000 oameni, aşa cum s'a prevăzut... 

«Lordul Kitchener însă nu era de această părere, El 

admite să se trămită mai târziu trupe numeroase la 

Salonic, cari să rădice efectivul total la 300—4C0 mii 

oameni, în ipoteză că Austro-Germanii ar trămite forţe 

importante în Balcani, dar credința sa esie că aceștia 

nu sunt în stare de a Jace aşa ceva. Deci, la 3 Octobre,. . 

la cererea lui Sarrail de a i se da 4 corpuri de armată 

M. C. G. 'respunde printrun refuz: el nu poate da de- 

cât 2 diviziuni de |. şi 1 de C.; şi declară în acelaşi 

timp că nu crede in evenlualilutea unui alac contra Sâr- 

bilor. Acest optimism ne-a făcut mult râu. Acest opti- 

mism s'a manifestat şi acum câteva săptămâni, adaugă 

d, Augagneur, prin răspunsul d-lui Ministru de Răsboiu, 

pe care'l întrebam duca nui e teamă că România va fi 

atacată : dar cu ce vreţi să o atace Germanii? 
«Admit, continuă d. Augagneur, că generalisimul' să -
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“ au consimtă a'şi reduce mijloacele de apărare alt fron- 
tului său, dar datoria Guvernului, care canoştea situa- 
țiunea generală a răsboiului şi care avea răspunderea 
„conducerii politice a răsboiului, era să'şi impună voinţa. 
Nu a făcut-o, şi rău a făcut. , | 

D. A. Briand replică: aAşa e, dar Generaliăimul francez! 
“a pus prea bine chestiunea; «Dacă e nevoie de o ex- 

- “ «pediţiune depărtată, cum noi avem deja trupe în Orient - 
«cu o sitnaţiune foarte compromisă, e natural să cerem 
aEnglezilor, cari au grija Egiptului şi, interese particu- 
«lare în acea regiune, să facă sfortarea necesară cu di- 
«viziunile lor disponibile din Anglia». 

D. V. Augagneur răspunde: c«...Nu e de ajuns: să spui 
„că eşti partizanul unei expediţii în Orient, dacă nu ai 
„mijloace s'o faci şi să'ţi impui voinţa celui care deţine 
„efectivele. Când sa primit a doua scrisoare a Genera- 
lisimului, Consiliul de Miniştri s'a hotărit să intervenim 
grabnic pe lângă Cabinetul Englez. „Am însoţit pe a, 

a Viviani, primul-ministru, la Londra,: unde am arătat 
"-” “dorinţa insistentă a Franţei de a vedea pe Englezi luâna 

o parte largă la expediţia din Salonic, căci lor le revenea 
„ sforțarea principală (după o convenţiune existentă ei 
trebuiau să trămită acolo 90.000 oameni, “iar Franţa 
60.000). Lordul Kitchener, la această cerere, a replicat: 
aNoi am trămis în Franţa toi timpul, şi la epocele ce 
«ni s'au fixat, diviziele ce am promis. Am, e adevărat, 
amulte trupe în Anglia, dar ele nu au material şi nu: 

„ «sunt încă în stare să lupte... Trupele engleze din Franţa 
„sunt la dispoziţiunea Generalului Joffre, care e liber 
vasă le trămită în Orient, daca găseşte cu cale...» Ne-am 

„ -îmtors în Franţa şi guvernul a solicitat pe generalisim, 
“dar nici o hotărire nu s'a putut lua').. a 

„- 1) Din ce în ce lumină se face imprejurul intrării noastre în răsboiu : 
- Nici Anglia, nici Franţa nu vor să întărească armata dela Salonic, deşi 
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«Atunci, în ziua de » Octobre 1915 5, am, adresat pre- 

zidentului Consiliului o scrisoare prin care'i ceream să 
pună chestiunea în discuţinnea Consiliului de Miniștri, . 
Această scrisoare a fost motivată de următoarea împre- 
jurare: In ajun fasesem la o reunire a Comisiunii Afa-. 
cerilor Străine, unde am auzit, cu mare emoţiune, cu- 

vintele ce adresa d. Franklin-Bouillon primului Ministru * - 
«.„.Am întreprins 'o exp&diţiune în Balcani. Trebue să o 

„_«ormărim aşa ca să asigurăm, daca nu succesul, cel 

«puţin siguranţa trupelor ce “iau parte la ea. Pentru 

«aceasta lorțele trămise trebuesc considerabil sporite,” 
«Comandantul expediției cere 4 Corpuri de armată. 
«Trebue să i le dam. Şovăirea Angliei nu ar desvino- 
avăţi în ochii Fr ranfei un dezastru al trupelor noastre şă 

«dispariţiunea armatei sârbe. Nu am nevoie să demon- 
asirez că o învingere sârbo-franceză ar trage după ea: 
«defecțiunea României şi a Greciei... 'Trebue dar să știra. 
«daca putem, sau nu, trâmite în Balcani corpurile ce- 
arute de generalul Sarrail». 

D. Augagneur ceieşte scrisoarea sa;... «Şi atunci se 
«pune răspunderea guvernului, adică rapor lurile dintre - 
«gavern și comandamentul suprem... Cât despre mine, - 
diau răspunderea de a rădica din armata franceză efec- 
«tivele necesare pentru a le trămite la Salonic, cu 
«convingerea că apărarea Franţei nu va. fi compromisă 
«daca voiu lua de pe frontul ei 100—120 mii oameni». 
Convingerea mea e atât de mare încât nu m'am sfiit 

evenimentele cereau; ministrul ue răsboiu îrancez asigură în Parlameut - 

că Gern;anli nu sunt în stare să atace România; generalislinul francez 
ne somează (singurii pe cari el îi putea soma) să intrăm în Tăsboiie 

Am intrat, am îvat drumul Budapestei cu credinţă că nu vom întâlni! 
decât borvezi unguri, şi rezultatul... îl cupoaştem. 
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-de a o confirma prin scris .şi de a cere "ca chestianea 
să fie adusă în consiliul de miniştri, 
“<A doua zi, la consiliul de miniştri nu s'a.vorbit ni- 

mic de chestiune, A fost ultimul consiliu la care am 
“Maţ parte. 

«D. Briand a declarat că în guvernele prezidate de 
„d. Viviani a insistat necontenit ca comandamentul să 

fie supus guvernului. Da. Dar ce. s'a întâmplat? Indată 
ce d. Briand a luat prezidenţia consiliului de miniştri 

„a pus frontul din Orient supt autoritatea generalisimu- 
i din Franţa, care de mult nu mai voia să facă ni- 
mic pentru a îndrepta situaţiunea precară dela Salonic, 
Şi astfel pe când generalul Lyautey, care avea în Maroc 
80 mii de oameni, era stăpân pe voinţa sa, în Orient 
un, comandant şef, care trebuia să aibă întreaga liber- 
tate, cu acelaşi titlu ca și comandantul şef de pe frontul 
francez, a fost legat, supus acestuia: «A fost o mare im- 

| prudenţă de a pune un comandant, care se ăfla la cel- 
Talt capăt al Mediteranei sup! ordinele generalului care 
comanda frontul din Franţa şi care se ştia că este în 
contra expediției din Orient, î 

Şi acum”d. Augagneur trece la intrarea României în 
'răsboiu : «Ne-a spus d. Briand că va aduce actele di- 
plomatice prin cari a insistat pe lângă România ca să 

Ă “primească planul preconizat de d-sa. Fie. Dar, să ne 
mai spună d. Briand dacă Statul- Major francez a avut 
aşa de puțină influenţă asupra Statului-Major rus în cât 
acesta să treacă peste obiecţiunile serioase. documeritate 
și energice ce sar fi făcut planului pe care Rusia voia . 
31 impune României? Ni se spune că S.-M.rus e acela 

„care a împins România în Transilvania. Se poate dis- 
„cula şi aceasta punând întrebarea : S.—M. francez îşi 
„dădea sama de cauzele pentru cari armata lui Brussiloff 
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avusese un succes neaşteptat, dară care trebuia să ră- . 

mână fără urmări..? S'ar putea spune că e ciudat de: 
aşuratic pentru un S$.—M. de a lua o railă, care a fost 

o întâmplare norocoasă, drept o operaţiune, chemată. 

să aivă urmări, 
«Ne spune d. Briand că guvernul francez voia ca 

România să atace pe-Bulgari. Intreb: fosta d-sa sus- 
ținut în aceasta de S$.—M. francez faţă de Guvernele: 

şi Sjaturile-Majoare străine prin acte, sezisori, sau 

memorii ? : 
“«D. Briand explică că România pusese condiţiunea,. 

sine qua non, ca să nu declare răsboiu Bulgariei şi să 
meargă în Transilvania ; şi că faţă de acest fapt $. —M. 

“ francez nu putea zice nimic, Admit că România se ho- 

tărise la aceasta. Dar nu de azi până mâine să iea o- 

asemenea hotărire, Au fost mai dinaiute negocieri 

lungi şi discuţii de la guvern la guvern. A încercat 
atunci d. Briand să facă a prevala părerea sa; şi eu 

întreb: S.—M. il sprijenea cu documente, cari să'i 

permită a'şi susține părerea ? Unde sunt aceste docu- 

mente, ori nici nu au existat ?.... 
«Tot răul de care suferim nu e numai în această ex- 

pediţiure din Salonic, în conducerea generală a răs- 

boiului chiar pe frontul francez, ci în existența a doua 

guverne, ci în lipsa unui guvern în stare de a'şi substitui 

voinţa sa voinţei unor oameni foarte respectabili, dar cari 

nu sunt făcuţi pentru trebele la carii surui. Există un 

«serviciu în campanie» (decretul din 2 Decembre), pe- 

care prima grijă a unui Guvern ar fi fost să'l desfiin- 

ţeze, căci nu e cu putință ca, după doi ani de răsboiu,. 

să fim supuşi pe teritoriu! francez unui regim, care era 

făcut prniru o (ară duşmană năvălită. In loc de aceata 

sa agravat siluaţiunea punând frontul de la Salonic.
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subt autoritatea celui din Franţa, Această situaţiune e 
gravă fiind că am incercat în România o gravă dezila- 
ziune. care e un insucces moral considerabil; şi, dacă 

"mâine se află că Bucureşti a avut aceiaşi soartă ca şi 
i. Belgradul, în lumea intreagă'va fi u Iresărire neplăcută 
"pentru Franța şi pentru Aliaţii ei. | 

aM. C. G. al d-voastră nu a voit să vadă nici de 
„data aceasta însemnătatea frontului din Orient... Nu 

aţi voit să vă impuneți voinţa, aţi încercat procedări 
felurite, dar fără efect, şi pulem afirma că nenordtirile 
ce lovesc România sunt urmarea fatală a supunerii Gu- 
vernului faţă de M. C. G., care ni a voit niciodată să 
înțeleagă rostul /rontului balcanic». 

| Sa | 

„Urmează interpelarea d-lui Emile Constant în aceeaşi 
chestiune: România nu a urma! sfaturile Franţei. 
«Ce aţi făcut, întreabă el, înainte de pregătirea in- 
4rării României în răsboiu ? Aţi trâmis la faţa locului 
ofițeri calificaţi ca să facă studiele necesare? Ne aţi 

spus că nu se putea trâmile misiuni însemnate, cari 
ar fi atras atenţiune Germaniei şi Austriei. le acord, 

dar oare vă era oprit de a trâmite nişte ofițeri bine . 
aleşi, în curent cu răsboiul modern şi cu nevoele lui, 

“cari să ne spună: Eacă ce 'lipseşte armatei române. 
Nu are mitralierele trebuincioase, nici avioane, nici 

granate, nici sârmă ghimpată... Aceasta nu s'a făcut.., - 
Ati trâmes, pe urmă, misiunea Generalului Berthelot. 

Era perfect, dar era prea târziu. Cred că ştiţi ce a zis 
„generalul Falkenhayn :» Berthelot, e bine, dar dacă nu 

de însoţit de 500 tinuri grele, nu avem să ne îngrijim 
«de el». Şi atunci răsboiul s'a angajat în condiţiunile 

- “gtiute, Sa urmat piinctul de vedere românesc. Bine, 
. 

2



219 i 

dar cel puţin atunci această solujiune strategică îrebuia 
sasținulă cu mijloacele militare şi cn artileria grea ire- 
buincioase.. Toate acestea nu le aţi spus. 

«Cn privire la concursul Rusiei, aţi pronunţat o 
cifră foarte turburătoare, Ce, cu 50.000 ruşi pretindeaţi - 

să ţineţi în loc un plan atât de întins, cu o organizare for-. 
„ midabilă dată de Germani? Cu privire la concursul 

n 

  

nostru prin Salonic, ce indicaţiuni ați dat României ? 
Na ne-aţi spus. S'a pronunţat cifra de 400.000 baionete. 
Cred că nu aţi spus-o României, fiindcă nu era adevărală. 
In aceste condițiuni, mă întreb care a fost situaţiunea - - 
acestor aliaţi, al căror curaj nu poate fi bănuit de ni- 
meni, căci a fost atestal chiar de Germani, cari au de- 
elarat că Românii se bat cu un curaj admirabil, dar-că 
nu au mijloace materiale... Toate aceste îţi strâng inima. 

«Cari au fost urmările înfrângerii României? Dacă 
intrarea ei în râsboiu trebuia să scurteze răsboiul, ne- 
isbânda ei nu-l va prelungi oare? Germania a pus 
mâna pe minele ei de petrol, pe grânarele ei, şi-a ră- 
dicat moralul, ceeace o îngăduc să facă mobilizarea 
civilă. Oare, după, ce-şi va stabiliza frontul în Ro- 

mânia, nu-şi va aduce întreaga ei putere Ja Salonic, 

sau la primăvară în Franţa ? 
«Trebue să ne spuneți, d-le prim-ministru, dacă în 

aceste condiţii Franţa şi-a ţinut făgăduiala şi să răs-. 
pundeţi la chestiunile următoare: Ce acorduri sirate- 
fegice au precedat intrarea României. în răsboiu? Dacă 
Staturile- Majore aliate, instruite prin ezperienjă, au stu- . 
diai nevoele armaiei române ? Dacă sa făcut ceva ca 

să se inilieze această armală în răsboiul modern ? Dacă - 
concursul Rusiei se reducea la 50.000 oameni? De ce 

imporianţă era concursul făgăduii de noi $, Ce indicii s' au 

dat României asupra efectivului armalei dela Salonic, 

  

   

   



  

asupra scopului şi datei ofensivei noastre concordante? 
-Penlru ce făyăduelele noastre nu ai. fost sabsfâcule...?> 

+. 

"a - . 
D. Andre Tardieu pune astfel chestiunea : «...După 

părerea mea greșala de direcțiune (ofensia în Transilvania) 
cu regretabilele ei urmări, nu e principală. Ea decurge 
din altă greşală, mult mai gravă în urmări. Această 
„greşală stă în necunoaşterea cea mai desăvârşită a mii. 
ioacelor duşnanului, în judecarea prefăcută de a-l crede 
nepulincios d: o sfurţare, pe care o pregătea chiar în 

„momentul când a fost d-clarat neputincios de “a o face, 
Această greşală îini pare că a viţiat în intregul lor 
“operaţiunile armatei române; şi asupra ei pun azi 
chestiunea. 

«La 8 Septembre, adică la opt zile după intrarea 
României în răsboiu, adică atunci când presa noasiră 
răsuna de laudele ce aducea primului:ministru francez, 
“Comisiunea Armatei se întrunea ca să asculte expli- 
eaţiunile guvernului. In această şedinţă d. Dabliez a 
spus următoarele cuvinte: «Tare mă tem că Austro= 
«G:rmanii şi Bulgarii împreună să nu facă o operaţiune 
«brutală sprijinită de artileria grea şi să pună România 
«în scurtă vreme într'o pozițiune ra». E simplu, dar 
precis. Ce răspunde guvernul prin gura Ministrului 
de Răsboiu ? «Răţionamentul d-voastră ar fi mai ca 

„«temiu dacă nu ar fi operaţiuni pe Somme, la Verdun, 
«în Rusia; înaintarea rusească şi inaintarea italiană...» ; 

“ i apoi adaogă: «de unde voiţi ca duşmanul să ice 
«oameni ca să facă încă d» acum operaţiunile de cari 
-«vorbiţi 2» Şuse, zile mai târziu, în Cumera Deputaţilor, 
prezi lentul Consiliului declară, în numele guvernului: 
«Imperiele: germanice se „găsesc reduse la defensivă,     
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«iniţiativa operaţiunilor le scapă din mână». Aceste se 
petrec la 14 Septembre. In acest timp ofensiva austro- 
germană, judecată ca irealizabilă, se pregătea şi ini- 

„țiativa operaţiunilor urma .să se reiee in Transilvania, 
după cum fusese luată in Dobrogia. 

' «Greşula capitală, care a atras pe toate celelalte, este 
că nu aţi cunoscut exact mijloacele - inamicului şi nu 

aţi ţinut de loc samă de obiecţiunile ce se făceau în 
Comisiunile noastre; că aţi refuzat ce vă oferea o. 
parte din opiniunea publică franceză ca să susţină 
teza ce ziceţi că e a d-voastră; şi mai cu seamă -că, 
din cauza neştiinței mijloacelor inimicului, v aţi. lipsit 
„de argumente decisive pentru a convinge pe aliaţi şi | 
a-i face să vă susţină teza (ofensia României în Bulgaria). 
Gravitatea acestei greşale e că se repeta, că e caz de 
recidivă. Dela început:l răsboiului noi am prețuit for- 
ţele duşmanului sub realitate. Aţi nesocotit în 1914 şi 
numărul rezervelor armatei germane şi numerul tunu- - 
rilor ei; aţi crezut în 1915:că ofensiva din Seple nbre 
în Champagne şi în Artois va impedica pe adversar să 
năvălească în Serbia ; şi, tot așa, aţi crezut în 1916 cu 
România. Pentru ce? Pentrucă, atunci când noi târam 
România în luptă, o făceam fâră a fi studiat mijloacele 
de cari va putea dispune duşnanul 'contra ei, şi, ca-ur- 
nare, fâră a grupa în România, seu în Macertonia, mijloa- 

“cele materiale şi umane. cari poate ar fi îngăduit să 
sfărimăm planurile duşmanului. Deci această greşală. 
repetată explica deajuns, fără documente diplomatice, 
ceeace sa petrecut in România: Gr-şi/a orientare dată 
sforțărilnr ro nâneşti, nvindestu'atea ajuloarelor concen- 
trate în România, sau la Salonic, şi nenorocirile ce au 
urmal...e
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La toate aceste interpelări d. A. Briand răspunde bn 
“rezumat astfel: 

«Suntem o 'coalițiune care nu samână de loc cu 
aceea 2 Împerielor Centrale. Intre acele există o le- 
gătură geografică, o legătură de interese. Acolo există 
o fară care domină pe cealaltă, care a robit-o cu 
toată puterea ei. Intre ele nu poate fi nici nepoirivire 
de vedere, nici nehotărire de execuţiune. Germania 
comandă aliaţilor ei. De partea noastră, afară de 

- greutăţile ce ne dau situaţiunea geografică a ţărilor 
aliate şi imposibilitatea, sau greutăţile extrem de mari, 
de a comunica unele cu altele, avem şi greutăţile po- 
litice şi de interese, cari cu greu se pot învinge. Ve- 
deţi marile naţiuni, ca Franţa, ca 'Rusia, ca Anglia, ca 

„alia, cari sunt mari persoane morale, ce grijă au 
pentru independenţa lor, Ele p6t avea asupra unor 
puncte păreri .discordante, tradiţiuni diferite, vederi 
politice diverse. E o onoare pentru aceste mari naţiuni 
că nici una din ele, cu toată grija ce pun de a rămâne 

_solidare, nu consimte să renunțe la autoritatea şi contro- 
lul conducerii răsboiului 1). 

«Anglia are în tradiţiunile ei că irupele engleze: nu 
trebue să lupte nici odată supt un şei străin. Rusia are 
şi ea tradiţiunile ei, amorul ei propriu. Ţinând samă 

„de această stare a trebuit să facem sforţări neînchi- 
puite, să 'mi pun toată munca pentru a: apropia aceste 
patru ţări mari şi a realiza între ele makimum de so- 
lidarizare. Tot ce este omeneşte am făcut... 

«Simphil bun simţ arată'că conducerea răsboiului, 
aşa cum 0 concep unii interpelatori, nu e realizabilă. 

a
 

  

1) Această onoare a fost plătită scump de Aliați în Orient şi în Oc- 
cident şi era să provoace prăbuşirea Franţei, care în. î918 ajunsese 
„până la marginea prăpestiei, din care nu s'ar mai îi ridicat dacă cădea, 
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Adică, cum, crede cineva că guvernul francez, în caz 
de deosebire de vederi în conducerea unei campanii 
:afară din Franţa, poate ave atâta autoritate în cât să. 
zică la un moment dat: «Nu, sunteţi greşiţi. Noi am 
coricepui campania' astfel şi astfel trebue s'o execu- - 
taţi». Nici un guvern nu se poate găsi în Franţa cu o 
asemenea autorilate.., 

" Iluzii nu trebue să ne facem. | 
«Am urmărit negolieri, incepute încă: din 1945, spre 

a obține concursul unei ţări (România), despre care ni - 
se spusese că dispunea de 500.000 oameni, Am urmărit 
negoţierile în dorința de a isbuti, cu alt mai mare cu 
cât puteam prevede asupra acestei țări nişte presiuni de . 
aşa fel incât ar fi putut să dee rezulidte tot atât de de- 
zastroase, ca cele cari s'au produs în alle părți din Bal- 
cani jBulgaria)!) Această țară a primit să intre în răs- 
boiu. Însă veţi conveni că, în momentul când intră, 
avea oarecare drept să-și arate condiţiunile, 

«Bizara hotărire a României era de i face, impreună 
“cu armata rusă, a cârii aripa stângă urma să fie, ope- 
rațiuni în Transilvania, şi acesta . era şi voința Rusiei, 
pentru ca dânsa făcea toate concesiunile teritoriale, 
“(Intrebat de un deputat: ce concesiuni făcea Rusia, d. 
„Briand se mulţumeşte a răspunde: «Concesiuni teritoriale»), 

«V'am spus că am intervenit neincetat pe lângă gu-: 
vernele român şi rus ca să le /ac a lua în considerare 
operațiunile în Dobrogia cu scopul de a atigne Sofia, de 
a deschide comunicaţiunile cu Rusia şi de a închide pe 
cele ale Puterilor Centrale cu Turcia, Nu am reuşii, - 
fiindcă mulţi îşi faceau iluzii mari asupra Bulgariei, în 
Rusia ca şi în Franţa, ca şi în Anglia. Nu e de mult -: 

  

1) Rezultate dezastroase pentru Aliaţii noşti. 
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de când mi s'au făcut chiar propuneri ca să se sacti- 
fice Serbia pentru a obţine” despărțirea Bulgariei de 
Puterile Centrale... Exista o asemenea stare de spirit, 
ea se găsea în Anglia, Husia..., până la cel din urmă 
moment; şi pentru a face să înceteze a trebuit să in- 

„tervin în termenii următori: Sunt cu totul înpotriva 
ideii de a angaja, noi înşine şi de pe acum, o negociere 
oarecare cu Bulgaria, în care noi am juca în mod fatal 

rolul de păcăliţi, în condițiuni chiar mai răle decât cele 
din 1915, căci nu vom obţine nimic real dela bulgari 
până nu-i vom face să simlă puterea noastră militară. 

Adaog că o asemenea negociere, carenu ar pulea avea 
ca, bază decât părăsirea Macedoniei sărbeşti, cucerită de 
Bulgari, ar fi polrivnica angajamentelor luate cu Sărbii 
cari--se bat alături de noi la Salonic. Singurul mijloc ca 

să isbutim în tratativele ce voim să avem cu Bulgaria 

e de a o bate mai întâi. Daca însrămădim armate în- 

destulătoare în Dobrogia şi atacam energic la Salonic, 
facem pe Bulgari să înţeleagă că sunt perduţi şi e pro- 
babil că atunci, în faţa marelui pericol, ei înşii vor lua 

„iniţiativa convorbirilor. Dar aceasta nu se va putea 
face decât după prima înfrângere şi când soldatul bul- 
gar va vedea în faţa lui trupe ruseşti. 

„ «Am făcut mai mult încă; Intr'c întrunire ținută la 
Paris, la care au luat parte d. Lloyd George, generalul 
Joftre: şi generalul Sir William Robertson, s'a redactat 
un protocol, în care se fixau regulcle comandamentelor 
din Orient aşa cum fusese stabilite de cei doi generali. 

" “Trupele aliate vor avea, ca prim obiectiv, de a înlesni 
acţiunea trupelor române, de a reţine trupele bulgare. 
„Aceasta era făgăduiala ce făcusem. Făgăduisem Rornâ- 
niei de a exercita în Macedonia, pe [rontul Salonic, o ac- 
tivilate destul de mare, pentru arelinepe acest front toate 

N   

| 
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forțele bulgare ce se găseau [1]. Aceasta a fost făgădujala 
noașiră şi ea a fost ţinală: Nici un bulgar nu a fostscos 
de pe frontul dela Salonic şi trimis contra Românilor. 
Şi nu numai că nu Sau luat forțe în acest scop, dar : 
încă, de când aa început operaţiunile, noui forţe bulgare, 
turce, germane au fost trimise, contra armatelor delu 

- Salonic.) Nu e dar! drept să se „spună că „Franta nu 
“şi-a ținut fă ăgăduința, 

«Convenisem că, îndată ce. convențiunea militară a 
României ci. puterile aliate va fi semnată, să propunem 
guvernalui rus 2) ca să dee destule trupe pentru a asi- 
gura reuşita ofensivei române în Bulgaria. Dar şi Rusia 

"şi România persistă în ideea lor... S'a cerut Ruşiei sa 
trămită în Dobtogiu 200 mii oameni. Ea refuză, şi atunci, 

„Joftre trimite lui Alexeiew o telegramă prin care-i -amin- _: 

teşte foloasele ce ar decurge din încheerea unei păci 
“separate cu Bulgaria bătută şi descurajată., Acestei te- 

i) Afirmaţiunea aceasta e inlirmată de mărturisirile mareşalului V.. 

Hindenburg: «... Cum România tindea din ce în ce spre răsboiu, M, C. 

G. a fost silit să trămită spre Danubiu pentru motive politice trupe, 

cari ar îi putut îi întrebuințate în Macedonia în ofensiva în contra Îni 
Sarail... Fiindcă încetarea ofensivei bulgare în Macedonia putea să favori- 
zeze intrarea României în răsboiu, M. C.G. g german se găsea în faţa unei 
dileme: Să oprească definitiv ofensiva bulgară şi să iee de pe frontui 
macedonean forțe bulgare importante pentru a. le duce în. Bulgaria de 

Nord, sau să aivă îndrăsneala. de a transporta. în Macedonia, forțele” 

deja adunate pe Dunăre pentru a tale cu paloşul nodul gordian TO- 

mân? Declaraţiunea de răsboiu a României a făcut să înceteze această 

preocupare>. (Aus Meinem Leben. Ediţiune iranceză, pag. 172 şi 193). 

Şi așa se fâce că ia deschiderea ostilităţilor, cele trei diviziuni române 

şi micul corp rus, cati aveau să apere Dobrogia, au găsit în fața lor 4 
diviziuni bulgare a 3 brigade fiecare (adică 6 diviziuni), 3 diviziuni 

turce şi 1 diviziune germană, . 

2) De ce după şinu înainte ? Greşită măsură, cate avea. să ne caste. 

atât de: scump. - - - 
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legrame au urmat multe altele, dar rezultatul lor se 
vede în răspunsul Ambasadotului nostru dela Petro- 
grad: «Am vorbit cu' colegul meu englez: de mai multe 
«ori de interesul major pentru Aliați de a se'lega cu 
«Rusia prin Balcani, dar tot ceeace ştiu despre Coman- 
«damentul rus mă face să mă îndoesc că generalul Ale- 

„«xeiew va. primi ca să propună împăratului trămiterea 
«a 200.000 oameni la graniţa bulgară». Vedeii, dar, că 

„“guvernui francez a făcut ce a putut pentru ca „Rusia 
şi România să se unească cu vederile noastre. Neapărai 
că dânsul,are răspunderea, pe care o are orice Guvern 
când nu reuşeşte, - şi primesc această răspundere cu 
toată inima și sunt gata să mă închin în faţa unei ase- 
mene impiitări. In adevăr, nu am reuşit în sforțările 

„mele, dar trebue să recunoaşteţi 'că am făcut, tot ce 
“omeneşte mi-a stat .n putinţă să. fac, pentru a obține 
ca vederile noastre să fie primite. 
«Domnul Tardieu m-a întrebat dacă eram informat 
asupra forțelor şi mijloacelor de. acţiune ale României. 
Eu ştiam că Guvernul rus promisese, ca precauliune, 
90.000 oameni în Dobrogea. Vedeţi cât de tenace şi per- 
sistentă era speranța d-lui Brătianu: până la cel din 
urmă minut a dorii, de teama repercutărilor [9]; pe cari 
sosirea acestor irupe ar pulea-o aduce asupra spiritului 
bulgar, ca această trupă să nu treacă în Dobrogia 1) 

„__ «Cari -erau forţele germano-bulgaro-turce? Le am 
cunoscut, Erau 70.000 oameni grupați, când operaţi- 
unile au început în Dobrogia: iar în faţa lor erau 

„90.000 Ruşi şi 130.000 Români...3), Și înăuntrul Romă- 

  

„DD Acuzarea ce se aduce Brimulu-ministiu român e foarte gravă, 
2) Citre+ne exacte. Eiectivul trupelor româno-ruse 'din Dobrogia, - 

când au început operaţiuaile, eră mult mai: mic; iar acela al trupelor 
„vrăjmaşe mult mai mare ca aj NOStriia 

N    
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niei, care era situaţiunea ? Românii dispuneau de 330.000 
oameni, iar. armata lai Falkenhayn era departe de a 
atinge această cifră, şi Rusia, care era vecină, putea 
ia nevoie să le vină în -ajutor 2). 

- «Făcut-am pentru România tot ce puteam face ? De 
la începutul răsboiului Franţa a trimes necontenit ma- 
terial, tunuri, obuze, cartușe (peste 30.000.009), avioane, 
tot ce i s'a cerut.. 2), 

«Incă de la, începutul operaţiunilor, când ni sa ară- 
tat că România se incovoia supt lovitură, am intervenit 

imediat, strigând Rusiei să iee în mână “afacerea fo- 
mână; să şi-o însușească; şi, pentru a'mi exprima mai 
pătrunzător această dorinţă, am spus Rusiti că cele 5 
brigade ruse, cari se găseau la: Arhangel, destinate 
frontului nostru, să le pună la dispoziţiunea şi în ser- 
viciul României. Acest gest (acest gest a rămas în adevăr : 
numai un gest) nu arată oare că Franţa în aceste îm- 
prejurări nu a rămas surdă la cererile de ajutor ale 
României, că a făcut tot ce i-a stat în putinţă? 

Indată după cererea noastră, Rusia sa pus să con- 
centreze diviziuni şi corpuri de, armată fie spre Do- 

_brogia, fie în alt teatru ; şi am încă încrederea, cu toate 
înfrângerile suferite de armata roinânească, că situa- 
tiunea se va restabili şi. că afacerea Orientului nu e 
sfârşită ; Operațiunile din Orient sunt departe de a fi 
închise. După ştirile răle se. poate să ne vie “aliete mai 

fericite), 

1) Comparaţiunea între forţele umane adverse din Transilvania e 

justă, bă încă pot spune că disponibilităţile noastre erau mult mai 
mari decât se arată. 

2) Da, s'au "trimis, dar prea târziu si s'au primit şi mai tărziu. - 

3) D, Briand uită că aci nu să -discută “probabilitățile unui viitor 

mai bun, ci trecutul atât de dezastros, ! 
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«Cât mă priveşte am convingerea adâncă... Dar: mă 
opresc a o spune, căci dacă evenimentele nu'mi vor 
da dreptate, se va găsi ciăeva care să vină şi să spună: 
Priviţi optimismul mnepocăit. al Guvernului; acum irei 
luni ne spunea că «încă spera că operaţiunile militare 
s-ar putea indrepta cu concursul Rusiei» Totuşi această 
convingere, care e în mine, am datoria' să o spun par- 
lamentului ca să o cunoaşteţi. !) 

«Armata română a fost obligată să dea inapoi, dar 
nu a fost destrusă. De atunci nu am încetat să intervin 
pe lângă aliata noastră, care era singură în siare a.da 

un concurs prielnic. Am siguranța că deja armate im- 
portante se concentrează în două puncte, din 'cari 
unul în Dobrogia /de ce repetarea aceasta 9). Aceste 
armate nu vor fi inactive. Pentru ce, adică, ne-am in- 
chipui dinainte că ele vor fi înfrânte? (Un deputai 
întrerupe: «Chestiunea e dacă ele sunt destul de nu- 
meroase şi bine armate. Dacă nu, e invederat că nu 
vor putea face nimic». Altul adaugă: «Dacă ceeace se 
va face va sămână cu ceeace sa făcut până acum, 
atunci...) N , 

D. Augagueur reia cuvântul: «Când s'au întors din 
Rusia d-nii Viviani şi Albert Thomas, am întrebat pe 

„acesta din urmă la Comisiunea Armatei: Ce impresie 
„aduce .din călătorie, care era starea materială în Rusia, 
El a fost mai'mult decât pesimist. Muniţiunea de artilerie 
se fabrică în cantităţi mici: cât pentru materialul de 

| artilerie grea, necesară unei ofensive, el nu putea fi 
E 

1) Se vede bine că d. Briand a zărit o clipă viitorul apropiat: pră- 
„buşirea operaţiunilor din Orient şi înlăturarea , României dia acţiune 

„Bla detecţiunea Rusiei, totuşi optimismul sân nekocăit, adică intere- 
sele „măjoare ale Fr anţei, i-a impus de îndată o altă convingere, 
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gala decât: la primăvara-viitoare. De altfel, toţi colegi 
voştrii, cari au stat de vorbă cu. delegaţii Dumei, aveau 
aceiaşi părere. 

«A fost o formidabilă greşala militară de a fisputut 
crede că începutul fericit al ofensivei -lui Brussiloff 
putea să aivă urmare. Pentru ce a intrat Brusiloff în 
acţiune, pentru ce succesul lui? El.a intrat în acţi-. 
une ca să scape pe Italieni, cari erau daţi peste capîn . 
“Trentin (strategiceşte, el a mers la bubuitul tunului), 
Ela găsit în fațai'o armată austriacă foarte slăbită, 

"care nu era de primul ordin, fără artilerie grea (care 
fusese trimisă în; Trentin lui Conrad), şi menită să 
1upte în defensivă. In asemeni împrejurări, a fost lesne 
4ui Brussiloff să rupă apârarea şi să rostogolească ar- 
mata austriacă. Dar, când Austriacii „au văzut pericolul 
şi şau readus trupele şi materială greu pe frontul. 
oriental, Brussiloff nu a mai putul inainta, a fost oprit.. 
Şi tocmai acest moment a fost ales ca să Paceţi pe Ro- 
mâni să intre în Transilvania! Aceasta nu e numai pă- 
rerea mea personală şi singură...» - 

Intervine în discuţiune d, G. Leygnes, preşedintele 
Comisiunei Afacerilor Străine : 
«Nu aşi fi luat cuvântul daca nu mi sar fi părut că . 

var ecari informaţiuni com plementare sunt trebuincioase 

pentru luminarea desbaterilor. De două zile șe discută 
afacerea Bomâniei şi încă nu s'a spus esenţialul. Intrarea 

" României în răsboiu a fost salutată de toţi Aliaţii, căci 
toţi credeau că aportul ei va produce o rupere de echi-. 
libru în favoarea lor. Până acum s'a întâmplat contrarul. 

Lie 

Când a declarat răsboiul, România, be lângă oarmată 
de 500 mii oameni, mai chemase în depozite încă pe 

atâta. Dar România avea 600 km. de graniță muntoasă, 

500 km. de graniţă fluvială şi 150. km. de graniţă în 
4 

, 

i :
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D6brogia. Era învederat că numai cu 509.000 România 
să nu poată deslănțui ofensiva ipe un punct oarecare şi. 
să'şi păzască în acelaşi timp graniţele, cari sunt tot atât 

: de întinse ca întregul front rusesc... D. A. Briand ne 
"spune că, dacă armata română a fost respinsă atât de 
lesne de armata germană, cauza e greşala că a atacat 
frontul Transilvaniei... Nu e nevoie să fii mare strateg 
pentru a pricepe că, în condiţiunile în cari s'a' desfă- 
şurat atacul român, rezultatul ar fi fost acelaş pe frontul 
Bulgariei ca şi pe frontul 'Tranşilvaniei. Pentru ce? De 
sigur că, daca Aliaţii s'ar fi pus de acord: pentru o. ac- 
țiune pe frontul bulgar, nu am avea să deplângem eve- 
nimentele petrecute: până astăzi; însă fiind.date condi- 
țiunile în cari s'a făcut intervenţiunea română, dacă Ro- ' 
mânia ar fi asvârjit armatele sale asupra Bulgariei, aceste: 
nefiind apărate pe frontulAlpilor transilvăneni de o ar- 
mată rusă de 200—300 mii rezultatul-ar fi fost acelaşi 1)... 

„ «Chiar daca mă pun în punctul de vedere al dom- 
nului Briand, ajung la aceleaşi concluziuni : pentru ce . 
armata română a fost respinsă; pentru ce Bucureştii e 
ameninţat ? Pentru o rațiune care sare în ochi: pentru: 
că intervenirea României nu a fost pregătită cum ar fi tre- 
buit. Nu încriminez guvernul francez, fiindcă nu e e] 
singur în cauză... D. prezident al Consiliului de Miniştri 
crede în victoria finală a armatelor ruso-române (||. Şi eu 

„+ „cred, dar daca voim să merttăm această întoarcezp a no- , 
rocului, trebue sa ne gândim noi Aliaţii şi să lucrăm . ca 
şi când înfrângerea română ar fi sigură. Ei bine, să 
privim în faţă problema ce ni se pune. 

7 

  

1) Expunere foarte judiţioasă. Vorbitorul însă presupune că ofensiva 
„- remână in Bulgaria s'ar fi făcut cu întreaga noastră armată. In acest 

"caz de sigur că intreaga noastră fruntarie muntoasă trebuia. păzită de 
armata rusească, . ”. /
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Să presupunem că armata română va. fi respinsă 
„până la graniţa rusi. Să presupunem că nu va fi nici 

destrusă, nici prinsă, dar că Bucureştii şi Ploeștii sunt 
imaţi. Ei bine, să nu ne facem iluziuni. In minutul când 
armatele austro-germane vor intra în Bucureşti şi Plo- 
eşti, aliaţii vor fi suferit o înfrârigere politică, morală 
şi militară, a cării repercuţiune va'fi imensă. Pentrn ce? 
Pentru că Germanii punând mâna pe aceste două centre, 
vor obține rezultate politice, economice şi militare. Re- 
znltate politice : vor fi arătat lumei întregi că prevede- 
rile lor sunt superioare celor ale adversarilor; orga- 
nizarea lpr mai tare ; metoadele mai bune, şi o victorie 
asupra Românilor va fi. închegat legăturile Puterilor 
Centrale cu Turcia şi Bulgaria. Rezultate economice i 
Puterile Centrale vor fi pus mâna pe grânarul cerea- 
lelor cel mai însemnat din Europa, după cel din Rusia; 
vor fi pus mâna pe isvoarele petrolifere, bogate şi pre- : 
țioase pentru ei; vor ţine mai ales nodul de căi-ferate, 
răspântia căitor pe uscat şi ferate cele mai ordonate 
şi mai înzestrate din Balcani: 6 linii de căi-ferate, una 
mergând spre Rusia, 3 spre Europa Centrală şi 2 către . 
Turcia. Dintr'o singură lovitură își vor fi consolidat şi 
lărgit mijloacele de comunicaţiune cu Turcia şi“Asia- |. 
Mică... Rezuliate militare : Imperiele Centrale, mănţinân- 

" du-şi comanicaţianile cu Turciă şi Asia Mică, vor măn-, 
„ține deschise rezervoriele lor de hrană şi de oameni, ce 

şi le-au asigurat. printr'o politică care datează de mult. 
«Un mare număr de decepțiuni şi de pagube suferite 

de Înţelegere işi au isvorul în necunoaşterea de cătră 
Diplomatie a importanței factorului orienial de răsboiu... 
Incă dela începutul răsboiului e un fapt în fața căruia 
ar fi trebuit să ne punem: problema orientală. Nu ne 
am pus fiindcă nu au cufoscut'o toți. Comisiunea Afa- - 

N . e ,



. . Ă i, 

cerilâr Străine a arătat-o într un rapori ce v'a:pre- 
zentat: «Germania, târziu venită la împărţirea lumei, 

_«îşi aruncase ochii — sunt acum douăzeci de ani—asupra 

„ «mperiului Otoman, pe care'l considera că sfera cea 
'«inai prielnică pentru expansiunea sa industrială şi co- 
«mereială. -Supremaţia germană în Orient a fost soco- 
atită de Wilhelm II ca cea mai mare cucerire a lui: 
«A uni Germania, Austro-Ungaria, Turcia şi Asia-Mică, 
«a crea o iniensă domihaţiune economică mergând de 
«la Hamburg la Golfui Persic prin Constantinopole, de 
«la Marea Nordului la Marea Indiilor...» Comisiunea a 

„atras atenţiunea membrilor guvernului de mat multe 
ori asupra trebuinţei de a intensifica politica Franţei | 
în Turcia... dar. există o instituţiune care. se chiamă 
«Quai d'Orsay» (pe care un deputat o numeşte «Ghan- 
tilly al Diplomaţiei»).... Nu am ajuns. niciodată să ne 
înţelegeni, şi să înțelegem cu toții rostul. factorului Tureia- 

_ Asia: Mică. în. acest răsboiu...» g! 

"Interpelarea d-lui Renaydel : «Recunosc greutățile geo- 
grafice ale Coaliţiunii, cum recunosc şi. greutăţile cari 
isvorăsc' din diversitatea! guvernelor Coaliţiunii. E prea 
adevărat că politica Republicei Franceze nu se poate 

„asemăna cu aceea a unei Autocraţii rusești chiar din 

punctul de vedere al Afacerilor kExterioare..; De sigur 
că aci nu se „poate spune tot ce se ştie. Dar eu voesce 

să spun numai că în chestiunile” Orientului considera- 
țiunile de cari vorbesc au apăsat foarte greu, și că nu 

„e indiferent a se şti cum s'au hotăriţ Bulgaria şi Ro- 
„mânia să intre în răsboiu, după cum nu e indiferent a 
“se şti în ce condițiuni ambiţiunile Rusiei au putut să 
se arete, de pildă, asupra Constantihopolei... 

«D-le Prezident al Consiliului, ați afirmaț că armata 
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români nu e destrusă şi “că dopă armate ruseşti sunt 
concentrate. Nu. o fi destrusă armata română, dar mă 
întreb daca dezorganizarea, care vine dintr'o retragere. 
aşa de răpede, nu e tot una, pentru evenimentele ime- 
diate, cu un fel de destrugere, care nu se.va putea re- 
para decât într'un timp destul de lung. Apoi, doresc să 

» mai ști care e valoarea numerică a celor două armate 
ruse... Da | | o 

«Eacă deci două puncte privitoare la politica militară 
a Aliaților noşiri. Mai e un punct: Salonicul. Intreb, | 
care e starea exactă, din punctul de vedere al: numă- 
rului, a armatei noastre dela. Salonic ; cari sunt ipote- 
zele cari se pot prezenta în ora de faţă pentru între» 
buinţarea armatei Orientului cu forţele de cari dispune, 
şi, mai bine, ce spor trebue dat foxţelor ei actuale pentru 
aji. permite obiective mai întinse şi a o pune prin ur- | 
mare în măsură de a lucra cu mai multă forță în Bal- 
cani în profitul României» 1, 

(ieneralul Roques, Ministru de Răsboiu,. intervenind în 
" “disculiune «dă următoarele relațiuni: «...Cea dintâi pre-. 
ocupare a mea sosind la Salonic a fost negreşit să ştiu 
în ce stare se găsește armata noastră din punctul de 
vedere al efectivului,. al materiâlului şi al moralului. 
Mărturisesc că primele impresiuni m-au neliniștit... 
Am găsit o armată de sigur slăbită de epidemia „de 

-:„ paludism», foarte gravă, care începuse în Iunie şi se 
„ sfârşeste către Septembrie 2), dar 'care a avut oarecari 
„urmări pe cari le voiu arăta. Cel dintâi rezultat al 

1) Cum vedem, abia în Noembre, nu mult inaintea bătăliei dela Argeş, 
se piine chestiunea organizării Armatei dela Salonic pentru â puteă 
coopera cu armata română! E 

2) Adică după înttaree noastră în, râsboiu. ! 
, 

       



og 

“Acestui paludism a fost scăderea efectivelor, cari teo- 

"- veticeşte trebuiau să fie, pentru trupele franceze, între: 
135.000 şi 110000 oameni hrâniţi (adică luptători şi ne- 

- “Japtători), Acum, după o teleglamă a Generalului Sarrail 
din 24 Noembre (1916), efeetivul trupelor e de 111.000: 

: oamefii hrăniţi. Dar şi din aceştia, medicii găsesc că 
unii trebuesc retrămişi în Franţa pentru a'şi “recâștiga 

puterile şi a fi întrebuințaţi pe frontul occidental.» 
«Ministrul adaogă că a vizitat frontul din Mace- 
donia şi a văzut toate trupele aliate, engleze, sârbe, 
italiene şi franceze. Starea lor morală e perfectă (se 

spusese în Franţa că nu), şi că, cu toată slăbiciunea lor, . 
Generalul Sarrail a putut săvârşi frumoase opsraţiuni 
«cari ne au dus la Monastir». 

«Etectivul armatelor aliate de la Salonic este, după 
Ministrul de Răsboiu, de 413.000 oameni, din cari, 
313.000 combatanții, împărţiţi astfel: 

Contingeiitul Francez, 114.000 (trupă şi ofiţeri), 'din' cari 82.900 iuptători 
bă Sirb „131.000 ( » >») > 97.000 » 

! » italian ,. 40.000 ( » >) » 80.000 > 
> Rus. „ 18.000 ( » >) > 17.000.» 

» Engiez 110.000 (. » « » 81.000 > 
2 s 
a. 

1) Pentru a ne da mai bine. sama de valoarea absolută şi relativă a 

„acestor efective, trebue să amintesc următoarele : La 26 Octobre 1915 

„Ministrul de Răsboiu francez stima forțele inamice din Balcani astiel 5 - 
Austro-Ungari, 120.000; Germani, 80.000; Bulgari, 350.009; Turci,. 
între 100.000 şi 150.000;.sau, în total, 650—700 rhii oameni. Cam pe 

„la aceiaşi dată Franţa şi Anglia trebuiau să trimeață împreună fa Salonic 
IN -150.000 Sameni. Comisiunea Armatei găsea că acest efectiv erâ prea 

„mic pentiu a apăra un front de 250 Km. şi a îndeplini misiunea ce 
sa: încredinţase, 

in Noembre 1916, d. Bânazet (deputat), întorcându-se din Salonica 
relereaza că, cerând Cemnaralului Sarrail relaţiuni âsupra numărului 
combatanţilor aflaţi pe front. aprimit următoarele informaţiusii :
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«La 7 Mart 1916 Generalul Sarrăil a stabilit un proiect 
de operaţiuni în care, hiând ca obiectiv pătranderea în 
Bulgaria - şi ţinând samă de trupele ce va întâlni ta 
fața lui, gerea, în total, 24 diviziuni; ori niciodată el 
„nu a avut de cât vre-o 16 diviziuni (5 engleze, 4 fran” 
ceze, v sirbe, 1 italiană şi 1 rusă). La 30 Aprilie sa 
spus lui Sarrail: țrebue să. rețineţi cât se poate mai mulți 
Bulgari în faţa d-voastră, nu vi să tere altceva. Cu aceste 
mițloace el a atacat şi niciodată nu s-a plâns de lipsa , 
de mijloace, fiindcă avea facultatea, aprobată de noi, 
de a adapta obiectivele la mijlOace. 

L.a întrebarea, ce i s'a făcut asupra obiectivul i. pro- 
pus de Sarrail, care a fost redus de M. C. G. cu con- 
simțimântul Guvernului, Generalul Roques răspuride: , 

«G-l Sarrail cerea 24 diviziuni pentru a trece tre-_ 
trecătoarele Strumei (de la Rupel) şi ale Vardarului în 
așa chip încât să provoace înfrângerea Bulgarilor, în- 
dată ce i-ar fi întâlnit pe pământul bulgar. I-am 'răs- 
puns: nu veţi putea ajunge la acest rezultat cu 9 divi- . 
ziuni mai puţin (atunci el nu avea de cât 15); dar, 

  

Armata franceză număra 27672 puşti; armata Sârbă, 35,563 p.: ar-, 
mata engleză, 38.098 p.; armata rusă, 8942 pe; armata Îtaliană 16.700 p. | 
armata greacă 900 p. Adică, în total, 197,875 puşti (la acest număr cred 
că trebu= să se adaoge şi mitraliere cu trupa care le deserveşte), De 

„la această cijră până la 313.000, cât se spusese -comisiuniij, difei enţa 
-e prea mare (ţinând sama, bine înţeles, şi de celelalte arme), D, Benâzet 
pentru a verifica aceste date le-a controlat după situaţiunile Corpu--- 

"rilor, şi a găsit la unele regimente aflate în lintă l-a, numai 450 oa- 
maeni de batalion (in tare intrau brancardierii, conductori de catâri, 
nedisponibilii:.,), iar ia altele 350. De sigur că o asemenea armată nu „ge poate incumeta să se măsoare cu blocul.armatelor adverse. Toemat 
1m Ferruar 1918, armata aliată s'a ridicat la 519.000 oameni, (General 

„ Pedoya. «La Commission de lArmee pendant la Querrea (pag. 353 şi 
"-armătoare). ÎN | a . $ Bi > .
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fiind dala legătura cu operațiunile româneşti, i sa dat 
ca misiune, mai ales, să reţină pe Bulgari pe ftontni 

- său, dând atacul ce pulea da, şi prelugindul până la 
punctul la care putea să ajungă [!/». | 
'aEacă rezumatul ordinul trimis generalului Sarrail, 

ala 24 August 1916, de generalisim: Misiunea inițiala, 
«ce vi s'a încredinţat de a acoperi mobilizarea și .con- 
«centrarea armatei române, înlățuind libertatea de ac-. 
«țiune a Bulgarilor la granița g grecească, se îndeplineşte 
«prin ea însăşi din faptul că “Bulgarii au luat ofensiva 

«şi că. rmanevrați spre a-i bate. De altă parte: Statul Major: 

«Român 'face cunoscut că armata sa dela Sud-Est e con- 
«cenirată pe pozitiani și gata de, acum să respingă atacul 

«brascat al Bulgarilor, Această înmânunchiare de con- 
«diţiuni noui vă dă toată libertatea ca sd adaptați între- 
«buințarea forielor d-voastră la situaţiunea cerută prin 

- «ofensiva bulgară, şi în particular spre a pregăti cu forțe: 
cimportante o conira-ofensivă, de pildă, la dreapta bul- 
«gară, daca împrejurările va indica trebuinţa», 
«Vedem că se indica lui Sarrail să atace spre Mo-- 

nastir, daca ar fi cu putinţă, în momentul când nete- 

meam de o înţelegere între Grecia şi Puterile Centrale. !) 
«Generalul Sarrail a executat ordinul, şa desfăşurat 

torţele, şi diviziunile sale, au plecat in plin paludism, pe 
călduri tropicale (se ştie că toate trupele de supt co- 
manda sa erau infectate de paludism). La 12 Septembre 
el bate „pe Bulgari (9)... şi ministrul de răsboiu con- 
chide că aceasta a fost; „o frumoasă manevră... Dar toc- 
mai la 19 Noembre, după multe peripeții, trupele aliate 
pun stăpânire pe oraşul Monastir. 

1): Aşa dar obiectivul generalelui Sarrail "era împărţit : să iizeze pe 
bulgari pe îrontul de. N. şi N-E., şi în acelaşi timp să atace spre N-V, 

pentr a intimida pe Greci 0). ! 

DR
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«Luarea Monastirului şi acţiunile neîncetațe din Au: 
gust au permis armaţei franceze să-şi îndeplinească în 

” întregime rolul sau față de România:....). 
«Erau două moduri de-a ajuta România: direct, Vani 

practicat cu armata lui Sarrail (sic); indirect, care nu 
aparţine decât Ruşilor, şi nu am încetat prin toate mij- 
lcacele de a-l semnala aliaţilor noştri. " 

«Deschid o paranteză. Se considera planul iniţial r ro- 
mân ca un punct blamabil, care nu avea nici un sorţ 
de reuşită. Nu a reuşit şi aceasta poate fi de ajuns ca - 
să decidă că a fost 'rău. Însă fiind dată limitarea aju- 
torului rus la 50,000 oameni. (Un depatat ailaogă: «Şi 
fiind dat că ofensiva generalului Sarrail fusese refuzată 
«de M. C. G.»; iar ministrul de răsboiu replică: «Nu e 

„«exact să se zică că ofensiva lui Sarrail fusese refuzată 
«de M. C. G.; ea fusese combinată cu el.). 2) 

„„«E deci bine înţeles că, fiind dată limitarea ajuto- 
rului rusesc, Românii propuseseră executarea unui plan! 
de atac care consta: în a avea 200 mii oameni, împăr-. 
țiti» defensiv pe Dunăre şi în Dobrogia; 50 mii, rezerva . - 
la Bucureşti, ceeace era ceva; restul armatei năvălea 
în Transilvania, Puteau ei să facă operațiunea inversă: 
să se acopere pe îruntaria transilvâneană şi să atace 
Bulgaria ? Daca ar fi făcut-o, evenimentele actuale ar 

„d După generauli Roques aceasta însemnează cooperațiune strate- 
gică pe fronturile de operațiuni. Noi - nu acuzăm Prânţa că nu şi-a 
ținut cuvântul ; a făcut ce a putut; dar a spune că şi-a îndeplinit în 
întregime rolul îaţă de noi, e o alirmaţiuue cam exagerată. Noi, da, 

ne-am îndeplinit în întregime rolul, 
+ .2) Din discuţiunile de până acum şi din însăşi declaraţiunea moinis- . 

trului de răsboiu să vede lămurit că cooperaţiunea generalului Sar- 
rail ch operaţiunile armatei noastre fusese redusă la o simplă de- 
monstraţiane pe îrontul macedonean. Onorabiiul depulat are dreptate, 

iii
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fi fost poale i mai, „grave, Ei aveau o rațiune foarte se- 
zioasă de a pătrude în Transilvania: scurtau întinderea 

“ frontului. E sigur că daca. Romanii reuşeau să se stabi- 
lească pe Mureş, astfel după cum voiau. luau ipotenuza 
triunghiului şi. reduceau considerabil întinderea frontulu: 

| de apărat 1). 

D. E, Constant reintră în , discuțiune :  «Reluând-între- 
„- bările făcute primului ministru, întteb din nou ce acor- 

duri strategice au precedat intrarea României în răş- 
boiu. D. Briand ni-a spus; «Am încercat să îndrept 
«ofensiva României spre Sofia, dar nu am reuşii şi 

„afiidcă. nu am fost ascultat evenimentele, pe cari noi 
dle regretăm se împlinesc astăzi». Ori, ieri d. ministru . 

de răsboiu ne spunea că «daca ofensiva ar fi fost în- 
«dreptată spre Sofia situaţiunea ar fi fost poate şi mai 
gravă». Trebue dar să căutăm aiurea cauza insucceselor 
române, care constitue: cauza insucceselor' aliaților. 

«Trec la întrebaraa : Staturile-majoare aliate au stu: 
diat ele nevoile armatei române? Aţi dat României tot 

"ce-i trebuia pentru a-și îndeplini scopul naţional ur- . 
„ „mărit şi pentru a ne scuti de surprizele pe cari le ştiţi? 

Ne;aţi spus că România, după ce a intrat în răsboiu, a 
primit dela noi tot ce a: cerut. (D. Briand rectifica: 

1) Cei cari cunosc pianul nostru de răsboiu, şi problema politico- 
militară a participării noastre la răsboiu, şi. mijloacele de cari dispu- 
neam, găsesc că apreţierea evenlmentelor miiltare făcută de generai 
Rognes e foarie: criticabilă: Ea a îost de sigur provocată de necesi- 

tatea de a apăra o. cauză perdută, căci numai aşa se explică că d-sa 

considera manevra noastră din Transilvania până la Mureş ca un scop 

"strategic, iar nu ca un. mijloc al nnei ofens!xe cu obiectiv nelimitat. 

"Ce Dumnezeul armata noastră nu a, Intrat în răsboiu cu gândul de 
“a se stabili solid pe Mureş şi de a reduce, prin ipotenuză, întinderea 

feontului de. apărat. 
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«înainte». D. Constant repeta: aţi spus, «după». D. Briand . | 
replica: «nu am zis după; am zis inainte şi după!) 

«Vedeţ, d-le Prezident al Consiliului, ce bine e să ne . 

xplicăm. Daga aţi dat înainte pentru noi va fi o ade-- 
vărată uşurare, căci atunci răspunderea d-voastră ar fi 

mult redusă în evenimentele ce se produc (D. Briand 
întrerupe: răspunderea noastră nu există), şi cari apasă 
atât„de greu asupra duratei şi rezultatelor acestui răs-" 
boiu. Cred acum că veţi. răspunde la întrebarea ce 
văam pus: ce aţi făcut înainte, pentru că, daca nu veţi 

spune decât ce aţi făcut după, aceasta ar însemna că 
ați încercat să reparaţi atunci când : ar fi „trebuit «să 
preveniţi», 

D. F. Merlin :: «Din declaraţiunile d-lui prim-ministru 
şi ale d-lui ministru de răsboiu rezultă că, oricare ar | 
fost ipoteza adoptată de armat română, invaziuned în 
Bulgaria sau ofensiva în Transilvania, ea era; sortită. la. 
înfrângere daca acea armată nu avea material, muni- 

țiuni şi oameni -de ajuns, și daca nu avea la spatele ei, 
spre a o' ajuta şi a o secunda, o armată rusască de 
întărire de 200 până la 300 mii oameni, fără de care - 
ofensiva românească era o nebunie. Şi atunci mă întreb : - 
daca acţiunea Guvernului, nu trebuia, înainte de toate, 

să 'se iorteze ca să lase România neutră şi să nu g.. 

arunce într'o ofensivă, care serveşte dușmanului nostru. 2) 

«A doua întrebare atinge partea diplomatică a ac- 
* 

1) Adevărul e că d. Briand a spus că: dela începutul răsboiului, * 
Franța a trimis tunuri, muniţiuni, etc. De sigur că nu a înţeles Înce» 
putul răsbolului francez, ci a celui românesc. 

2) Chestiunea oportunității intrării noastre în răsboiu a îost pusă» 

dapă cum vedem, chiar de" Aliaţiii noştri, 
4 
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țiunei române. Nu interpretez, ci bă mărginesc a celi 
depeşa pe care d./Briand -o adresa la 29 August d-lui 
Brătianu «...Frânţa întreagă aplaudă hotărtrea prin care 
„România îşi iea cu curaj locul său printre apărătorii 
cauzei dreptului şi civilizaţiunii...» La 2 Septembre, 4. 

„Brătianu răspunde : «Supi cu atât mai mişcat de cu- 
- avintele ce 'mi -adresaţi cu cât ele vin dela acela care, 
«prin prevederea sa limpede şi încrederea sa în noi, a con- 
atribuit atâta ca să uşureze sarcina noastră. Trecând Car- 

„_ «paţii, armata română îrămite salutarea sa vibraată 
„_ «glorioasei armate franceze...». | - 

| “Recunosc că planui îniţial, intrarea în scenă a ho- 
„mâniei, era poate factorul hotăritor al răsboiului, şi câţi 
din noi lau sperat! Insă speram că, după doi asi, 

„. această intrare în răsboiu' se făcea în condiţiunile cele 
nai bune, cele mai serioase; că mai ales armata română 

„era înzestrată cu toi materialul, cu muniliuni şi. oameni 

_ ţrebuincioşi pentru a învinge, şi că avea Ia spate armata 
ruşă care so ajute, Această întrebare o pun pentru ca 

noi, reprezentanţii itranţei, să.putem apăra interesele 

țării noastre, dacă într o zi această întrebare gravă ne-ar 

fi pusă... Ca şi domniia-voastră, d-le Prezident al: Con- 
siliului, am încredere, car dacă România ar fi înviasă, 
ar fi un dezastru pentru cauza Aliaților». 

Răspunzând, d-l Prezident al Consilialui de Miniştri 
spune: «Spun şi repet că, atunci când guvernul A tre- . 
buit să cerceteze planui de răsboiy, se gusa în Ad celei 
condițiuni sine gua non a României (ofensiva in, Tran- 
„silvania), Sunt de acord cu Generalul Poques să spun 
„că, fiind date aceste. dispozițiuni, nu era cu putinţă, chiar 
daca Bulgaria declara răsboiu României, să cerem aces- 

“teia să întreprindă operaţiuni în' contra Bulgariei prin 
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Vobrog zia 9, Ce spun documentele ?Căd. Lloyd George 
şi cu mine; într'o conferinţă la Paris, ne-am sforțat să 
obținera dela Ruşi 200,000 oameni, cari, cu cei 150.000 . 
români, să constitue o armată ofensivă asupra Sofiei. 
Rusia nu a putut face această sforțare... Răspunsurile 
ele sunt limp&yi şi precise. -Azi, când lucrurile nu sau - 
întors bine până acum, d, Merlin conchide că en anu. 
avut merilul de a fi adus intervenţia României (dedn- 
“cere din telegramele schimbate cu d. Brătianu). Li răs- 
pund că o singură răspundere există : a mea.. 

«D-l Constant mi-a pus o întrebare importantă : 
Aveaţi, informațiuni asupra armatei române; aţi luat 
măsuri s'o ajutaţi ; ştieați daca avea material? Da. la: 
momentul când am angajat negocierile în 1916: prima 
grije a mea a fost aceasta. Am propus d-lui Brătianu 

„săi trămit o misiune. A refuzat-o. M'am pus în legă- 
tură cu Ministrul român dela Paris, care avea ca mi- 
siune să ceară tot ce lipsa României. Informaţiunile . 
Staturilor-majoare aliate spuneau la fel: Armata română - 
e un sprijin prețios; e compusă din oameni voinici, 

buni soldaţi, şi mulţi din ofițerii ei au studii militare - 

adânci. Materialul ei e cel normal al armatelor, şi to- 
tuşi nu am încetat să'l sporim, noi şi Englezii, râspun- 

„zând tatulor cererilor şi trămițând de aproape un an urmii-: 
- 

toarele ezpediţiuni, cari se adăogau la materialul normal 
al armatei zomâne 2), 

1) Nu a spus aceasta Generalul. Roques. Prezidentul Consiliului evită 
să răspundă la afirmarea Ministrului de Răsbolu, care spune limpede 
„că a doua iputeză : ofensiva contra Bulgariei, putea să aivă urmări 

anult mai-gravr pentru Aliați decât ipoteza întâfa ; ofensiva contra 
Austriei, , 

2) Aceste intornațiuni erau în parte exacte, Dar tac 0 întrebare: 
“Guvernul francez avea oare intormaţiuni asupra organizării Statidul- 

. EP 
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D-E E Briand dă o listă întreagă a materialelor de răs- 

: bbiu trămise în țară, din cariexirag următoarele : Aero- 

“plane, 172); mitraliere, 1700; puşti model 1907 ; tunuri, 
muniţiuni diverse 2). 
«Am făcut mai mult. Cam nu voiam să ne mulțăriim 

a cere sacrificii dela alţii, cele 5 brigăăe ruse destinate : 
„ moă le-au luat Românii din prima zi 9). 

„D-1 Marcel Cachin | pune două întrebări : «Suntem: îur- 
buraţi de cele, ce se petrec în Rusia din punciul de ve- 
dere interior şi chiar din cel exterior, şi cred că avem 
„dreptul la unele explicaţiuni cât mai clare din pariea. 
Guvernului. . 

«De doi ani şi mai bine ni se tot spune că o frac- 
ţiune însemnată din- Guveruuă rus. e în mâneie biuro- 

_craţiei germane. Vedem prefecţi de poliţie, miniştri de 
- răsboiu, acuzaţi şi pedepsiţi pentru “că au pactizat cu 
Îvrăjmaşul, vedem. căzând miniştri, vedem un şir de 
fapte extrem de „grave în Rusia şi şi ne întrebăm daca 

mai avem "dreptul. să ne bizuim pe o as'fel de aliată. Din 

punctul de vedere al răsboiului însuşi, am văzut mai, 

multe ofensive nise: când s'au isbit de armate austriace 
2 
  

Major şi' Comandamentelor, ăsupra Servicielor armatei noastre de 

- operaţiuni: şi daca avea crâu ele tot aşa de optimiste ca cele relative 

la material? În ceeace priveşte materialul normal, proba a fost făcută 

din ziua "când ostilitățile au fost deschise. Deci daca s'au făcut o ase- 

_„xmenea afirmaţiune, apeasta -a fost o sinistră mistificare, atât de scump 

plătită şi de noi şi de Aliați. : 

1) Până în 1917 armata nu a avut aeroplane şi lipsa Yor a fost una 

din cauzele deiecţiunii ei. 

2) Nu le-a avut în prima pate a răsboiului. Astiel armată a trebuit 

„să întrebuințeze vechea puşcă Hanry-Martiai. Toate aceste au fost. - 

"tr ămise după ce am intrat în răsboiu, 

3) Neexact. - 
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au avut succese; dar, când s'au găsit în faţa armatelor 
germane, nu au putut împedeca, invaziunea.. În ora de .. 
față armata rusă e oprită de Germani. - 

«Ni s'a spus din cercuri ruseşti, şi sa spus chiar de 
la tribuna Dumei, că în ceea ce priveşte pâlitica internă 
a țării sunt oameni la Curte cari conlucrează. permanent . 
cu Germania şi cari se tem de victoria Aliaților, ca nu . . 
"cumva ea să ducă la desfiinţarea absolutismului în Rusia... 
Deci trebue să ştim daca din punctul de vedere intern 
ne putem bizui pe acea fracțiune. guvernamentală „a a. 
Husiej. 

«In al doilea rând, din punctul de vedere al opera- 
tiunilor cari vor avea loc âtât în România câţ şi, apoi, . 
în Rusia, voim să ştim cari sunt mijloacele adevărate 
de acțiune ale Ruşilor. Noi facem sforţări colosale; 
voim să ştim ce va face şi aliata dela Răsărit? - 

_D-l Renaudel reia cuvântul: «La cererile mele pre- . 
cise nu mi s'a răspuns. Acam, în urma explicaţiunilor 
d-lui Cachin, voesce să spun că în cazul de faţă Bucu- 
reştii va fi luat negreşit, mâni sau poimâni ; şi atunci 
o parte din armata. care operează în România va ră-: 

mâne liberă ca să fie dusă spre Monastir, sau Salonic. 
Voese să mi să spună dacă aveţi angajamente, cari să 
vă garanteze că Ruşii vor face nu numai sforţări ca să 

respingă pe Germani din România, dar că vor fi chiar 
„în stare să combine sforțări pentru a împedeca trupele . 
germane de a arunca în mare cele. 300.000 oameni ai. 
noştri dela Salonic». o O 7 

Prezidentul Consiliului de Miniştri .: «Dispoziţiuniie 
noastre defensive dela Salonic au fost luate. Dar sperăm 
să nu avem nevoie de defensivă, căci trupele noastre
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de acolo, pe cari noi şi Aliaţii le vom mai întări, au 
un ajt- obiectiv de îndeplinit. Mai adaog căi sforţarea 
Aliaților nu se va mărgini numai la Anglia, Italia şi 

Pranţa, ci se va sprijini şi pe concursul Rusiei, dela 
care am obinul să iee în mână cauza românii [! Con- 
centrarea armatelor ruse în ceasul de faţă e îndeplinită 
în cea mai largă măsură, şi am priinit, de unde se căde 
fâgădueli formale că Rusia va face întregi sforţiri pentru 
<a situațiunea în Orient să nu fie compromisâ». | 

+ 

>
  



o “PARTEA. IV-a 

Drama de la Turtukaia şi Cauzele ei 

1. In loc de înteoducere.. 

Dezastrul de la 'Turtukaia-a dat o mare lovitură pres: 
tigiului armatei noasire şi mândriei unui întreg popor. 
Mi sa slâşieat inima de durere când am aflat jalnica tra- 
gedie, ce s'a desfâşurat pe acel petec de pământ câştigat 
trei ani mai "nainte, cu sudoarea ftunţii lor de aceiaşi - 
bravi ostaşi, cari hu putuse într'un timp atât de scurt”, 

să'şi peardă nici vigoarea trupească, nici avântul sufle- - 
țesc, nici simțul datoriei. Şi totuşi, păreau că şi le-au 
perdut, căci din fundul unui vagon-binrou sa adus şi - 
soldaţilor şi ofiţerilor, cari au apărat Turtukaia, cea mai 
grozavă învinuire — învinuirea laşităţii — care pătează şi 
descalifică pe cei ce o primesc, 

En însă, cunoscând şi pe cei cari ău primit-o şi pe 
cei cati le au aruneat necinstea în obraz, am căutat să 

descurce adevărul şi, adunând, cât am putui, informaţiuni 
serise şi verbale, note, documente, etc..., am ajuns să'mi 

statornicesc credinţa ca trupele din Turtulaia ș'au făcut 
datoria, că. vina înfrângerii trebue căutată aiurea, în 

- conducerea lor cintra» işi aextra mnros», ŞI tot ce am 
. = 
4
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putut descurca am scris în filele cari urmează, supt 
titinl de Drama de la Turiukaia, 

Dar, de şi convingerea mea era făcută, totuşi controlui 

multor din actele acestei drame trebuia împins mai 
departe. Pentru a'l complecta a trebuit să aştept sfâr- 

“situl răsboiului. 
Astăzi, după ua riguros controi, văd că aproape ni- 

mic din cele ce am scris în Octobre şi Noembre 1916 
nu, trebue schimbat, căci totul stă în picioare. Şi, ca să 

jlastrez afirmarea ce fac, voiu cita— ca un slab omagiu: 

ce pot aduce amintirii unui brav aparator al Turtulaii — 
următoarele rânduri desprinse dintr-un mic memoriu 
al Colonelului Atanase Grigorescu, comandantul Regi-. * 
“meniului 5 de Obuziere,':mort în captivitate. Acest me- 
moriu samănă mai mult cu un lesfameni, pe care re- 
gretatul comandant l-a scris pentru ofiţerii şi soldaţii 
lui, atunci când aripa morţei îl atinsese deja. 

«ln. cartea nepătrunsă a destinului a fost scris Regi- 
mentului ca, după 3 ani şi 5 luni de la înființarea lui, 
după ce tânăr divizion făcuse campania din 1913, să fie. 
«dat prizonier, în lupta cea mare a Românilor pentru 
reaiizarea idealului lor de secole, ideal naţional, şi, ceva 

mai mult şi mai trist, prizonier la Bulgari... | 
«După nenorocita luptă de la Turtukaia, cu un re- 

zultat dezastros şi umilitor pentru țară şi demoralizator 

-pentru întreaga armată, sa adus de.unii la o parte a 
trupelor destinate să apere «Câmpul Intărit»- cea mai 

- greă învinuire : învinuirea de laşitate. | 
«Nu cred că € acum timpul să arăt în toate aminun- 

tele, unele mărturisite de oameni întregi la mihte, altele 
văzute de mine însumi, faptele de ar me de la urtukaia, 

. “căci am credinţa că felul cum a fost concepută şi execu- 
zolă brganizarea şi conducerea apărării acestuli Împor- 

- ca     
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ant loc întărit, modul cum a urmat lupta propriu zisă 
de acolo şi cum au fost conduse irupete de întărire (de 
ajutor), faptele petrecute pâriă la momentul capturării 

„trupelor române, deschid un mare proces militar şi S0= 
cial, proces care nu se va termina de cât în urma unei 
anchete severe şi cinstite, cu sancțiuni exemplare, așa 
cum comporta un fapt de arme unic în felul lui în ana- 
lele militare, şi o rană care nu se va închide şi vindeca 
de cât în urma unei sirălucite victorii». 

După ce arată tot ce au făcut ofiţerii şi trupa sa în 
grelele şi sângeroasele lupte cari s'au desfăşurat în sec- 
torul Daidir — ales ca sector de atac, aşa cum de mult 
se prevăzuse de toţi, afară de cei cari trebuiau să pre- 
vadă şi să vadă — în ziua de 23 August, prima zi de 
luptă a bateriilor sale sosite. la Turtulcaia î în noaptea de 
2 spre 23, Colonelul trece ia ultimele evenimente din 
ziua de 24. ! 

«Aci, în colţul pădurei T urtukaia, cu gurelă. de foc 
mascate. de frunziş, tăiat din pădure, timp de şase ore 
şi mai bine, şi anume până la orele 5.45 d.a, Pegi-- 

„mentul de Obuziere, format în semi-cerc a dus lupta - 
cea mai vrednică, ce o poate duce un regiment de Arti- 
lerie. vărsând moâitea în duşmani, cu ferma convin- 
şgere că ajută la salvarea infanteriei, sora sa de luptă. 
Aci am avut ocăziunea să văd din nou, şi din. neferi- 
cire pentru ultima oară, la postul de luptă, de: datorie 
sfântă, priceperea şi vitejiea de nedescris a comandan- 
ților de baterie, a ofițerilor subalterni, a plotonierilor, 
a sergenţilor, a caporalilor şi a simplilor soldaţi ai Re-. 

" gimentului, cu un. cuvânt vitejiea artileriştilor noşiri...?).. 

1), Un oiiţer superior din Sectorul de Vest mi-a: aiirmat că a auzit. 
tunul Colonelului Grigorescu până Ja.ora 4.30 p, rm. Focul a încetat 
când ultimul obuz a fost tras, ' 
= 

*
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”. «luţeala tragerii se comandă chiar de mine, căci ire- 

N „buiă cu grice preţ să prelungesc rezistența cât mai mul;, 

“până noaptea, pentru a da timp suficient trupelor din 

“ Turtukaia, aflate pe malal Dunării, să se retragă pe celali 

mal. Exact la ora 4 d. â. am trimis printr-un agent d-lui 

. “Comandant al Turtukaii următorul raport: «Regimentul 

“25 de Obuziere aproape, singue apăra Turtukaia de la 

" «orele 5 dim. Vom trage ultimile cartuşe, vom prăvăli 

«materirlul în vale (la Dunăre), luând piesele de la în- 

«chizătoare, sau le vom inpropa în pădure, cărti nu avem 

«cu ce le destruge. Cum. se va înopta trebuind a ne re- 

«trage şi noi, trămiteţi-ne yaspeniru îmbarcare. Dacă ne 

atrămiteţi vase pentru întregul regiment, materia] şi cai, 

«am fi prea ferjciţi». Am trămis acest raport şi Coman- . 

«dantului Marinei, căci circula svonul că Comandantul 
«Turtnkaii fusese grav rănit. - . 

«La ora 4.55 d. d. soseşte un soldat cu capul gol, 

__ galben la făță, abia „putând respira, şi cu vocea tre- 

“ murândă împi spune, înecându-şi plânsul: «Să trăiţi 

ad-le colonel, numai trageţi, că s'apredat oraşul şi Tara 

Românească». | 

Colohel nu crede. În timpul acesta infanteria bpi- 

gară se apropie cu şovăire prin porumb. Bateriele trag 

cu înălțătoarele la 600 m. La ora 5 d. a. el trimite un 

alt raport (Comandantului Turtukaii : «Continuăm re- 

«zistenţa cu curaj şi vom trage până la ultima lovi- 

«inră. Rog trimeteţi-ne ajutoare şi vom face minuni de 

«vitejie. Când vom termina muniţiunea, trebuind să ne 

"aretragem, rog din nou să ne puneţi la dispoziţiune 

-«vasele trebuincioase pentru a trece pe cellalt mal.» 

“ Ajuns la Dunăre cu ofiţerii săi, un spectacol dure- 

“sos fi apare: aCe impresie sfâşietoare! Şi când te gân- 

"deşi că azi fost! atâția bravi în mulle regimente de in-.  
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fanterie, cari în alte condițiuni ar. fi de si 'gur adus victorie... | 
Nu, nu putea fi altfel impresiunea, mea, căci ultima mea ' 
iluziune, a biavilor inei -ofițeri, a întregului meu „regi- 
ment, iluziunea ce ne făcusem că noi luptam ca să dăm 
timp Comandamentului Superior să treacă trupele pe 
celali mal al Dunării, ultima noastră ituziune se spul- 
berase înir'o clipă. Nici in batalion, nici o compahie, 
nici un ploton, nici o secţiune, nici chiar un grup de . 
oameni nu fusese trecut pe celalt țărm, deşi timp fusese 
deajuns ca să scape toată infanteria din mâna dușma- 
nului, de soarta tristă de. prizonier, pentru a. putea. fi 
înțrebuințată pe un alt front. Dispăruse incă dela ora... 
şi Comandantul Turiukaii cu Statal-Major al său, dispă- 
ruse şi Marina,!) fapta,-a cărei grozăvie $i..., nu poate 
mintea omenească să-şi închipue... Şi ca culme a acestei... 
a fost şi faptul nespus de barbar, pe care. câțiva ma- 
rinari şi jandarmi româpi, ostaşi de-ai noştri, îl comi- 
teau din ordin superior: marea şi oribila crimă de a 
împuşca, fără cruţare, pe cei cari ştiind sii înoate aveau . 
curajul să infrunte valurile Dunării pentru a trece pe. 
celalt mal... în timp ce Bulgarii din Turtukaia trăgeau 
şi ei întrânşii... Nu sunt cuvinte atât de puternice cari - 
să poată. stigmatiza purtarea aşa de criminală, odioasă... . 
şi nici revoltă sufletească, care să arate prin Cuvinte : 

1) Marina nu dispăruse. Escadra de Dunăre a părasit apele Tur. 
tukai, cum declară contra-armii alul Negrescu, în urma radiogramei : 

Marelui Cartier Ceneral, primită la ora 1.95 d. a, care-i ordonasă. se 
„retragă spre Silistria „fiindcă. inimicul a ocupat Turtukaia* „(Asa dar 

M.C. G. altlase pe la amiază că Turtukaia căzuse), j 
La Olteniţa ge găseau, după relaţiunile date de C.- Amiralul Negrescu; . 

107 şlepuri, din cari. numai 66 încărcate cu cereale. Cu ele. Sar îi 
“ putut salva' chiar în ultimul moment o parte din Garnizoană, dacă ... 
_escadra de Dunăre ar fi disdus de remorchere. Acestea insa Jipseai, 
deşi Îusese previzute în planul ei de“ mobilizare, : 

     



250 - 

  

gro:ăvia acestor crime fără păreche, cari vor rămâne 

:o pată eternă în conştiințele celor cari le-au ordonati...» 

Mă opresc aci, la aceste rânduri, cari” par a fi cele din 

- urmă pe cari le-a scris unul, din martorii Dramei dela . 

 Tartukaia. 
Aceasta în loc de introducere. 

2 

. ” „ ui ” 

2. Ydeile cari au călăuzit organizarea „Locului 

Intărit Turtukaia“ 

Locul întărit Turtukaia făcea parte din sistemul apă- - 

rării graniței Dobrogiei, aşezată prin tractatul de pace” 

dela - Bucureşti (1913). E1 constituia aripa dreaptă a 

sistemului, după cum pozițiunea dela Bazargic (Dobrici) 

îi constituia aripa stângă. | 

Organizarea apărării. acestei granițe fusese hotărită, 

la 9 Iulie 1914, de un comitet, la care luase parte 

„A. S..R. Principele Moștenitor în calitate inspector ge- 

merâl al Armatei, compus din: Ministrul de Răsboiu, 

"Setul Marelui Stat-Majer, Inspectorul General al For- 

tificațiunilor Ţării şi cei doui Sub-inspectori aj Armatei. 

Bazele organizării fusese stabilite de Marele Stat- 

Major. : 

Punctele cari trebuiau întărite în primul rând erau > 

“Turtukaia şi apoi Silistria. In urmă veniau Ak-Kadânlar, 

Kurt-Bunar şi Dobrici. Turtukaia şi Silistria,. afiate Ja 

vadurile. Dunării, trebuiau organizate ca nişte capete- 

"de-pod ofensive. Celelalte, cari puteau fi atacate de 

“toate părţile, urmau să fie întărite de jur-împrejur ca 

„puncte de acoperire. 
" Problemul strategic al organizării apărării acestei 

granițe, pentru a da protecţiune trupelor însărcinate 

cu acoperirea concentrării armatei din Dobrogia, fusese
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"pus astfel: 3 corpuri de armată se concebtreăză, in 
Dobrogia la Nord de linia Silistria-Copadin-Mangalia şi 
au ca puncte de trecere Silistra, Cernavodă şi, poate, 
Hârşova; 2 corpuri de armată, concentrate între Argeş 
şi Ialomiţa, după terminarea concentrării celor dintâi 
şi începerea ofensivei în .cadrilaterul bulgar, vor trece 
Dunărea la Oiteniţa-Turtukaia pentru a constitui re- 

„Zerva strategică a armatei noastre care operează în 
Bulgaria. - i - 

Marele Stat-Major şi-a dat părerea că până la rezol- | 
virea definitivă a apărării teritoriului anexat, care tre- 
buia organizată şi pentru eventualitatea în care grosul -. 
armatei noastre ar fi chemat să opereze şi pealtefron- . 
turi, era neapărată nevoie a se da o soliiţiune expedi- 
iivă, lucrând neintârziat întăriri de pământ cu-profil . | 
puternic şi destinându-le armamentul disponibil (adică. | | 
din cel care nu era afectat trupelor de operaţiuni). - i: 

Deci, în ceeace priveşte Turtukaia, problemul pus în 
împerjurările zilei de față era: întărirerea ei pentru 
cazul când grosul armatei noastre va opefa pe un alt -: 
“front. , | 

Tinând samă. de caracterul locurilor întărite aşezate .. . 
„pe graniţa unei ţări, garnizoanele lor, date de trupele RI 
de acoperământ, au fost stabilite de Comitet astfe 
Turtukaia;  9—10 Bat..de îni,, 9 Băterii de Art. şi 2 Escâd, de Cav 

      

Ak-Kadânlar, Sam 6 1. 2", m IN Kurt-Bunar, dori, în ne a... cc. 
Dobrici, 6, ”  » 3 » Pe » . .. . . e Balcic, 1.1 ” 

In fine, acoperirea graniţei se complecta cu 6 regi- 
mente de cavalerie în regiunea Kurt-Bunar-Dobrici. | 

Fiind astfel hotărât caracterul organizării defensive - 
şi garnizoanele însărcinate cu apărarea locurilor întărite - 
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- de pe noua graniță dobrogiană,: Ministerul de Rășboiu 

„a însărcinat o comisiune, compusă din ofițeri generali 

şi superiori. de Stat-major, Artilerie şi Geniu, şi prezi- 

date de Inspectorul General al. Fortificaţiunilor, cu în- - 

tocmirea . proectelor şi cu executarea dor. Executarea - 

: 4rebuia să înceapă cu Turtukaia şi apoi să treacă la 

celălalte «cari se vor executa, zicea ordinul,gin măsură 

ce Ministerul va dispune la mijloacele necesare». . 

“Ţinând sama de garnizoana şi de armamentul desti- i ! 

pate Turtukaii, de gurile de foc de diferite calibre ce i s-au | 

afectat nai în urmă după intervenirea Inspectoratului 

Fortificaţiunilor, precum şi de topografla terenului, Co- 

misiunea de Studii şi de Execuţiune a stabilit frontul 

poziţiunii — adică linia principală a apărării — locurile 

şi tipurile întăririlor cari aveau să constituiască centrele 

de rezistenţă ale poziţiunii. Ministerul de Răsboiu admi- 

țând în totul proectele și propunerile Comisiunii, lucră- 

zile pe teren a început la, 18 Iulie 1914 şi au continuat 

până'n'primăvara anului următor, când ele au fost tre- | 

cute de Minister asupra Comandamentalui trupelor din 

“Turtukaia 3). După, această dată sau adus, modificări 

  

  
__1y Aceasta a fost unita însărcinare dată de Minister Inspectoratului 

G-ral a! tortiticaţiunilor şi Comisiunii de studii şi execuţiune, şi toluş 

aceste organe fusese de sigur create în vederea organizării apărări? gra- 

niţei dobrogene, şi existența lor trebuia să-şi găsască apoi justiticarea- 

__ în nevoia de a se întări granițele ţării despre Austro-Ungaria. Da, dar 

- Ministerul a judecat altiel.. Pe când Comisiunea: de Studii lucra planu- 

„ „rile Silistriei, Ak-Kadiularului şi Kurt-Bunarului (pe cari le-a trâmis Mr 

i misterului la 19 Dec. 1914 şi la 4 -Fevruar. 1915), acesta crezuse ne- 

__ merit să însărcineze o altă comisiune cu aceleaşi studii. Pe când priu- 

_artun ordin secret din lulie 4914 hotărâse ca Purtulaia, după terminarea 

ducrărilor, să atârne, ca-şi Cernavoda, de Comandamentul Cetăţii Bucu. 

eşti şi al Locurilor intărite, Ministerul găsea acum de cuviință să co- 

xespundă direct cu Comandamentul de la Turtukaia în chestiuni de 

organizare, cari priveau numai pe Inspectoratul “ortilicaţiunilor .. 

7 

 



RE ARE 

  

mari şi organizării posiţiunii, şi constituirii garnizoanei 
ei şi rolului ce i se fixase. Urmările ce au avut toate 
aceste moditicări asupra- operaţiunilor militare din Au- 
gust 1916, se vor vede în cursul studiului de faţă: 

De cine şi.de ce s'au adus toate aceste modificări or- 
ganizării locului întărit şi apărării lui, aprobate de Mi- 
nisterul de Răshboiu şi cunoscute Marelui Stat-Major, care 
era reprezentat în Comisiunea de Studii şi de Execuţiune* 
Cine i-a schimbat rostul și i-a nesocotit destinaţiunea ? - 
„Nu pot găsi răspunșul de cât făcând o Singură presupu- 
mere: Se vede că la Ministerul de Răsboiu ezista un 
organ a cărui autoritate se suprapunea autorității Şefu- 
lui Marelui Stat-Major, care 'lucra pe seama. sa şi'ş im- 
punea voinţa cu siguranța că va fi acoperit de Ministrul 
său. Bânuesc aceasta, fiind ca tot astfel au fost conduse 
toate afacerile. Matelui Stat-Major în lunga perioadă a 
pregătirii. armatei noastre de răsboiu. 

Din combinaţiunea considerațiunilor tehnice ale apă”, 
rării cu topografia terenului a rezultat pentru locui în- 
tărit un perimetru de aproximativ 20:Km. Garnizoana: 

„de siguranță. destinată acestui toc întăril, corespundea. des- 

  

Pentru a stabili răspunderile, „Inspectorul Fortiticaţiunilor a întrebat - 
printr'un raport (21 Fevruar 1915) pe Ministerul de R. dacă considera! 
sarcina Comisiunii de Studii ca terminată, Ministerul nu i-a răspuns, aa: 
în schimb nu a mai dat acestei Comisiuni nici o altă însărcinare şi a» 
dezorganizat Ivspectoratul luându-i cei doi ofițeri de Gen!u, singurele 

„Jui ajutoare, pe cari i-a pus la dispozițiunea Comandamentelor de la 
Silistria şi 'Furtukaia. Şi astfe! încă din Fevruar 1915, Inspectoratul tor- 
tificațiunilor a încetat de a funcționa ; arhiva lui tehnică a fost vărsată 
Marelui Stat-major, iar prin budgetul anului 1916 e! a fost suprimat, 
Acest inspectorat a avut acee1ş soartă ca sub-inspectoratele armatei: 
organ destinat să răspundă, unei necesități de încadrare şi apoi să dis- 
pară îiră a lăsa urină. ” 

La
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poltării ce i s-a dal; cu condiţiune nurhai ca ea să fie in- 

: zestrată cu artilerie suficientă şi de bună-calitate, ca apă- 

rarea. să fie bine organizată şi bine condusă, ca trupele 

„de infanterie să fie deprinse cu lupta din întăriri, în fine 

ca personalul artileriei să cunoască bine terenul din fala 

frontulai întărit și să aivă mijloace de a descoperi țintele 

ascunse, sau nevăzute, ale inamicului. , 

Inspectoratul general al Fortificaţiunilor a atras atenţiu- 

nea Winisterului de Răsboiu, încă 'din Decembrie 1914, asu- 

-pra tutulor, acestor condițiuni, fără de cari nu se putea 

asigura “apărarea aripei drepte a graniţei din Dobrogea: 

«Ori cât de trainice ar fi — spunea el Ministerului — for- 

- „tăficaţiunile ţării şi oricât de puternic ar fi armamentul 

- lor, ele nu pot avea o valoare reală dacă nu se vor în- 

credința unui personal de comandament complect şi des- 

_stoinic, şi nu. lise vor da trupe speciale, suficiente şi bine 

încadrate... Dar răul mare de care au suferit 'şi Cetatea 

“ Bucureşti şi celelalte Locuri Intărite din țară, a fost şi 

„lipsa de stimă ce li s-a arătat. Ele au fost considerate 

- ca nişte organe de neinsemnata importanţă şi, ca atare; 

cadrul comandimentelor şi trupelor speciale, ce li s-a 

dat, nu-a fost totdeauna ales după aptitudine şi cunoş- 

tințe speciale, ci mai adesea cules pe unde s'au găsit ofi- 

- teri de valoare: indoelnică, sau reputați ca lipsiţi de ap- 

titudeni pentru serviciul armatei de câmp. Fac această - 

tristă constatare, fiindcă pentru mine toate serviciile şi 

” toate organele armatei sunt de-o „potrivă trebuincioase, 

şi, ca atari toate trebuesc stimate şi rădicate. cât-mai sus 

de ofițeri capabili şi folositori serviciului», 

_- Dar cine era să ţină seama de sfaturile mele? 

Mai mult. încă. Dându-mi.sama,. mâi mult decât toți, 

de însemnătatea poziţiunii dela Turtukaia am avut grija 

să cer Ministerului (în Noembrie 1914), cu doi ani aproape 
1 
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înainte de a intra în răsboiu, ca să o înzestreze ca toate 
organele de comandament şi cu mijloacele de acţiune in: 
dispensabile unei bune apărări. Am cerut să'i dee: 

Un Comandant, cu aptiţudine probate, 
Un Stat-Major al Comandantului, 

__Uu Comandant al Artileriei, eu toate serviciele de Ar: 
tilerie aferente, - Da PE Da 
“Un Comandant al Geniulei, cu serviciile aferente for- 
tiBcaţiunilor şi lucrărilor locului întărit, 

" Comasdanţii celor trei sectoare ale apărării (Staroselo, 
Daidir și Antimouvo), aleşi printre comandanții trupelor. 
de Infanterie aflate la Turtukaia, cari, odată aleşi, tre- - 
buiau să rămână nemişcați până la siârşitul misiunii ce 
avea să îndeplinească locul întărit, | 

Un deposit de. Artilerie (materialul şi muniţiunile Ar- 
tileriei. şi Infanteriei), - : 

Un deposit de Geniu (materialul Şi uneltele de Geniu 
„ale locului întărit), 

O garnizoană de siguranță, compusă din : 7 batalioane - 
de Infanterie ; 1 batalion de Artilerie de Cetate, pentru 
serviciul Artileriei fixe şi semilfixe ; un grup de baterii 
de obuziere grele (150 mm); 1 grup de baterii de tunuri 
de câmp, | | 

Trupe speciale de Pionieri și de Comunicaţiuni de atate, cu materialul necesar, . 
Un grup de avioane şi un grup de proiectoare, 
“Un escadron de Cavalerie, şi - 
Un detaşament de Marină, care să complecteze pe apă 

apărarea locului întărit, să supravegheze podul de pe. 
Dunăre şi să complecteze mijloacele de trecere a vadului, căci pentru Marele Stat Major. Turtucaia nu înceta de 
a îi un cap-de-pod, adică apărătoarea mijloacelor de tre- 
cere a vadului dintre Oltenia şi Turtukaia. 
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„_ Organele Ministerului de Răsboiu, nedându-și sania 

de însemnătatea propunerilor mele (adică'ale Inspesio- 

„- zatului g-l al Fortificaţiunilor), nu le-a satisfăcut. Hezui- 

tatele se cunosc. a 

3. Care trebuia să fie rolul locului întărit 

Turtukaia. 

După concepţiunea Marelui Stat- Major, Turlukaia avea 

menirea unui .cap-de-pod ofensiv (de manevrâ), adică 

să acopere şi să proteagă cu tunul său şi cu sprijinul: 

apărării fluviale vadul dela Olteniţa, în cazul când o: 

parte din armata țării, concentrată între Argeș şi lalo- 

miţa ar fi trebuit să treată pe dreapta Dunării pentru 

“a loa ofensiva, sau a sprijini ofensiva strategici în Bul- 

garia. a Să _ 

Atribuirea acestui rol poziţiunii dela Turiukiia a fost. 

greşită, căci ea nu Var fi putut îndeplini decât numai 

A. când-armata concentrată în Dobrogea ar fi luat otensiva, 

"ar fi trecut granița la Vest de Turtukaia şi ar fi iinpins' 

artileria adverșă destul de departe pentru a scoaie vadul 

din bătaia tunului ei de pe uscat și de pe apă. Narnai 

“în acest caz. În altul, nu, Şi, daca la începutul răsboiului 
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dintre popoare, Statul-Major nu şa dat sama de această „| 

greşală, din primul an de răsboiu însă sa tras destule 

învăţăminte ca să se poată vedea limpede că nici situa- 

ţiunea geografică a Turtukaii, nici topografia regiunii din 

stânga Dunării, nici lărgimea fluviului, nici direcţiunea 

' lai faţă de operaţiuni, nici raza de acţiune a artileriei 

„de, poziţiune şi a vaselor de răsboiu fiuviale ale vrâjma- 

şului nu mai îhgăduiau Olteniţei a, fi un însemnat vad 

militar şi deci Turtukaii un cap-de-pod ofensiv. 

- Adevăratul cap-de-pod ofensiv trebuia să fie Silistria,  
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care, găsindu-se la 50 km. la răsărit de graniţă (Turtu- 
kaia, e numai la 13 Km.), îngăduia trupelor noastre din 
stânga Dunării să treacă in Dobrogis în linişte şi de- 
parte de tunul vrăjmaş şi le asigura spaţiul trebuincios 
pentru desfăşurarea lor strațegică !). Situaţiunea strate- 
gică a acestui punct ingăduia trupelor trecute pe dreapta 
Dunării să fie duse cu înlesnire şi în condițiuni satisfă- | 
cătoare fie spre Vest în direcţiunea Rusciukuiui, fie spre 
Sud în direcţiunea Rasgrad-Şunila, fie spre Sud-Est în 
direcţiunea Pravadiej. Acestepunct corespundea iutulor 
consideraţiunilor strategice, şi de aceea, când s'a propus 
legarea noului teritoriu printr'un pod permanent, eu nu 
am admis aşezarea lui la Olteniţa, cu toate foloasele apa- 
rente ce prezenta această legătură, şi am susţinut al doilea 
punct: Silistria, : | 
"Planul nostru de răsboiu, întocmit după ce sa orga- 
nizat poziţiunea dela Turiukaia, hotăra ca armata ro- 
mână să păstreze defensiva. strategică în Dobrogia — cel 
puţin în prima perioadă a răsboiului (ofensiva din fran- 
silvania) — pentra apărarea căriia se constituise o armată 
compusă din.3 diviziuni de armată şi un corp rus?£). 
i Aceasta fiind situațiunea strategică, Turtukaia nu putea 

fi considerălă ca un cap-de-pod ofensiv, şi'nici chiar de- 
fensiv (adică de retragere). Fără îndoială, nu. Atât gar- 

  

1) Marele $.-M. hotărise ca în nici un caz concentrarea armatei noastre 
din Dobrogia să nu treacă de iinia Silistria-Kolkargea. 

2) In faţa acestor trupe româno-ruse se puteau găsi următoarele 
trupe bulgaro-tureo-germane : trupe bulgare, aiviziunile I-a, a 4-a, a 
6-a şi a 12-a constituite din câte 3 brigade, iar brigada din 8 batalioane; 
trupe turceşti, 3 diviziuni aduse din Andrinopole ; trupe germane, 1 di- 
viziune de armată; cavalerie, 2 diviziuri; artilerie grea, 1 regiment 
de artilerie bulgar şi artileria grea austro-germană. Apărarea Dobro- 
giei era să fie .pusă la grele încercări (Nota din 1919), 

1
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nizoana ei, cât şi trupele cari luptau în regiunea ei, nu 
trebuiau să se retragă pe stânga Dunării prin vadul Tur- 
tulaia- Olteniţa, fiindcă aceasta ar fi fost în paguba sai- 
cinei încredinţată armatei din Dobrogia; fiindcă chiar 
daca, călcându-şi menirea, aceste trupe ar fi căutat scă- 
parea pe stânga fluviului, vadul era lipsit de mijloace. 
de trecere. El nu avea nici pod pe vase plutitoare, nici 
imbarcaţiuni suficiente pentru trecere. In astfel de con- 
dițiuni, Turtukaia nu mai putea fi cap-de-pod, şi totuşi 

nimeni nu s'a gândit să'i schimbe numele şi, deci, să'i 
hotărască singurul rol ce i se cuvenia, şi care, de sigur, 
ne-ar fi cruțat de marele dezastru ce ne aştepta. 

Rolul Turtukaii, după planul de răsboiu, care a ho- 
tărât operaţiunile armatei noastre, era să apere aripa 
dreapti a graniţei Dobrogiei. Atât şi nimie mai mult. 
Dar acţiunea ei curat defensivă trebuia acordată cu ope- 
rațiunile tactice ale Corpului însărcinat cu apărarea Do» 
brogiei, căci «Cetățile, ca şi poziţiunile întărite, ca şi 

torturile de oprire, nu pot aduce mari foloase armatelor 
daca rămân izolate şi lăsate numai pe sama puterilor 
lor. Din potrivă, dacă acţiunea lor se combină cu a tru- 
pelor de câmpie, aceste din urmă vor căpăta o acţiune 
considerabilă, iar cetăţile vor fi în stare a aduce servicii 

netăgăduite». 1) 
Armata însărcinată cu apărarea Dobrogiei trebuia să 

manevreze înapoia intervalelor dintre punctele întărite ale 
graniţei, servindu-se de unul din aceste, după eventua- 
litatea operaţiunilor, ca de un steajar de manevră, sau 
ca de un punct de sprijin al unui flanc, sau al centrului 
— aceasta bine înţeles în cazul când Comandamentul ar 
fi găsit prielnic să apere Dobrogea chiar pe graniţa ei. Dar - 

1) Din Invăţămintele Răsboiului de Asţăziş de generalul Herjcu. Vol; 

1 (1915), pag. 84,
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atunci, intrebuiuţarea poziţiunii dela Turtukaia, ca şi a 
celorlalte, urma să se facă potrivit cu învățămintele răs- 
boiului de faţă, pe cari le-am schițat în studiele apărute 
până astăzi 1). Si 

Cazul acesta s'ar fl petrecut atunci când declaraţiunea 
răsboiului ar fi găsit ambele armate polrivnice nemobi- 
lizate. Atunci Turtukaia ar fi servit ca punct de acope- 
rire a aripei drepte a graniţei, până în ziva când armata 
însărcinată cu apărarea Dobrogei s'ar fi adunat în zona 
ei de concentrare şi ar [i tost gata de a începe opera- 
țiunile. Din acea zi, Turtukaia, cu celelalte puncte întă- 
rite ale granijei, ar fi devenit o bază pentru operațiu- 
nile acestei armate, adică un front de operaţiuni (cum 
sunt de pildă, pe teatrul de operaţiuni apusan ; Sectorul 
Meuse-i şi Sectorul Vosgilor;; iar pe teatrul de operaţiuni 
de miază-zi, întregul front austriac, față de armata 
italiană). : 

Răsboiul nostru însă a găsit armatele bulgară, turcă, 
germană complect mobilizate şi concentrate, iar pe a 
noastră numai în parte mobilizată. Deci situaţiunea numai 
putea fi aceeaşi 2), | ” 

Acesta fiind cazul nostru, desfăjurarea strategică a 
forţelor adverse, cari puteau năvăli în Dobrogia, trebuia 
să ne indice ca primă poziţiune strategică, de unde să 
ținem pept năvălirii, un front înapoia graniţei. Dacă | 
planul de răsboiu, în ceeace priveşte operaţiunile din 

  

1) ldem. Din Invăţăturile Răsboiului de astăzi, Vol, II. » 
2) In primele zile după declaraţiunea răsboiului nostru se găsau lângă 

graniţă, gata: să atace Turtukaia, următoarele trupe: Diviziunea ger- 
mană 217: diviziunea a 12-a bulgară (jumătate); diviziunea a4-a bule 
gară; diviziunea l-a bulgară (jumătate); 1 diviziune de cavalerie (bul- 
garo-germană); regimentul 2 de artilerie grea, bulgar; artileria grea 
austro-germană, (Nota din 1919), .
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Dobrogia, ar fi fost bine studiat, sau . daca Comanda- 
mentul armatei de Sud ş'ar fi dat sama de situaţia mi- 
litară şi de mijloace, această poziţiune ar fi trebuit aleasă 

acolo unde credeam că se va putea produce o schimbare 
favorabilă în situaţiunea generală pe teatrul de operaţiuni 
dobrogian. 

Cână vrăşmaşul a trecut graniţa Dobrogiei cu o ar- 

mată mai numeroasă şi cu o artilerie mult mai puter- 
nică ca a noastră, noi trebuia să ne dăm sama că, 
concentrarea armatei din Dobrogia nefiind terminată, 

nu vom putea opri năvălirea chiar pe graniţă, ci că 
va trebui să ne retragem — cum au făcut trupele de 
acoperământ austro-ungare din Transsilvania în faţa 
armatelor noastre, 1-a, a 2-a şi de Nord—pe unalt 

front bine ales şi studiat, care se coincidă în timp cu 
un eveniment .prielnic: terminarea concentrării armatei 
de a apărare a Dobrogiei şi sosirea corpului de ajutor 
rus. Şi acest front putea fi: Silistria-Nord Bazargik, sau 
chiar Silistria-Nord Şabla. Retrăgându-ne pe una din 
aceste linii, scurtam frontul cu o treime din lungimea: 
lui, deci condensam mijloacele apărării şi ne apropiam. 
de trupele de ajutor, cari ne veneau din Nordul Do- 
brogiei. Trei, sau patru, zile câştigate feresc de multe 
ori o armată de dezastru şi întorc chiar sorții răs- 

- boiului, | 
Hotărându-ne să operăm astfel, am îi lăsat pe gra- 

niţă trupe de acoperământ, reduse la strictal necesar ; 
iar la Tirtukaia numai o garnizoană de siguranţă, cu 
artileria de siguranţă, pentru a ţine în loc câtva timp 
o parte din armata de invaziune şi a ne da răgaz ca 
să complectăm organizarea apărării în regiunea Silis-. 
triei, cătră care avea să se îndrepte cu siguranța « cea 

- mai mare isbire a duşmanului; -



BB, 

- Acesta! era rolul Turtukaii în apărarea graniţei, aplie cat la cazul, de faţa, și astfel trebuia să ne folosim de ea, iar nu al unei cetăţi izolate, căriia i să atribuie un rol de sacrificiu, cum de pildă l-a avut cetatea ga- litiană Przemisl (1914—15). 
Ca să fac a se înțelege mai bine ceeace susțin, voiu aminti cazul cetăţii belgiene Liâge, al cărui rol a fost identic cu al Turtukaii 1), 
Intenţiunea Satului-Major German a fost să pună sţă. „pânire pe această cetate, îndată după deschiderea osti- lităţilor, printr'un puternic atac 'bruscat, după o bom- bardare energică cu artilerie grea de armată şi de câmp (metoda generalului Von Sauer). Primul atac, dat de von Emmich, s'a executat cu 6 brigade de in-“ fanterie, cu puţină cavalerie, cu artilerie de câmp (tu- nuri şi obuziere uşoare) şi. cu artilerie grea înhămată " (obuziere grele). Germanii susțin că acesta a fost numai un atac de recunoastere, de incercare (un fel de son- dare). Ne reuşind, deşi între timp venise din urmă trupe numeroase, von Emmich sa văzut silit să aş- tepte sosirea artileriei de foare calibru. 
Generalul belgian Leman a rezistat cu 40.000 oa- meni atacurilor dela 4 şi 5 August şi din noaptea de 5 spre 6 pe un front de. 50 km. Dar, după ce artileria de calibru mare a sosit şi a început să-şi facă efectul, Guvernatorul a judecal că forturile celăţii numai puteau juca decât rolul unor forturi de oprire şi că ar fi peri- culos să mai lase o parte însemnată din oștirea ţării ezpusă a fi încunjurată. Forturile mai puteau rezista, dar corpul apărării trebuia redus la strictul necesar 

  

1)” Din Invăţămintele Răsboiului de Astăzi, de General Herjeu, : Vot 1 şi a OR arii
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pentru a le prelungi câtva rezistenţa, Guvernatorul a 
luat hotărârea, punându-și în joc răspunderea, ca să 
păstreze Belgiei bravele trupe cari-l secundau cu atâta 
eroism. El preferă să se priveze de concursul lor, de- 
venit nefolositor, şi ordonă adunarea trupelor de câmpie 

“ între forturile Lancin şi Hologne (pe stânga Meuzei). 
In ziua de 6,pe când Germanii lăsau cetăţii puţin răgaz, 
diviziunea a 3-a şi brigada a 15-a mixtă din armatade 
operaţiuni iau drumul spre rîul Gette, care devenise 
frontul de apărare al armatei belgiene. 

Li6ge era în acelaşi timp cap-de-pod de manevră şi 
cetate de oprire (acoperitoare de graniţă). Dacă armata 
franco-belgiană ar fi fost în stare să iee ofensiva stra- 
tegică pe dreapta Meuzei, Li6ge trebuia păstrată cu orice 
preţ, până la sosirea armatelor de operaţiuni dinapoi. 
Fiind însă hotărâtă să lupte pe teritoriul belgian, Liege 
a fost lăsată să lupte cum va putea cu garnizoana sa 
de siguranţă, redusă la strictul necesar (garnizoana for- 
turilor), iar trupele de campanie au fost retrase. Re- 
tragerea acestor trupe a fost o manevră foarte înţe- 
leaptă, fiindcă a înlăturat perderi inutile şi a contri- 
buit la concentarea forţelor răsleţite pe un front mai mic. 

Apărarea frontului Liege-Huy-Namur (linia Meusei) 
nu S'ar fi putut face cu plin efect decât numai când 
întreaga armată belgiană sar fi găsit în apropierea 
acestei linii, pentruca sprijinindu-se pe ea să poată 
ţine pept inimicului până la sosirea armatelor - aliate 
franco-engleze. Aceasta neputându-se face, cetăţile Meu- 
zei s'au găsit după câteva zile fără utilitate strategică, 

"pentru că trecătoarele apărate de ele au fost întoarse 
de armatele germane. 

In chipul acesta trebuia conceput rolul locului în- 
tărit Turtukaia, şi deci conducerea apărării lui acor-
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dată cu acest rol. Ce Dumnezeul Operațiunile dela 
Liege şi Namur erau prea recente şi prea cunoscute 
pentru ca să fie cunoscute şi de cei cari aveau datoria 
să tragă din ele învăţăminte )), 

"4. Relaţiuni oficiale şi informaţiuni asupra 
operaţiunilor dela Turtukaia 

După informaţiunile oficiale, ce am putuț căpăta până 
azi, mersul operaţiunilor militare, cari s'au desfăşurat. la 
Turtukaia, pare a fi următoarul: E 

Relaţiunile dale de Cartierul General al Armatei Mac: 
kensen. «n ziua de 27 (14) August, la ora 10 sara, Ro- 
mânia a declarat răsboiu Austro-Ungariei. Astăzi feld- 
mareșalul a luat comandamentul suprem al trupelor ger- 
mane, austro-ungare, bulgare şi otomane de la Dunăre 
şi dela graniţa Dobrogiei. Comandamentul Puterilor Cen- 
irale, cari de mult se aşteptau la intrarea României în 
acțiune, îşi făcuse toate pregătirile». (Am subliniat această 
alirmaţiune pentru a pune în vază şi aci însemnătâtea 
prevederii în chestiuni militare. Pentru a face faţă unei 
eventualităţi probabile, nu zic sigure, Statul-Major Ger- 
man luase, cum s-a şi probat, toate măsurile putincioase, 
Statul-Major Român, care a avut iniţiativa declarării răs- 

  

1) Marele Stat-Major a continuat însă a considera Turtukaia ca un 
mare cap-de-pod, atribuindu-i un mare rol pe care nu-l putea avea. 
Şi totuşi, deşi prin lucrările de mobilizare se destinase acestiii închi- 
pult cap-de-pod 1! remorchere, deşi la Olteniţa se găseau numeroase 
şlepuri neincărcate, cu cari s'ar fi putut evacua garnizoana lui pe 
stânga Dunării, Marele Stat-Major nu a atribuit escadrei ue Dunăre 
decât 2 remorchere, cu cari nu s'a putut salva nici cel puţin cele 66 
şlepuri încărcate cu cereale în ziua căderii Turtukaii (Relaţiune luată 
din studiul Amiralului Negrescu : Rolul Marinei in răsboiul intregirii 
neamului. 1920,
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boiului şi fizării zilei pentru începerea operaţiunilor, nu 
luase de cât măsuri sumare şi greşite pentru apărarea 
Dobrogiei, din cauză că cei cari conduceau politica răs- 
boiului aveau credinţa că armata germană nu mai era 
în stare de a întreprinde nici o acţiune ofensivă, şi că 

armata bulgară, va păstra o neutralitate bine -“yoitoare 
faţă de noi, sau va fi-ţinută- departe: de graniţa noastră 
de cătră armata generalului Sarrail). 
«Comandamentul armatei, nou formate, îşi lua răspun= 

derea unei grele probleme, căci avea în faţă o armată 
superioară în număr, bine pregătită şi bine înzestrată, 
care puluse să se folosească de experienţele celor doi ani 
de răsboiu şi se aştepta la mari sforțări din partea Rusiei 1). 

* «O mare importanţă s'a dat recunoașşterilor relative la 
forţa şi poziţiunile inimicului. Aviatorii noştri veghiau 

deasupra Dunării şi anunțau înaintările trupelor române. 

Ştiri din alte isvoare (serviciul spionajului) complectau 
situaţiunea. Intenţiunea Comandamentului geinian, de a 

nimici planurile inimicului printr'o acţiune răpede şi 
hotăritoare, părea că va reuşi. Tinta principală era de a 
airage forțele de lupiă cari înaintau, de a le bate în parle 

„şi de a impedeca astfel concentrarea lor. 
«Neavând trupe suficiente pentru a lua ofensiva pe 

întreaga graniță a Dobrogiei, Comandamentul a hotărit, 
după cucerirea oraşului Dobrici, ca aripa dreaptă-să n 

„mână deocamdată în defensivă, iar cea stângă să iee ma 
întâiu printr” o acţiune energică capetele-de-pod dela 'Tur- 
tukaia şi Silistria, porţile de invaziune ale ofensivei ro- 

  

1) Aceasta era credinţa mai tutulor patrioţitor noştri când România, 
după doi ani de espectativă armata, s'a hotărât să intre în răsboiu, 

Erau însă şi alţii, mai puţin. numeroşi, cari cunoşteau fundul ascuns al 

ucrurilor, 
i



a em ma 

mâne. Daca aceasta reuşa, trubele devenite atunci libere 

Sar fi găsit pe un front mult mai scurt în flancul for- 
ţelor principale inimice, angajate între timp la Dobrici 
în luptă cu: frontul defensiv (germano-bulgar). 

«Planul a reuşit mai răpede decât s'a crezut, Românii 
nu se aşteptau la o ofensivă din partea Bulgarilor şi în- 
lârziase cu pregătirea lor. 

" «La 1 Septembre (19 August) a intervenit starea de 
răshoiu între România şi Bulgaria, şi 'în acea zi armata 

a 3-a bulgară (general Toscheft) a primit ordin ca toate 
posturile de pe graniţă să treacă pe teritoriul inimic 
(român) şi să”i împingă cât mai departe posturile de pază 
(posturile noastre de grăniceri întărite cu infanterie). 
Atacul trebuia dat prin surprindere pentru a mări nu- 
mărul prizonierilor. 

«La 2 Septembre (20 August), avant-posturile române 
au fost respinse pe întregul front după o slabă rezis= 
tență. Luptele de pe coastă au tost mai violente. | 

«In ziua de 4 (22) Septembre, oraşul Dobroci a fost 
luat, iar trupele aripei drepte s'au întărit la Nordul ora- 
şului conform ordinului dat. In zilele următoare divizia 

bulgară a trebuit să se apere acolo de atacurile violente 
ale inimicului superior în număr. Pentru prima oară 
s'au ciocnit trupele bulgare cu cele ruse (?) 

«In primele zile ale lui Septembre a sosit primul re- 
giment ture. Printre regimentele turce, cari mai sosau, 
erau şi acele cari luptase la Dardanele (Notez că dela 
începutul operaţiunilor din Dobrogia armata noastră a 
găsit în faţă'i armatele aliate: germană, bulgară, otomană, 
pe când alături de ea nu a stat decât un neînsemnat 
corp de ajutor rus). 

«Printr'o răpede înaintare torţele germano-bulgare 
încunjurase, între timp, atât de puternic cetatea 'Turtu-
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kaia, incât la 5 (23) Septembre s'a şi putut începe asaltul 
general. In seara acestei zile s'a luat poziţiunea princi- 
pală (forturile 2—9), Cu toate că detaşamentul german, 
care se sprijinia pe Dunăre, a suferit mult, fiind bătut 
în teren deschis, a exploatat cu hotărtre orice slăbiciune 
a inimicului şi printr'o răpede înaintare a sdruncinat în- 
crederea ce avea în forţa lui. 

«In sara de 6 (24) Septembre, companii germane au 
pătruns în cetate. Infrângerea grea şi sângeroasă a vrăj- 
maşului ne-a costat perderi mici. Două diviziuni române, 
compuse din oameni valizi, au căzut în mâneft noastre 
şi o importaniă armată română de ofensivă a fost ni- 
micită, 

„ «Comandamentul armatei germane se găsia zilele ur- 
mătoare în faţa unei grele hotăriri de luat: La Dobrici 
atacurile inimice se întăriau. O diviziune sârbă se adăo- 
gase trupelor române şi ruse. Un insucces ar fi primej- 
duit întregul plan ofensiv. Armata era prea slabă ca să 
întărească apărarea Dobriciului şi să atace în acelaş timp 
şi Silistria. Aceasta s'a predat la 9 (27) Septembre», (Acest 
cap-de-pod fusese evacuat de garnizona sa, care se re- 
trăsese spre N-E. Mare şi neexplicată greşală). 

Bulelinele Oficiale Bulgare. «ln noaptea de 19 spre 20 
Avigust, Armata bulgară călca graniţa Dobrogiei, şi, după 
lupte sângeroase, ocupă în ziua de 20 localităţile întă- 
rite Kurt-Bunar şi Ak-Kadânlar, cari se găsesc cam la 
16 Km. de graniţă, pe- drumurile ce duc la Silistria. 
„«In ziua de 21 August (3 Septembre), trupele bulgare, 

cari înaintau dela Vest şi Sud spre Turtukaia, au res- 
pins trupele române spre linia forturilor. Un detaşament, 
care operează în direcţiunea Silistriei ocupă satul Has- 
kioi (241 Km. la Est de Turtukaia) şi taie comunica- 
țiunea telefonică şi telegrafică dintre Silistria, Turtukaia 
şi Dobrici. «*
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«In ziua de:22 (4) August, Corpul care ataca Turtu= 
kaia ocupă linia Staroselo-Daidir-Viskioi; iar avant- 
posturile, cari operează în direcţiunea Silistriei ajung la 
linia Kapakli (N.-E de: Haskioi)—Ciataldja—Afatlar—A- 
likap (16 Km. de Silistria). In această zi au fost ocupate 
oraşele Dobrici, Balcik, Kavarna şi Kaliacra. 

«In ziua de 24 (6) August, Turtukaia cade la ora 2 din 
zi. Tot în această zi o diviziune română din Silistria 
încearcă să aducă ajutor trupelor din Turtukaia, dar ea 
se isbeşte lângă satul Sarsânlar (16 Km. Est de Turtu- 
kaia) de trupele bulgare, cari o atacă, se zice pe neaş- 
teptate, şi o silesc să se retragă în Silistria după ce lăsă 
în mânele Bulgarilor prizonieri, 3 baterii de artilerie de 
câmp şi mult material de răsboiu». , 

Relaţiunile Oficiale ale Marelui Cartier General Român. 
Relaţiunile asupra evenimentelor dela Turtukaia sunt 
tainice. Ele se reduc la următoarele știri, menite să as- 
cundă adevărul. | 

«In ziua de 19 (1) August, inimicul a atacat posturile 
de pe graniţă dela Dunăre până la Rahman-Aziklar (pe 
drumul Şumla-Silistria), dar a fost respins (da?). | 

«In ziua de 20 (2) August inimicul a atacat pe toată 
granița Dobrogiei. La Sud de Bazargik (Dobrici) a fost. 
respins. Pe restul frontului, luptele sunt în curs. 

«In ziua de 21 (3), forţe. superioare inimice au atacat 
capul-de-pod de la Turtukaia şi au dai zece atacuri, cari 
au fost respinse. (Informaţiune falşă dată de Comanda- 
mentul dela Turtukaia). 

«Atacurile date de inimic în ziua de 22 (4) şi noaptea, 
la Turtukaia, au fost respinse (?). Violenţa lor s'a mic- 
şorat. Inamicul pare obosit. (Nici o menţiune nu se face 
de căderea Bazargikului; iar relaţiunile dela Turtukaia, 
sunt cu totul prefăcute),



268 

«Trupele inimice primind mari întăriri, şi mai cu samă 
artilerie, continuă a ataca, în ziua de 23 (5), cu mare vio- 
lenţă Turtukaia, a cării garnizoană contra-ataca mereu (9. 
Perderile sunt serioase de ambele părţi. 
«n ziua de 24 (6) August, după lupte crâncene, ini- 
micul, a ocupat Turtukaia». 

Un puuct, şi cortina cade pe această scenă tragică, 
Aci se isprăvese comunicatele oficiale, laconice, refe- 

ritoare la drama ce s'a jucat la 'Turtukaia, care va con- 
stitui prologul unei drame şi mai mari: răsboiul nostru 
din toamna anului 1916. 
La aceste relaţiuni oficiale adaog şi informaţiunile mele 

personale, pentru a reconstitui. scheletul operaţiunilor 
militare, cari sau desfăşurat la flancul drept al graniţei 
Debrogiei. | | | 

In noaptea de 19 spre 20 August încep în fata Turtu- 
kaii luptele de avant-posturi; cari continua a doua zi, 
în urma cărora, trupele noastre, însărcinate cu serviciul 
de. siguranţă în Sectorul de Vest, se retrag spre poziţi- 
unea de rezistență a acestui sector, organizată pe dealul 
Staroselo-Siah!ar, 

In ziua de 21 (3) au loc mici hărţueli în faţa ' acestei 
poziţiuni, solid întărită, pe care trupele noastre o pără- 
sesc nesilite în noaptea de 21 spre 22. 

“In dimineaţa zilei de 22 (4), trupele bulgaro-germane 
ocupă, fără luptă, întreaga linie întărită de pe dealul 
Staroselo-Siahlar. 

În ziua de 22 și în noaptea de 22 spre 23, continua des. 
făşurarea forţelor vrăşmaşe spre Sud şi Est (investirea 
locului întărit) în faţa sectoarelor de Sud şi de Est. 

In ziua de 23 (5) August, la ora 6 dim, Artileria vrăj- 
„ maşă începe bombardarea întăririlor din- Sectorul de 
Şud eu artilerie de calibru mare, după care urmează
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atacul infanterici. Sara linia principală de rezistentă e 

cucerită de vrăşmaş, şi trupele noastre se retrag peul- 

tima linie de rezistenţă. 
In ziua de 24 (6), se dau lup:e pe această linie, cari 

țin până. după amiază, când cea mai mare parte, din 

artileria, care mai rămăsese, încetează focul fie că nu 

mai avea muniţiuni, fie că nu se mai putea ţine pe po- 

ziţiune. De la această oră infanteria rupe şi ea lupta şi 

se retrage spre oraş şi Dunăre, unde credea că va găsi 

mijloace ca să treacă pe malul stâng. !) (Vezi anexa 1). 

5. Gregalele comise de Organizarea, Pregătirea 

şi Conducerea Apărării. 

Acum că ne putem da samă de mersul evenimentelor, 

'pun întrebarea: Cum se face că o poziţiune solid orga- 

nizată, cu o garnizoană mai mare decât se cuvinea, nu 

a putut să reziste decât 3 zile unui inimic care nu-i era 

numericeşte superior? Ni se spune de ai noştri că îni- 

micul a adus în faţa Turtukaii: 2 divizii (cu 3 brigade, 

fiecare) artil: rie de câmp şi grea, automobile blindate, 

baloane, avioane, etc.... Relaţiunile oficiale germane spun 

că corpul de atac a fost numericeşte mai slab decât gar- 

nizoana locului întărit. 
Credinţa mea este că, cel puţin la începutul opera- 

1) Nici relaţiunile oficiale, nict dările de samă pe cari le-am cercetat, 

nici relaţiunile celor cari au luat parte la această dramă nu precizează 
ora căderii Turtukaii. După afirmarea Amiralului Negrescu (R6lul ma- 
rinei rhilitare în răsboiul...), însărcinat cu apărarea Turtukaii pe apă, 

pozițiunea era căzută în mânele atacatorului la orele 11-a. m, când 

apărarea a fost ruptă în sectorul de Est. Totuş,la acea oră şi mai târ- 

ziu, lupta a continuat în sectorul de Sud; iar in sectorul de Vest 

vrăjmrşul nu a făcut nici o încercare ca să pătrundă în liniile apărării . 

de şi trupsle in mare parte le părăsise, (Nota din 1928). i
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țiuuilor, atacul a avut superioritatea numărului, :) To- 
tuşi, chiar de n-ar fi aşa, apărarea ar fi putut rezista până 
la sosirea ajutoarelor şi respinge pe vrăjmaş dacă ar fi 
fost bine condusă, dacă mobilizarea locului întărit s-ar 
fi făcut după regulele ştiinţei militare, şi dacă trupele 
de ajutor ar fi fost întrebuințate cu jndecată şi cu pri- 
cepere tactică. S-au făcut însă greşale. şi încă mari, şi 
înainte de a se deschide ostilitățile şi după deschiderea 
lor, și aceste greşale se cuvine a se imputa, în parte, Co- 
mandamentului local, Comandamentului superior, Sta- 
tului-Major (adică Ministerului de Răsboiu) şi Marelui 
Cartier-General al Armatei de operaţiuni. 

* 

Consider ca o mare greşală mutarea frontului de luptă 
din sectorul de Vest, stabilit de Comisiunea care a stu- 
diat şi executat planul de organizare a poziţiunii în ra- 
port cu efectivul care i se hotărâse de Marele Stat-Ma- 
jor şi cu rolul ce i se dăduse, Trupele de ocupaţiune 
în loc să apere un front de 20 Km., cum era hotărât, 
sa întins pe unul de 30 Km. Aceasta a fost o mare gre- 
şală, căci, răslețându-se mijloacele apărării pe un front 
atât de întins, sa micşurat şi capacitatea defensivă a 
sectoarelor şi s'a redus aproape la nimic rezerva gene- 
rală — trupa de manevră.— atât de necesară pentru 
acţiunea exterioară mobilă a unei poziţiuni întărite, a- 
tacată de trupe numeroase. 
 Bănuesc că tendinţa de a mări frontul defensiv al a- 

„__cestei poziţiuni a fost sugerată de tunul cu bătaie mare, 
apărut în acest răsboiu, care lăsa să se creadă că raza 
perimetrului hotărât de Comisiune, în ajunul începerii 
răsboiului, era prea mică. Această judecată a fost gre- 

1) Credinţa mea din 1916 s-a dovedit astăal fungată (1916).
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şită fiindcă oraşul Turtukaia nu era o localilate însem- 

nată, care trebuia ferită de bombardare, nici un cap-de- 

pod de manevră, pe unde irupe numeroase aveau să 

treacă pe malul drept sau stâng al Dunării, în timpul 

când el ar fi stat supt presiunea şi focul vrăjmaşului. 

In condiţiunile în cari Turtucaia trebuia să se găsească — 

pe cari le am arătat — această poziţiune nu puiea avea 

alt rol, afară de acela acoperitoare de graniţă, de cât 

cel mult de cap-de-pod defensiv, care să permită. garni- 

zoanei sale a se retrage în stânga fluviului, cu condiţiune 

bine Inţeles ca ea să aivă la îndămână mijloace de tre- 

cere. Turtukaia însă pare a nu fi avut nici un mijloc de 

trecere. “ | 

Mărirea perimetrului poziţiunii întărite a fost deci o 

mare greşală de organizare, care trebuia fatal să aducă 

cu ea un mare.neajuns tactic: apărarea devine slabă 

pretutindeni când frontul e ameninţat pe toată lungimea 

lui şi e atacat cu energie într'un sector. Aşa sa și în- 

tâmplat. In faţa forțelor răsleţe ale apărării, atacul s'a 

infăţişăt, în ziua de 21, cu forţe superioare înaintea noului 

sector de Vest (dealul Siahlar-Staroselo), l-a ameninţat şi 

la ocupat a doua zi dimineaţa. Isbânda atacului nu tre- 

buia să surprindă pe cei cari erau în stare săşi dee 

sama de această greşală. (Vezi anexa No. 2), 

Sunt informat că tocmai după ce am intrat în răsboiu, 

Comandantul apărării şi-a dat sama de întinderea prea 

mare a frontului poziţiunii. Era prea târziu. Răspunderea 

însă irebue stabilită. Ea cade asupra Statului-Major, care 

a îngăduit cu atâta uşurinţă mărirea frontului şi schim- 

barea organizării aprobată de Minister. Cum se poate 

că nimeni dintre cei răspunzători să nu'şi fi dat sama 

de enormitatea greşelei şi să nu fi căutat a împiedeca 

nfăptuirea ei. Cărui concurs de împrejurări se datorește
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acumularea atâtor greşale. cari ne. au pregătit oribila 
dramă de la Turtukaia? - 

Dacă Coinandamentele Armatelor ar fi fost constituite 
când trebuia, vina ar fi căzut şi asupra Comandamen- 
tului armatei a 3-a (de Dunăre), dacă nu ar fi răzut la 
timp că ezistă o mare încompalibilitate între întinderea 
frontului şi: mijloacele de cari dispunea apărarea. Dar, 
nu trupele de Infanterie ci artileria şi trupele speciale 
lipseau apărării. ) 

* 

Consider ca o mare greşală' că Statul-Major a omis 
de a defini prin planul de răsboiu, sau prin instrucţiuni 
speciale, rostul strategic al Turlukaii, Comandamentul 
local, cunoscând numai vechiul cântec, a considerat-o 
şi ca o poziţiune de oprire (Liege, Maabeuge...), dar mai 
cu samă ca un eap-de-pod, de şi vedea bine că nu are 
nici o trecere de apărat. 

In primul rol, Tartukaia nu avea, şi nici nu trebuia 
să aivă vre-o legătură cu stânga Dunării, căci tot rostul 

  

1) Fostul Comandant al Armatzi a 3-a (de Dunăre) face următoarea 
declaraţiune oficială, şi cuvântul sau nu poate fi pus la îndoială: „La 
finele lui lulie 1916 notilicându-mi-se că la mobilizare voiu fi numit 
Comandant al Armatei a 3a, am spus că voesce să cunosc tortilicaţi- 
unite Dobrogei, şi în special organizarea capetelor- -de-pod de la Tur- 
tukaia şi dela Silistria. Secretarul general al Ministerului: de Răsboiu 
mi-a răspuns că Comandamentul meu ne hiând fiinţă decât la mobili- 
zere, Comandantul Corpului V de armată s'ar găsi jignit de inspecțiunile 
ce aşi face la Turtukaia şi Silistria; şi de aceia Ministerul 'nu poate în- 
cuviința cererea mea. La 15 August, adică a doua zi după mobilizare. 
am luat comanda Armatei a 3-a». Cu alte cuviute, împuterniciţul Minis- 
rului de Ră;boiu a sacrificat interesele Armatei şi apărării ţării pentru 
a mu atinge susceptibilitatea uni Comandant de Corp de Armată, care 
de îapt urma să fie pus, prin ordinea de bătaie, supt ordinele Coman- 
dantului Armatei a 3-a. Işi da oare sama astăzi fostul Secretar'General 
al Ministerului de marea greşală ce i se impută ?* (Nota din 1919).
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ei trebuia să stee în acoperirea graniţei, adică în aco: 
perirea concentrării în Dobrogia a armatei însărcinată 
cu apărarea ţării din dreapta Dunării; şi, odată ce i sa 
destinat o garnizoană, Comandantul apărării avea dato- 
Tia să caute a rezista cât mai îndelung pentru a'da timp 
acelei armate ca să se concentreze şi să se pregătească 
de intrare în acţiune. Ţinându-se în acest rol simplu, dar 
foarte însemnat, “nu era nevoie să i se trimeală ajutoare, 
cari nu făcea decât să slăbească armata de operaţiuni; 
şi implicit apărarea Dobrogiei, şi să o expună a fi nimi: 
cită înainte de a'și fi terminat concentrarea, adică tocinai 
aşa cum plănuise generalisimul von Mackensen. 

In al doilea rol, cap-de-pod, Turtukaia păstra şi pe în- 
tâiul, dar atunci trebuia să servească ca să acopere podul; 
stu podurile, Dunării, pe unde ar fi urmat să se scurgă 
în Dobrogea masa trupelor concentrate în stânga Dună- 
rii. Această idee, de şi a fost anulată prin chiar planul 
de răsboiu, a fost totug mănţinută când au început ope- 
rățiunile, şi nănţinetea ei ne-a costat nu numai perderea 
poziţiunii, dar şi destrugerea unei părţi însemnate a ar- 
matei de operațiuni și perderea într'un timp foarte 
scurt a teritoriului anesat în 1913. La 2/ August a căzut 
Turtukaia, la 27 duşmanul ocupa fără luptă Silistria, la 
1 Septembre, adică abia după opt zile, aripa stângă 
vrăjmaşă ajunge la 25 Km.,la Sud de Cernavoda, iar 
de la Dunăre frontul vrăjmaş se întinde spre Sud până 
la Nord de Dobrici, de unde să frânge spre Est până 
la Mare. : o 

“ Turtukaia a fost considerată până când a căzut ca un 
cap-de-pod. Ea fusese legata cu Dunărea prin căi largi 
şi împietrite, cari scoborau de pe podişul pozițiunii la 
vadul fluviului. Dar legătura între capetele vadului; de 
la un mal la altul, nu a fost ăsigurată, cât timp au ţinit 

18
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operaţiunile prin nici un mijloc de trecere. Şi aşa se 

face că Comandantul apărării, crezându-se obligat să 

apere nu numai un punct al graniţei, care putea fi la 

„nevoie părăsit şi înlocuit prin altul mai spre răsărit, ci 

şi vadul Turtukaia-Olteniţa, a rămas pironit pe pozi- 

țiune, a atras înlăuntrul ei toate trupele de ajutor, tră- 

mise de Marele Cartier General, lipsit şi el de orientare, 

s'a mistuit într'o pasivitate desăvârşită; şi, când atacatorul 

şa strâns cleştele atât de tare încât trupele apărării nu 

au mai fost în stare să ţină lupta, atunci numai şa dat 

sama că nu mai are nici un mijloc ca să scape de cap- 

tivitate numeroasele sale trupe. 
Strânse între Dunăre şi vrăjmaş, într'o înghesuială şi 

învălmăşală, cari nu se pot descrie — şi ar fi bine să 

nu ni le mai reamintim — ele sunt silite să depună armele 

şi să plece în captivitate, afară de Comandant şi de Car- 

tierul său, cari s'au refugiat pe o vedetă a escadrei de 

Dunăre, inainte chiar de a se fi terminat bătălia (24 Au- 

gust). Atunci numai, când jerifa a fost consumată, cei 

chemaţi s'au încredinţat ca Turtukaia nu era cap-de-pod, 

ci o simplă poziţiune, care se răzăma pe Dunăre şi aco- 

perea dreapta graniţei dobrogiene. Dar, era prea târziu. 

Răul nu se mai putea îndrepta de cât pe o altă pozi- 

ţiune, pe un alt front, cu alte jertfe... ('ezi anexa No. 3). 

Consider ca o mare greşală, care priveşte Comanda- 

mentul local, conducerea apărării locului întărit, făcută 

întocmai ca apărarea unei cetăţi izolate, care nu dispune 

decât de o mică garnizoană de siguranţă. Probabil că 

aceasta îşi găsește isvorul în prima greşală. Zic probabil, 

fiindcă Comandantul apărării s'a gândit, după sau înainte 

de începerea ostilităţilor — nu ştiu bine — să notifice
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Comandamentului Armatei a 3-a lipsa rezervei mobile. 
Voiu arăta însă că această lipsă a fost numai închipuită. 

Judecând după mersul vertiginos al operaţiunilor ata- 
cului, suntem îndreptăţiţi a crede că apărarea s'a ţinut 

„ necontenit în cea mai desăvârşită pasiviţate, căci altfel 
nu se explica cum ar fi putut adversarul să termine în 
noaptea de 22 spre 23 August învestirea întregului front, 
şi cum ar fi putut în dimineaţa de 23 să înceapă bom- 
bardarea cu guri de foc de calibru mare, să arunce tot 
în acea dimineaţă infanteria la asaltul Sectorului de Sud 
şi să respingă apărarea până la linia 3-a (ultima ei linie 
de rezistenţă). 

Investirea sa făcut cu iuţeala marşurilor silite (vezi 
Serviciul în Campanie), iar instalarea artileriei de ca- 
libru mare, aprovizionarea baterielor şi executarea ata- 
cului cu iuțeala obicinuită în operaţiunile de câmp. 
Această ciudată constatare nu se poate explica de cât 
prin lipsa totală a operațiunilor exterioare şi ofensive în 
limpul marşurilor de învestire, prin lipsa de rezistenţă 
stăruitoare şi pas cu pas a întregului sistem de sigu- 
rană (pe zona avant-posturilor), în fine prin neactivi- 
tatea rezervelor de sectoare şi rezervei generale a gar- 
nizoanei în tot timpul atacului liniei principale de luptă. 
Dacă printr'o acţiune înaintată s'ar fi întârziat înves- 
tirea poziţiunii cu o zi sau două, dacă prin acţiunea 
harnică şi fără răgaz, de zi şi de noapte, a infanteriei 
și în spetial a rezervei mobile s'ar fi stânjinit înain- 
tarea atacului, instalarea artileriei şi organizarea pozi- 
țiunii sale de luptă, s'ar fi mai dobândit o zi sau doă; 
şi suma acestor zile de întârziere ar fi dat timp Co- 
mandantului superior să judece mai bine situaţiunea, 
ce se crease apărării Dobrogiei prin atacurile subite 

„ale. Dobriciului şi Turtukaii şi să dicteze măsurile. cu:
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venite; iar Comandantului Turtukaii i-ar fi dat pu- 

tinţa de a'şi stăpâni nervii şi de aşi coordona mijloa: 

cele combative, cari i se sporeau în fiecare zi, de a se 

orienta şi de a prinde mai bine rostul apărării unei 

poziţiuni întărite ca cea dela Turtukaia. — 

„Fiind atacată de forţe superioare, dacă nu prin număr, 

de sigur prin pregătire, prin armament şi, mai cu samă, 

prin: Comandament,. apărarea trebuia organizată astfel 

în cât fiecare centru de rezistență să lupte şi să reziste 

cât. se poate mai mult, iar rezervele de sectoare şi iru- 

pele de manevră prin contra-atacuri scurte şi viguroase, 

prin manevre îndemânatice, executate pe flancurile sec- 

toarelor amenințate, să caute a întârzia succesiv înves- 

tirea,: instelaţiunea artileriei de calibru mare şi asaltul 

linielor de rezistenţă ale apărării. 

.. Intrebuinţarea. apărării active, recunoscută de toate 

«Regulamentele asupra răsboiului de Asediu», era de 

sigur în stare dea prelungi rezistența Turtukaii şi de 

a schimba soarta bătăliei. Aşa, de pildă, daca, în locul 

neînsemnatului contra-atac executat cu câteva bata- 

lioane în spre sara zilei de 23, sar fi dat un adevărat 

contra-atac bine organizat şi orientat, bine condus şi 

cu trupe numeroase şi proaspete, de curând sosite în 

“Turtukaia, ce rezultate nu s'ar fi pulut obţine? 

” Constat că s'a nesocotit cu totul şi apărarea înainiată 

(din faţa liniei principale de rezistenţă) şi întrebuin- 

tarea. rezervelor şi folosul unei apărări active, Afir- 

marea Comandamentului făcută, mi se pare, la 22 Au- 

gust, că apărarea nu dispune de o rezervă mobilă, nu 

trebue privită ca o desvinovăţire. Când se constitue un 

"corp de operaţiuni, sau garnizona unui loc întărit, nu 

se spune niciodată, prin ordinea de bătae, că atâta din 

el, sau din.ea, va fi ţinută în rezerva generală, E grija 

 



___232 

„Comandantului să păstreze din masa toială o trupa. de 
manevră, a cării valoare numerică şi compoziţiune va 
varia potrivit cu natura şi amplitudinea operaţiunilor, 
şi cu efectivul trupelor ce i se afectează. Comandantul 
apărării trebuia să ştie a se folosi nai bine de trupele 
de Infanterie ce i sau dat, cari cu toată -întinderea 
frontului erau destul de numeroase pentru a'l îngădui 
sa'şi constitue o puternică rezervă mobilă cel puţin 
pentru zilele de 23 şi 24. Daca nu a făcut aşa e semn 

că i-a lipsit ştiinţa întrebuinţării trupelor şi conduceriii 
apărării unui loc întărit, ceeace. probează că nu e lesne 
a găsi ofițeri cu aplitudini speciale peniru a le încredința 
apărarea celăţilor şi locurilor intărite. Dar, de această 
greutate, ca şi de altele, Marele Stat-Major nu şa prea 
dat sama !). 

* 

  

1) Astăzi, după ce am luat cunoştinţă de atâtea doeumente relative 
la mersul operaţiunilor dela Turtukaia, constat că se confirmă toate 
apreţierile mele deduse numai din comunioatele succinte şi adesea pre- 
făcute, pe cari beligeranţii ni le se:veau, şi din informaţiunile ce pu= : 
tusem aduna înainte de ocuparea Bucureştiului Mersul vertiginos ai ope- 
raţiunilor nu se putea explica altfel. Nu numai că nici o activitate nn 
a avut loc înaintea liniei principale de rezistenţă, dar incă Comanda: 
mentul apărării a retras, sau a tolerat a se retrage, înainte de vreme, 
întregul serviciu de pază inapoia liniei principale de apărare, şi nu a 
lăsat înaintea ci decât o slabă reţea de patrule. de recunoaşteri. Nu 

numai că Comandamentul nu a fost în stare să constitue o rezervă ge- 
nerală (trupa de manevră) de care să se servească în primele zile, dar 
nici mai în urmă după ce a primit trupe de ajutor de forţa unei divi= 
ziuni de Infanterie, Şi mai mult decât atât, nu a putut, sau nu a avut 

grijă, să constituiască nici rezerve de sectoare, nici chiar în sectorul de 
Sud, unde oricine vedea că atacatorul caută să spargă frontul apărării. 
„Nu trebue însă să facem un prea mare cap de acuzare din lipsa 
unei rezerve generale, căci în prima parte- a răsboiului nostru, dela 
August până la sfârşitul lui 1916, noțiunea rezervei generale — fie tac- 
tica, fle strategica — era în eclipsă la Comandamentul nostru Superior 
şi Inalt, far ştiinţa rhaaevrei încă neinchegată. (Nota din 1919).
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Consider ca o mare greşală, care priveşte pe Marele 

Cartier General al Armatei, trămiterea trupelor de ajutor 

Turtukaii şi întrebuinţarea ce li s'a dat. După ce vrăj- 

maşul a învestit poziţiunea, nici o trupă de ajutor nu 

se cădea să mai intre în Turtukaia. Garnizona ce i se 

dăduse la începutul mobilizării îi era de ajuns, daca ar fi 

fost întrebuințată cu toată priceperea tactică. Numeroa- 

sele trupe trămise în urmă nu trebuiau nici introduse 

în interiorul poziţiunii, nici împinse în pachete pe linia 

de luptă, unde se dizolvau cum ajungeau în mijlocul tru- 

pelor apărării, dezorganizate şi demoralizate din cauxa 

lipsei de pregătire a acţiunii, din cauza conducerii fără 

destulă energie şi ştiinţă, din cauza lipsei de artilerie, în 

fine din cauza. calităţii superioare a artileriei atacului. 

E adevărat că o cetate, ca şi o poziţiune întărită, ori 

cât de bine ar fi apărată, nu se poate dispensa de aju- 

torul unui corp de susţinere, daca planul general al 

operaţiunilor impune acest ajutor ; dar atunci ajutorul 

trebue dat cu tot rostul lui. Cu trupele trămise Turtu- 

kaii trebuia să se formeze o massă de manevră, la ră- 

sărit de poziţiune, pentru a o arunca asupra corpului 

vrăjmaş care asedia şi ataca Turtukaia. Această massă 

nu se putea constitui prin debarcarea trupelor în portul 

Turtukaii, ci la Silistria, de unde odată formată ar fi 

fost lesne trămisă spre Vest, pentru a debloca locul 

întărit şi a arunca, în unire cu cu garnizona lui, ar- 

mata vrăjmaşă peste graniță. Manevra era lesne de exe- 

cutat şi răuşita asigurată dacă ajutorul venea la timp 

şi unde trebuia. Ştiinţa şi dibăcia ne au lipsit, şi de 

aceea nu trebue să ne supărăm când criticii militari 

germani spun că dibăcia tactică a Comandamentului 

german a făcut ca trupele româneşti, cari trebuiau să 

asigure. superioritatea noastră numerică pe câmpul de
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luptă se găsiau în trenuri, sau pe apă, în momentul ho- 
tăritor. (Vezi Anexa No. 4). 

Consider ca o mare greşală a Statului-Major, şi apoi 
a Marelui Cartier General al Armatei de operaţiuni, că 
nu au cunoscut corelaţiunea dintre cele doă locuri întă- 
rite, Purtukaia şi Silistria. | 

La Est de Turtukaia, cam la 40 km. de bătaia tunu- 
rilor lor, se găseşte poziţiunea dela Şilistria, organizată 
ca un cap-de-pod al unui alt vad dunărean, Faţă de 
această poziţiune, Turtukaia putea — eu zic: trebuia — 
fi considerată ca o poziţiune de acoperire. Îndată ce 
concenirarea armatei din Dobrogia întârzia, iar cleş- 
tele investirii îşi apropia cracul răsăritean de Dunăre, 
fără să poată fi împedecat. de apărare, garnizona 'Tur- 
tukaii trebuia să evacueze în parte poziţiunea întărită, 
cum a făcut generalul belgian la Liege, şi să se retragă 
spre Silistria. Imi amintesc bine că chestiunea a fost 
pusă în discuţiune în şedinţa Comitetului, din Iulie 1914, 
atunci când s'a hotărit organizarea locului întărit dela 
Turtukaia, I-% această şedinţă a luat parte şi Şeful Ma- 
relui Stat-Major, deci biurourile Statului-major trebuiau 
să cunoască jocul celor două locuri întărite şi corela- 
țiunea lor militară. | 

Dar, totul se uită, chiar şi ce a fost scris, Şi cei da- 
tori să'] cunoască nu au cunoscut rostul Silistriei în 
apărarea Dobrogiei şi a graniţei ei, în acoperirea con- 
centrării ; şi aşa se face că Comandantul Turtukaii 
nu a imitat gestul camaradului său dela Liâge, fiindcă 
nu a avut nici instrucţiuni superioare, nici curajul răs- 
punderii, fiindcă Comandamentele Superioare nu au 

„ ştiut să intervină, la timp şi cu folos, în această dramă, 
care a avut atâtea urmări funeste în desfăşurarea ope- 
raţiunilor armatei noastre,
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Dax Silistria, faţă de Turtukaia şi de întregul sector 

al graniţei, care cade în raza ei de acţiune, avea un rol 

strategic identic cu rolul tactic al rezervei unor avant- 

posturi : acela de a da sprijinul său activ şi la timp 

întregului sistem însărcinat cu acoperirea graniţei, şi 

acest sprijin trebuia dat oriunde vrăjmaşul ameninţa 

să rupă zona de acoperire, pentru a'i împedeca pătrun- 

derea îh zona de adunare a armatei de operaţiuni. Din 

nenorocire, nici rolul strategic al Silistriei nu a fost cu- 

noscut,. şi aşa se face că pe când Turtukaia îşi topea 

puterile într'o rezistenţă pasivă, rău înţeleasă și rău 

condusă, garnizona Silistriei privea. dela distanță, cu 

armele la rastel, evenimentele cari se petreceau între 

ea şi graniţă şi aştepta. sfârşitul lor ca să intre şi ea în 

scenă. Deviza «viribus unitis» nu era destul de cunos- 

cută prin părțile Dobrogiei. Poate nici pe aiurea. (Vezi 

(Anexa No. 5). 
> 

* Consider ca o mare greşală, imputabilă conducerii 

operaţiunilor, aceea că Apărarea nu a ținut sama de 

caracterul bătălielor de poziţiune, care eridentic cu al 

răsboiului de asediu: e caracterul luptelor de tirăgă- 

nire, împins până la limita maximă, pentru a asigura 

o durată îndelungată rezistenţei. . Aceasta nu se poate 

dobândi decât numai prin contra-atacuri viguroase şi 

dese şi printr'o rezistenţă pasivă, îndărătnică şi pas cu 

pas. In aceste lupte de amănunte, toțul trebue pregătit, 

totul rânduit cu cea mai desăvârşită pricepere şi pre- 

vedere. Fiecare luptă cât de mică, fiecare acţiune de 

zi şi de noapie, fiecare părăsire de poziţiune, voită sau 

silită, trebue să fie obiectul unui ordin special şi pre- 

gătită în cele mai mici amănunte ale ei. - 

:- Atât regulamentele speciale, cât şi istoria campanielor 

=
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trecute, cât şi monografiele apărute în cursul celor doi. 
ani de răsboiu, puteau să ne dee .alâtea învăţăminte, 
asupra tacticei speciale a luptelor de poziţiune. Ce bine. 
ar fi fost daca sar fi ţinut sama de ele. Dar nu sa. 
ținut. Apărarea a fost cu desăvârşire descusută ; legă-. 
tura de jos în sus şi de sus în jos între Comandanții 
de sectoare şi Comandantul apărării nulă 1); legătura 
între Comandameniele sectoarelor, care în lipsa celei. 
dintâi putea asigura o oarecare legătură în acțiune, nu 
a existat; acţiunea Comandamentului asupra conducerii 
operaţiunilor nu s'a manifestat de loc, dacă o judecăm 
după merșul operaţiunilor şi rezultatele dobândite ; mă- 
suri de prevedere nu au fost luate; şi ceeace încunu- 
nează totul, când desnodământul fatal s'a apropiat, e: 
că nici o măsură nu sa luat, fie pentru a încerca. o. 
eşire prin sectorul de Est spre Silistria, fie pentru a re- 
gula soarta atâtor mii de luptători “cari -cădeau în. 
mânele învingătorului. Comandantul Apărării părăsind 
câmpul de luptă, când lupta încă nu se isprăvise, fără 
a trece cel puţin altuia comandamentul său, a lăsat 
trupele apărării să se descurce fiecare cum va putea, 
uitând că datoria ti impunea să. împărtăşască. soarta; 
celor pe cari îi comandase, dar pe:cari din.nenorocire, 
şin mare parte din vina sa, nu puiuse săi ducă la bi- 
ruina. De ce în acea clipă nu ş'a amintit el purtarea, 
eroică a generalului Leman, apărătorul cetăţii Li6ge ? 

Germanii susțin că la Turtukaia au căzut în mânele 

1) Ordinul de luptă, dat în noaptea de 23 spre 24, ne încredinţează 
că legătura între Comandamente era ruptă, fiindcă el nu a putut ajunge 
la timp la Comandanții de sectoare, nici nu a putut fi comunicat Co: 
mandanţilor de regimente ; şi ne mai încredinţează că pe întregul iront 
contaotul cu trupele vrăjmaşe era rupt («La ora:4,80 am, trupele vor 
irămjte patrule puternice... şi vor ocupa centrele din finia 1-a..1!). .
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aliaţilor 28.000 oameni şi 400 ofițeri: (Informaţiunile Cru- 
căi Roşii Române - confirmă aceste cifre). Nu mă sur- 
prinde numărul fiind ştiut că acolo au fost aduse, pe 
lângă diviziunea a 17-a şi trupele artileriei de poziţiune, 
încă atâtea trupe. Mai mult de două diviziuni au fost 
jertfite la Turtukaia, fără scop definit, fără trebuinţă. 
Din ele, toţi cei cari nu au murit pe câmpul de luptă, 
sau nu au fost împuşcaţi de comitagii, sau nu s'au înecat 
în Dunăre, sau au putut trece Dunărea înnotând, au 
căzut prizonieri, urmând în aceasta legea fatală a ar- 

matelor închise în cetăţi. Soarta. lor au avut-o garni- 

zoanele cetăților Maubeuge, Liege, Przemysl... în acest 
răsboiu, armata lui. Osman-Paşa din Plevna în răsboiul 
din 1877-78, armata lui Bazaine din Metz în răsboiul 
din 1870-71... Numai. împrejnrările nu sunt aceleaşi. 

Dar, lipsa ungr instrucţiuni speciale, cari să călău- 

zească operaţiunile trupelor de acoperire, lipsa coor- 

donării acţiunilor şi a legăturei între comandamente, 

s'a pus în vază nu numai la Turtukaia, ci pe întreaga 

zonă de acoperire a graniţei dobrogiene. 

O slăbiciune neexplicată s'a constatat în conducerea 

apărării sectorului care acopere drumurile mari ce duc 
din Bulgaria spre Silistria şi spre Est de Turtukaia. 

Mă aşteptam la o rezistenţă mai dârjă şi mai lungă în 

acea parte, Ce a facut oare să cadă într'o clipă centrele 

de acoperire Kurt-Bunar şi Akkadinlar, căci, după câte 

spun comunicatele, trupele cari le ocupau au luptat cu 

multă bărbăţie. Probabil că ele au fost copleşite de no- 
janul atacului. Ele au perdut multă lume. Nu mai la 
Kocinar (lângă Kurt-Bunar) comunicatul bulgar susține 

că au căzut 600 morţi şi 700 prizonieri, Extra-ordinară 
perdere pentru o trupă de acoperire, dacă cifrele sunt 
adevărate. Ce însemnează aceasta ?- Aş voi să cunosc 
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instrucţiunile date trupelor- de acoperire, al căror ral 
nu € de extrem sacrificiu, nici de rezistenţă absolută 
pe o poziţiune. Ni se spune că Comandanții lor au co- 
municat Comandamentului superior că aveau în faţa 

lor trupe vrăjmaşe foarte numeroase, dar că nu au fost 
ceezuţi. Adevărul trebue scos la lumină. Dar mersul ope- 
rațiunilor a mai dovedit că Comandamentul dela Si- 
listria nu a fost destul de informat nici asupra celor 
ce ge petreceau pe graniţă şi în interiorul sectorului 
de acoperire, nici asupra evenimentelor dela Turtukaia. 
E un complex de împrejurări, care a pregătit dezastrul 
apărării întregului sector, de câre atârna apărarea în- 
tregei Dobrogii. Oare vinovaţii nu pot fi descoperiţi ? 
(Vezi anexa No. 6). 

Consider ca o mare greşală deschiderea ostilităţilor 
înainte a se fi complectat mobilizarea şi punerea în 
stare de apărare a locului întărit. Aceasta greşală e şi 
ea una din marile cauze cari au contribuit ca poziţiu- 
nea întărita dela Turtukaia să nu reziste de cât două 
zile. In adevăr, cu toate greşalele făcute prin modifică- 
rile aduse în urmă planului de organizare stabilit de 
Comisiunea de Studii şi de Execuţiune din 1914, ofiţerii, 
cari au luptat şi ş-au făcut datoria la Turtukaia, măr- 
turisesc ca «fortificaţiunile ei erau destul de puternice, 
şi capabile deci de o rezistenţa cu mult mai îndelun- 

gată dacă ar fi fost bine apărate»; iar generalul To- 

scheff, comandantul Corpului de atac, declară că «ca- 

pacitatea de apărare a fortăreței era foarte de temut» 

[redoutable, în textul francez). 
După constatările făcute în zilele de luptă îmi vine 

4 cred că Turtukaia nu a avut un plan de mobilizare 
i totuşi e greu de închipuit o atât de ne mai pome-.
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niiă” greşală. Dar, dacă admit că a existat, trebue să 

constat greşala, tot atât de mare, că nu a fost: executat; 

sau că autorităţile superioare nu au dat Co mandamentului 

 inijloace Ga să'l execute, 
In adevăr, din prima zi de mobilizare Comandamen- 

__talui zisului cap-de-pod trebuia: să ordone tăierea cul- 

turelor înalte, mai ales porumbul, cari acopereau câm- 

pul de tragere din faţa pozițiunilor succesive de luptă 

ale apărărrii, ascundeau mişcările trupelor vrăjmaşe 

- şi îngreunau conducerea apărării ; să ordone deschide- 

rea drumurilor în pădurile şi culturile dela spatele po- 

ilțiunilor apărării; să ordone destrugerea a tot ce nu 

folosa apărării, sau “putea folosi atacului (ca repere, 

adăposturi, . . .); să facă a se masca locul întăririlor 

astfel ca ele să nu poată fi descoperite de cât cu greu 

de observatorii fixi şi de aeroplanele vrăjmaşe. Toate 

aceste, după numeroase relaţiuni, nu s'au făcut, şi de 

aceea inai peste tot acţiunea focului infanteriei apărării 

a fost slabă, iar retragerea trupelor noastre de pe o 

pozițiune pe alta, s'a transformat totdeauna în mişcări 

desordonate şi chiar în fuga dezastroasă. In schimb, 

s'a dat vrăjmaşului posibilitatea de a se mişca nevăzut 

în preajma linielor noastre de apărare, pe cari le des- 

coperea cu uşurinţă şi le bătea cu mare eficacitate, 

mulțămită vizibilităţii lor, fie dela distanţă, fie din aer. 

“După planul de mobilizare, ' Comandamentul ar fi 

trebuit să: evacueze, chiar din prima zi de mobilizare, 

populaţiunea din satele aflate în interiorul apărării şi 

din exterior, pe o raza de cel puţin 5 kilometri; şi să 

expulzeze toate persoanele suspecte, sau inconiode, din 

Turtukaia (în special pe toţi aceia cari aveaa rude în 

armata bulgară, sau ale căror sentimente duşmănoase . 

erâu. cunoscute și: controlate). Aceasta măsură se gă- 
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seşte înscrisă în toate «Regulamentele. asupra răsboiului 
de asediu», şi ea sa aplicat în cuprigăul Cetăţii” Bu- 
cureşti chiar din: ziua declaraţiunii de răsboiu. Se! pare 
că la Turtukaia s'a scăpat din vedere aceasta. măsură: 
şi nu s'a luat nici precauţiunea ca să se asigure,- în 

ziua căderii poziţiunii,” circulaţiunea- convoiurilor de 
ţrăsuri şi de răniţi pe stradele oraşului în contra poi 
pulațiunii care ne era ostilă. Aceasta neînţeleasa lipsa 
de prevedere a înlesnit, ni se spune, mai întâi spiona- 
jul pe o scara foarte mare, şi apoi actele de;vandalism- 
ale locuitorilor bulgari asupra militarilor noştri răniţi, 
sau dezarmaţi. 

Dar, pe lângă aceste părţi neexecutate din planul de 
mobilizare al locului întărit, sunt şi altele cari mă în. 

dreptățesc să susțin că, în ziua deschiderii operaţiuni: 
lor militare, locul întărit nu era mobilizat, şi că deci 
nu era în stare să primească atacul adversarului. O: 
spun aceasta sprijinit pe numeroase dări de seama şi: 
pe relaţiuni controlate, cari arată cum a stiut Marele' 
Stat-Major să pregătească intrarea în răsboiu a Cetăţii 
Sentinelă. 

" Cartuşele unor mitraliere defectuoase, din care cauză 

aceste nu au putut fi întrebuințate. Eu nu pricep cum. 
de nu's'a descoperit aceasta de cât în ajunul opera-: 
țiunilor. Nu se făcuşe nici o încercare, ori cei cari 
ştiau, nu luase nici o măsură de îndreptare? : 

Muniţiunile obuzierelor, aduse dela Regiunea întărită. 
F—N-—G, defectuoase şi de neintrebuițat (Fac aceeaşi 
intrebare). - 

Instalarea cupolelor şi platformele unor guri de foc: 
de calibru mare ne terminate. Acesta e Vârful pirami-,. 
dei, dacă va fi cel din urmă), | 

1) lucepuse lupisle şi calota unei cupole de 120 mim. nu: fuistse. înc 
dată jos de pe camion. Vor fi fost şi altele. . 
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Lipsa mijloacelor de recunoaşteri: nici cavalerie, nic 

baloane captive, nici avioane. 
Lipsa trupelor de pionieri şi tehnice, indispensabile 

într'unn răsboiu de asediu. 
Aceasta era starea de nepregătire materială a apă- 

rării Turtukaii în a 6-a zi de mobilizare a Armatei 
noastre. Turtukaia nu era deci mobilizată când opera- 

ţiunile au început la graniţa Dobrogiei şi nu avea pu- 
terea ca să suporte atacul vrăjmaşului. Ea nu s'a putut 

apăra Qe cât cu infanterie şi cu puţina artilerie de 

câmp şi semi mobilă ce avea: slabe mijloace pentru un 

loc întărit, care era chemat să facă faţa celor mai pu- 

ternice mijloace de luptă ale atacului: artilerie de ca- 

libru mare cu tragere răpede, ajutată în acţiunea ei de 

baloane captive şi de avioane. 

Cu doi ani înainte arătasem Ministerului trebuința 

ce avea Turtukaia de un Comandament compus din 

toate organele şi serviciile necesare, arătasem nevoile 

materiale ale pregătirii ei de-răsboiu. Cu un an înainte 

arătasem Ministerului ca. regimentele de artilerie grea 

(de poziţiune), ca şi cetăţile, au trebuința ae baloane 

captive pentru descoperirea țintelor şi regularea tra- 

gerii 1). Dacă nici una din propunerile mele nu a fost 

luâtă în sama, aceasta însemnează că Ministerul de 

Răsboiu nu le-a găsit întemeiate. Acum când proba e 

făcută în dauna armatei şi a Ţării, sfătuitorii fostului 

Ministru de Răsboiu îşi dau sama de greşală ce au 

făcut, ne voind să asculte. pe cei cari cunoşteau rostul 

lucrurilor şi nu urmăreau decât binele ţării, iar nu 

  

1) Am confirmat aceasta necesitate in scrierea mea „Din Invăţămin- 

tele Răsboiului de astăzi“, Vol, II, apărut la sfârşitul anului 1915, Dar 

Ministrul nu s'a Încrezut în cuvântul meu, ci a aşteptat avizul Misiue 

asi Franceze.  
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interesele lor şi dulcea perspectiva ce “i aştepta în 
schimbul tăcerii şi primirii oricăror compromise cu 
datoria lor? (Vezi Anexa No, 7), 

« 

6. Inoheiere. 

«Dacă o cetate se poate apăra cu o garnizoana con- 
stituită din trupe de calitate inferioară celor cari o 
atacă, aceeaşi regulă nu trebue aplicată şi artileriei - 
sale»!). Bănuesc că nimene din cei chemaţi: nu a con- 
testat afirmaţiunea mea, făcută la sfârşirul anului 1915, 
pe care am dedus-o din evenimentele militare petre- 
cute în timp de 16 luni, pe toate teatrele de operaţiuni 
ale marelui răsboiu, Şi mai bănuesc că cei chemaţi şi 
răspunzători ştiau de ce artilerie va dispune armata 
germano-bulgară în cazul unui răsboiu cu armata ro= 
mână. Despre aceasta nu pot avea nici o îndoială. 
Intr'un raport, pe care lam trămis Ministerului (în 
calitate de inspector general al Fortificaţiunilor Ţării) 
în Noembre 1914, spuneam: «Armamentul atribuit ca 
pului-de-pod dela Turiukaia e insuficienţ şi fără mare 
valoare. Armamentul său de siguranţă trebue sporit până 
la trebuinţele stării de mobilizare, căci na e bine să 
se uite că acesi punct se găseşte lângă graniţă, şi ca atari 
trebue considerat (n stare de veşanica mobilizare, Belgienii 
uitase că Liege şi Namur aveau aceeaşi situaţiune, şi .ui- 
tând le-au dat pradă năvălitorilor». 

Ceeace am prevăzuţ s'a întâmplat. Sunt anumite re- 
gule ale ştiinţei militare, cari'şi resbună pe cei ce le 
nesocotesc, | 

Dar, daca toate aceste s'au ştiut, cum se face atunci 

  

1) Din Invăţămintele Răsbolului de Astăzi (1915). Vol. li (pag. 241).
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că: Marele Stat-Major :nu numai că nu a asigurat Tur- 
tukaii un armament mai bun 'şi mai complect, dar încă 
a îngăduit Comandamentului local să răspândească pe 
cel afectat pe un iront mai întins decât cel primitiv şi 
să lase sectorul de Sud aproape fără artilerie de calibru 
mare şi mijlociu; cun): se face că el nu a îngrijit ca, îna- 
inte de mobilizare, cel puţin artileria ce i se destinase 
să poată fi toată întrebuințată ? 

Răsipindu-se pe un front prea întins, acţiunea artile- 
riei a devenit prea slabă pe toate punctele, pe câtă vreme 
acţiunea artileriei vrăjmaşe putea fi superioră oriunde 
prin condensarea ei în acelaşi sector al atacului. Şi daca 
la această cauză de inferioritate, dată de dezechilibrul 

numeric, mai adăogăm şi inferioritatea calitativă a arti- 
leriei noastre, precum. şi “cauzele arătate până aci, se 

Ya pa. 

cluziune, pe câre operaţiunile din zilele de 21—24 au 
confirmat-o deplin. 

Deși se ştiea, cu toată siguranţa, că sectorul de Sud 

va fi cel de atac, el s'a lăsat fără artilerie suficientă, căci, 
după câte ştim, o parte din artileria care i se cuvenea 

„a tost luată ca să întărească apărarea Sectorului de Vest. 
şi a Dunării, ca şi cum primejdia mare pentru Turtu- 
kaia era să vină pe apă, nu pe uscat, dela Vest nu de: 
la Sud. 

“Dintre toate sectoarele frontului, ales şi organizat de 

Comisiunea din 1914, cel mai tare, prin situaţiunea lui, 
care nu putea fi atacat în faţă, era cel de Vest. Cel de 
Est nu putea fi ales ca sector de atac atât din cauza 
terenului, cât şi a situaţiunii lui geografice faţă de liniele 
de comunicaţiune ale vrăjmașuiui, faţă de capul-de-pod 
dela 'Silistria şi faţă de alte consideraţiuni militare. Sin- 
gurul, cum am mai. spus, pe unde atacul se putea da cu
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siguranţă, era cel de Sud. Acestuia trebuia să i se dea , 
cea: mai tare organizare şi maximum de mijloace de ac- 
țiune. Acesta insă a fost sacrificat. N 

Locul întărit dela Turtukaia găsindu-se la granița ţării 
trebuia organizat şi înzestrat asifel în cât să poată face 
faţă dușmanului din prima zi de mobilizare cu toate mij= 
locele lui de acțiune; şi aceasta se putea face lesne, 
fiindcă Statul-Major ştiea ziua cânâ'voni intra în răsboiu, 
şi deci nu'i era îngăduit să fe surprins de evenimente. 
Comandamentul locului întărit trebuia să fie de mult con- 
stituit cu toate organele de comandament şi tehnice, în 
special cu buni sfătuitori de Artilerie și de Geniu ; şi 
acest personal trebuia să fie de mult la posturile lui 
pentru a să iniția în tot ce priveşte atribuţiunile spe- 

„ciaie şi locale ale fiecăruia în parte, 
"In adevăr, după prescripţiunile reguiamentelor speciale, 

grija Comandantului unui loc întărit, care poate fi atacat 
oricând, este: o 

Să organiseze din vreme un serviciu de informaţiuni, 
pentru a cunoaşte intenţiunile, pregătirile şi mişcările 
inimicului până la distanţele cele mai mari posibile (în 
cazul de faţă, înainte de a călca granița noastră); | 

Să călăuzească şi şă supravegheze instrucţiunea servi- 
cielor şi trupelor, cari constituesc garnizoana sa, în tot 
ce priveşte serviciul special al apărării, şi să se asigure. 
că fiecare 'şi cunoaşte postul ce are să ocupe, în caz de | 
alarmă, etc... - - 

Pentru aceasta, datoria Marelui Stat-Major era să în- 
grijască : - X î 

Ca toate serviciele de Comandament şi tehnice să fie 
/de mult constituite şi înzestrate, aşa cum fasese cerute 
de Inspectoratul general'al Fortificaţiunilor în Noembre 
"1914. Ori, când sa declarat răsboiul, nici Comandamen- 

19. -



    

tele în subordine, nici Serviciele de Artilerie şi de Geniu 

nu erau constituite. Lipsindu-i cele mai însemnate pr- 

gane ale unei cetăţi, apărarea a avut să sufere multe viea- 

„_junsuri, din cari ajunge să citez pe cele mai mari: Con- 

- trolarea populaţianii suspecte şi evacuarea ei în primă 

“zi de mobilizare; controlarea armamentului şi muniţiu- 

nilor şi îndreptarea la timp a defectelor, a lipselor şi a 

greşalelor constatate ; organizarea . serviciului reaprovi- 

zionării trupelor de infanterie şi de artilerie cu muni- 

țiuni; stabilirea planşetelor de tragere ale fiecării baterie 

de poziţiune; complectarea lucrărilor şi mijloacelor de 

comunicaţiune şi de corespondenţă şi asigurarea mijloa- 

„celor pentru buna lor funcționare în timpul «opcraţiu- 

nilor; curățirea terenului din faţa linielor succesive de 

“apărare; complectarea întăririlor şi mascerea log: com- 

„ lectarea obstacolelor ; deschiderea drumurilor în păduri 

- şi lucrările pentru apărarea lor interioară ; pregătirea mij- 

loacelor de semnalizare şi pentru luminarea câmpului 

de bătaie din faţa poziţiunilar de luptă... 
Ca toţi Comandanții trupelor de infanterie şi de arti- 

lerie, cari constituesc garnizona de siguranţă a Turtukaii, 

să nu fie mutaţi th alte corpuri; iar cei destinaţi prin 

ordinea de bătaie să fie trămişi la Turtukaia cu o'lună 

+ îmsinte de deschiderea ostilităţilor pentru a studia îns 

treaga pozițiune, întăuntru şi în afară, şi în deosebi sec- 

torul fa care se va găsi fiecare din ei la mobilizare, 

__ pentru a lua contact cu jrupele pa cari vor avea să le 

comande, în fine pentru a se iniţia în serviciul lor spe- 

cial. Na su făcut nici aceasta, şi unii din Comandanții 

de brigadă şi de regimeni, de infanterie, sosind după în- 
„ceperea mobilizării, ba chiar pe fa sfârşitul operaţiunilor, 

nu au avut, nici măcar mijloacele că să'şi stndi:ze sec- 
„torul ce. Hi se dăduse să apere, nici timpul ca să cu- 
“nască trupe ele ce comandau, (Vezi Anexa No. 8). 

 



      

- Comandamentul Tartukaii: nu a dispus de nici anal! 
din mijloavele prin care să poate lua contact cu armata de 
învestire înainte de a :ajunge în zona . de învestire,: EL” 

pu a avut nici cavalerie, nici avioane de vecunoaştere, 
„pentru a'şi da seama' prin ele de puterea atacatorului 
care amenința poziţiunea; nu a avut nici avioane, nici 
baloane captive indispensabile pentru conducerea ac- 
țiunii puţinei sale artilerie în stare de a lupta. Din 
cauza acestor lipse el nu a putut cunoaşte nici valoa- 
rea arinatei care'l ataca, nici mişcările ei, nici rezulta- 

tul luptelor zilnice ; iar artileria sa nu a putut desco- 
peri siici mișcările maselor de infanterie, nici. locul 
“baterielor vrăjmaşuiui, şi deci nu a putut lupta cu 

artileria vrăjmaşă în condițiuni egale, nici da un spr ijin ; 

eficace intanteriei apărării. 
„Lipsa de prevedere şi lipsele materiale au contribuit 
mult la neisbânda apărării. La Turtukaia s'a întâmplat - 
tocmai contrariu de ceea ce sa întâmplat la Liăge. 
Cetatea belgiană nu era complect organizată şi avea 
o garnizonă mică în raport cu massa trupelor germane, 
cari au venit s'o alace; ea totuşi a putut opune o bună -.. 

rezistenţă şi aduce ser vicii netăgăduite armatei franco- - . 
belgiene, din cauză că comandamentul ei era bine or-. 

ganizat. Turlukaia noastră era, mi se spune, mai Gom- 

plect organizată (avea trei linii de rezistenţă), dar nu 
a putut rezista de loc, fiindcă nu a avut nici coman- 
damentul organizat, nici mijloace de acţiune necesare, 

«Instrucţiunile provizorii pentru conducerea unităţi= 
lor mari», cari sunt o copie fidelă a «Regulamentului 

francez», definesc astfel rolul cetăților: «Locurile În- 

tărite a: valoare numai în măsura în cari ele ajută * 
operațiunile armatelor. Cetățile din apropierea frunta- 
rielor trebuesc să servească ca puncte de sprijin tru- 

         



  

-„pelor de acoperire (art. 145). Pentru a asigura unita- 
tea de Comandament, Comandantul de căpetenie va fi 
adesea nevoit să hotărască din vreme condiţiunile în 
„cari garnizoanele diferitelor cetăţi vor colabora cu 

„ operaţiunile armatelor, sau cu ale unităţilor anume 
„.. hotărâte. (art. 146)». 

Va să zică, Turtukaia trebuia, întâi şi întâi, să ser- 

vească ca punct de sprijin trupelor de acoperământ. 
din sectorul său, şi apoi să colaboreze cu arntata însăr- 
cinată cu apărarea Dobrogei (art. 145): iar garnizoana 
Silistriei (diviziunea 9-a) să iee parte la operaţiunile din 
“preajma Turtukaii prin o colaborare exterioară (ast, 
146). 
«Trupele de acoperământ, la rândul lor, s sunt menite 

să ocrotească mobilizarea armatelor şi să acopere 
„zonele lor de concentrare. Indată ce aceste operaţiuni 

- sunt terminate, perioada acoperirii e sfârşită şi trupele 
cari au constituit-o se confundă atunci cu dispozitivul 
-de siguranţă al armatei (art. 442). ” 

Aşa dar, rolul Turtukaii, ca poziţiune de graniţă şi 

ca punct de sprijin al acoperirii, era să ocrotească, 
“cu ajutorul diviziunii a 9-a concentrarea armatei în- 
sărcinată cu apărarea Dobrogei. Acest rol trebuia opus 
cu tărie țintei principale a mareşatalui Mackensen de a 
airage forțele de lupiă, de a le bate în parte şi de a 

„împedeca asijel concentrarea lor». (Ţintă mărturisită 
într'un comunicat oficial al Cartierului General German). 
Turiukaia însă, în loc să servească ca instrument de 

„acţiune în potriva planului urmărit de comandantul 
„de căpetenie al armatei vrăjmaşe, a fost întrebuințată, 

graţie greşelelor Marelui Siat-Major, ca să înlesnească, 

„mai răpede de cât şe aştepta bătrânul mareșal, indepli- 
„nirea, scopului său. Eu sint convins că nici Marele-Stat- 

   



  

Major, nici Marele Cartier General al Armatei de Ope- 
raţiuni, nici Comandamentul Armatei a 3-a, nu ş'au 

dat sama de rostul locului întărit dela Turtukaia, şi 

că, între Comandamentul acestiiia şi Comandamentele 

de cari el atârna, nu a existat legătura definitivă de 
art. 146 mai sus citat. 

Când însişi «Regulamentele Tactice» | şi dInstrueţiu- 
nile pentru conducerea ' unităţilor mari» opresc pe 
Comandanții lrupelor aflate în vecinătatea unei cetăți de 
a se închide in ea, Marele Cartier General a găsit ne- . 
merit să închidă în Turtukaia încă o divizie de infan- | 

terie, în loc să întărească cu ea armaia însărcinată cu 

-apărarea Dobrogei, In loc să retragă la timp gainizona 
din Turtukaia, când a fost amenințată de a: fi blocată, . 

şi să arunce massa de manevră din Dobrogea acolo 

unde. situațiunea operaţiunilor impunea, el a trămis în 

Turtulaia, în: pachete mici, mai bine de o diviziune, 
care a căzut aproape fără nici o perdere, şi fără să se 
bată, în mânele duşmanului şi a făcut să slăbească 
complect armata de Sud, fără să fi putut asigura cel 
“puţin apărarea Silistriei, -a cării garnizoană, după un 
simulacru de „ajutor dat Turtulaii, şi după ce însăşi - | 
a suferit perderi şi a fost dezorganizată, a trebuit să 

-o evacueze, 'de şi după căderea Turtukaii apărarea 
„Șilistrei era absolut necesar pentru constituirea unui 

, 

nou front de apărare a Dobrogiei. Dar, vorba psalmului, 
abyssus abyssum invocat. Greşala aceasta a fost isvorul . 

„atâtor greşeli, încât mă cutremur când mi le amintesc... Ea 
Şi, mergând din: greşală -în greşală, nu a trecut timp. 
mult şi proba desăvârşită a fost făcută că armata ţării 
nu fusăse pregătită de răsboiu şi” că înaltul ei comân- 
dament, aşa cum se constituise, fără să se ţină samă 

de interesele sfinte ale Ţării, nu era în stare să-e - 

   



  

    

  

„conducă într'un răsboiu în, potrivă ârmatei germane. 
- Această afirmaţiune, nu e a mea ci a aliaţilor noştri. 

  

10 (23). Octobre — 29 (12) Noembre 1316, 
, 3 ! _- “ - . _ 

Sunt aproape trei ani de când am scris Drama dela ' 
Turlukaia, şi concluziunea la care am ajurs astăzi, 
după .ce ama revăzut şi controlat tot ce scrisesem atunci, 
e o dreaptă judecată a celor cari. au jucat-o, căci 
apărarea Turtukaii va rămâne de apururea înscrisă în 
Analele Militare ca prototipul unei monstruozităţi de 
pregătire şi unei monstruozităţi technice, tactice şi stra- 
tegice, 
Răspunderea o poartă, în ultima analiză, cei doi factori 

solidari prin continuare: Marele Stat Major al Armatei 
şi Statul-Major âl Marelui Cartier General. A 'o căuta 
aiurea e o crimă, pe care în mod conştient ar săvâr- 

„... şi-o cei răspunzători, căci soldatul şi ofițerul, cari au 
“luptat, sau au fost trimişi să lupte, la Turtukaia, sunt 
îraţi buni cu cei cari au luptat la Cerna, la Ju, la Olt, 
la Argeş, cu cei pe cari o soartă mai bună i-a ajutat 

“să lupte la Oituz, la Trotuş, la Mărăşti şi la Mărăşeşti, 
„cu cei câri ne-au curăţit Basarabia de bandele armate 

pe
 

7 
să

 

"- Român». 

ruse şi cari ne păzesc: de un an și jumătate granița 
Nistrului în potriva undltirilor bolşevice. cu cei pe cari 
i-am trămis să ocupe şi să lipească de ţara noastră 
Bucovina şi Ardealul, cu cei cari astăzi au destrus res 
urile armatei trufaşului nostru inimic milenar şi au 
dus cu ei pacea în capitala “Sfântului Ştefan, cu cei, în 
Sfârşit, de cari academicianul francez, d. Denys Cochin, !: 
a zis zilele trecute: &daca e vre un solda!, a cărui -: 
glorie a egalat gloria soldatului Jrancez, acela e Suldatut 

25/12 August 1919, ” 
pa „Bucureşti, 
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„7, Aneze C. 

Anexa No. 1 

Toate relaţiunile şi informaţiunile, adunate în pri- 
mele luni ale răsboiului nostru, trebuiau controlate. Le 
am controlat şi complectat după încheerea păcei din 
Bucureşti (April 1918), şi astăzi le pun faţa în faţa cu 
relaţiunile date de cei cari au luptat la Turtukaia şi în 
regiunea Turtukaia-Silistria, şi cu monografiele apărute 
asupra operaţiunilor dela Turtukaia. Prin ele se fixează 
svenimentele militare petrecute în acel colț al României 
Mici, sângerosul calvar pe care oştirea noastră 'a trebuit: 
să'l urce ca să ajungă la Mărăşti, Mărăşeşti şi Budapesta. 

Deschiderea ostilităţilor cu Bulgaria a găsit locul în= 
tărit Turtukaia cu următoarea garnizoana: 19 batalioane 
“de Infanterie (din regimentele 36, 76, 79, 40, 75 şi 80), 
din cari 4 de Miliţii, şi 148 guri de foc, mozaic de toate 
calibrele şi de toate categoriele, mobile, semi-mobile şi 
fixe, dela calibrul de 37 mm. până la 210 mm. 

Dacă Turlukaia avea infanterie de ajuns, căci i se dă- 
duse 9 batalioane mai mult decât se prevăzuse în planul 

apărării graniţei dobrogiene din 9 Iulie 1914, nu tot aşa 
pot spune de Artilerie. În numărul dat mai sus, intra - 
57 tunuri de 37, 53 şi 57 nun.a căror bătae mică şi. -- 
minniţiune mediocră (obuze ordinare cu focos percutant) .. 
ie face incapabile de a lua parte în mod eficace la ac - 
țiune în toate fazele ei. Tot în acest număr intra şi 16 - 
tunuri de câmp “vechi, de 75 şi 87 mm. incapabile şi ele - 
de a se măsura cu artileria atacului. Rămân dar numai. 
75 guri de foc, pe cari apărarea sar fi putut bizui. Din -* 
aceste, numai 54 erau de calibru mare şi mijlociu, adică 

guri de foc de poziţiune, număr foarte mic şi în des- 
*
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acoră cu trebuinţele luptei, deduse din numeroasele 
bătălii de pozițiune date în cei doi ani de răsboiu. Dar, 

“nici cel puţin aceste toate nu âu pulut fi întrebuințate. 
„Cele 6 tunuri-de 120 mm. din cupole nu au-luat parte 

„-1a lupta din cauza ca instalarea lor nu fusese terminată 
„până. în ziua mobilizării; cele 6 obuziere de 120 mm, 

(foarte bune guri de fot) nu au putut fi întrebuințate . 
„din cauza că muniţiunea ce li s-a dat mu era a lor; & 
mortiere de 120 mm. şi 3 obuziere de 210 mm. nu au 

„fost întrebuințate din cauza că platformele: lor nu erau 
terminate ; în fine cele 4 tunuri de 150 mm, ne avân€ 

decât 150 încărcături de tun, pe cari le au tras în pri- 
mele zile,-nu au luat parte la acţiune în zilele “de lupta 
propriu zisă. Deci, din 54 guri de foc de calibru mare 

„şi mijlociu, numai 29 au putut lupta dela începutul 
operaţiunilor până la 24 August. 

„. Cu câteva zile înainte de mobilizare s-au mai trimis: 
2 baterii de obuziere -de 105 mm., 2 baterii de tunuri 

de 75 mm. şi 2 baterii de obuziere de 120 mm., dar 
„ fără coloanele lor de muniţiuni, cari nu au sosit la 

-_ Turtukaia deeât după ce garnizoana intrase în acţiune 
(din memoriul Comandantului Turtukaii). In fine, în 
noaptea de 22 spre 23 August au mai intrat în Turtukaia 

2 baterii de obuzicre de 103 mm., cari au putut lua . 
parte la Imptele din ultimele doă zile. _ 
_Dacă dela aceste arme irecem la celelalte. arme şi 

servicii, vom găsi o lipsa desăvârşită. In locul celor 2 
escadroane de Cavalerie, hotărâte prin pianul de orga- 
nizare, nu s-a dat Turiukaii decât un mic ploton de 

stafete, de 28 călăreţi, din cari 20 bulgari, nemți şi turci(!). 
„Ca trupe speciale, pionieri și de comunicaţiuni (indis- 
pensabile răsboiului de cetate), iu s-a dat decât un ne- 

- însemnat detaşament pentru manipularea materialului. 
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- Serviciul recunoaşterilor, tnainte şi în timpul luptelor, 
nu a fost figurat decât în ziua de 23 August printr'un. 
aeroplan, prea târziu . venit pentru a mai fi de vre un 
folos. (Aiemoriul Comandantului Turtukaii), 

Dar, dacă toate aceste au lipsit din belşug, şi lipsa - 
lor a fost atât de dăunătoare apărării, în schimb. tot 
din belşug s-a trimis Turiukaii, dela 22 până la 24 Au- 
gust, 15 batalioane de Infanterie din Regimentele 34, 
74, 79, 80 84 de Infanterie şi 2 de Grăniceri, adică mai 
mult decât o diviziune de Infanterie. Ele nu ai fost de . 
nici un folos apărării Turiukaii, în schimb. au păgubit 
mult apărarea Dobrogiei. 

- Pentru a ne da sama mai lămurit de mersul opera- 
ţiunilor dela Turtukaia e bine să arăt şi de ce mijloace 

- de acţiune . dispunea capul-de-pod dela Silistria. Drept 
vorbind, Silistria nu avea o garnizoana propriu zisă de 
apărare, ci era sediul întregii diviziuni, a 9-a din Corpul 
V de Armata, unitate eminamente operativă, constituită 
din 16 batalioane de Infanterie (din cari numai Sapar: - - 
țineau unor .regimente de rezervă) şi 76 guri de foc, 
din cari 56 de câmp, şi 8 tunuri de 105 mm. Artilerie 

„Axă nu avea decât 4 tunuri de 150 mm. Diviziunea a- 
ceasta fiind o unitate organică avea 2 escadroane de... - 
Cavalerie şi Trupe Speciale. - 

Am insistat asupra constituirii acestei diviziuni. de ar- 
mata, pentru a face să se vadă care ar fi trebuit să fie 
rolul ei, şi dacă l-a îndeplinit după cum arta şi doctrina 
cereau. - 

Garnizoana Tartakaii şi Diviziunea a 9 au avut în fața 
lor următoarele trupe vrăjmaşe: Diviziunea a 4-a Bul- 
“gară (Preslav), o brigada din Divizia 1-a (Sofia) şi deta- 

 samentul Hammerstein, în total: 30 batalioane de In- 
fanterie, 4 escadroane de Ulani, 5 companii de Pionieri
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şi 33 baterii de artilerie, 1 însărcinate cu operaţiunile de 
la Turtukaia. Pentru a.acoperi operaţiunile din jurul 
Turtukaii şi a împedeca venirea ajutoarelor din inte: 
riorul Dobrogiei, Comandamentul Mackensen dispunea 

- de: 2 brigade mixte (din Divizia de Sofia), cari ocupară 
Ak - Kadânlarul şi interceptară comunicaţiunile dintre 
Turtukaia şi Silistria ; şi de o diviziune de Cavalerie. 
care puse stăpânire pe Kurt-Bunar. 

- Aceste arătate, trec la desfăşurarea evenimentelor mi- 
litare, 

*» 

Se ştie că, pentru apărare, poziţiunea întărită dela 
__ Purtukait era împărțită în 3 sectoare: Sectorul 1, de 
Vest («Staroselo») ; Sectorul al 2-lea, de Sud («Daidâr») 

şi Sectorul al 3-lea, de Est («Antimowo»): La aceste trei, 
trebue să adăogăm pe al 4-lea «Sectârul de Dunăre» 
constituit din apărarea fixă şi mobilă fluvială și din ba- 

_teriele de pe ţărmul stâng al fluviului. 
Din cele trei sectoare de pe uscat se ştia dinainte, cu 
_toată siguranță, că cel de Sud va fi ales de inamic ca 
sector de atac; el fusese jndicat astfel de Comisiunea 
de Studii şi Execuţiune şi ca atare urma să i se dee o 
organizare defensivă puternică şi mijloace de acţiune 
îndestulatoare. Pentru a-l ataca, vrăjmaşul trebuia mai 

„ întâi să se facă stăpân pe poziţiunea solid întărită de 
pe dealul Staroselo-Siahlar, acolo unde se mutase ne 
ştiu de cine, nici pentru ce, apărarea sectorului de Vest. 
„Odată căzută această poziţiune în mânele atacatorului, 
apărarea sectorului de Vest se va reinstala în poziţiunea 

“întărită dela Est de valea Staroselo, constituită din cen- 
-trele 1—5, care cu dreapta se răzima pe Dunăre, iar cu 

a
b
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SI N a i ă stânga se lega cu sectorul de Sud, şi forma cu acesta 
şi cu sectorul de Est un semi-cere puternic întărit 1), 

Repartiţiunea trupelor şi armamentului între cele trei 
sectoare de uscat a iost următoarea: a 

Sectorul Staroselo-Siahlar : 6 batalioane de infanterie 
"(dela 21—23 August i sau mai dat 3 batalioane), 28 guri 
de foc fixe şi semi. fixe, 8 mobile şi 23 tunuri.de 57 mm.; 
Sectorul Daidar: 4 batalioane de infanterie (în ziua 

de 23 pm. i sa mai dat 1 batalion), 12 guri de foc (în 
ziua de 23 pe la amiază i s'a mai dat 8) şi 5 tunuri de 
57 mm.; N | . 

Sectorul Antimowo: g batalioane de infanterie ; ' 14 
guri de foc (in zina de 22 i s'au mai dat 4 obuziere) şi 
3 tunuri de 55mm. «. . 

Rezerva cetăţii: 4 batalioane de infanterie şi 6 baterii 
de artilerie mobile, 

In ziua de 23, au mai sosit în Turtukaia regimentele ! 
80, 84, 34 de infanterie şi batalioane din regimentul 2 
de grăniceri, cari au bivoacat înapoia sectorului Anti- 
M0W0, aşa că pe teritorul acestui sector s'au găsit în- 
grămădite în ultimele zile ale Turtukaii 19 batalioane 
de Infanterie, 13 guri de foc fixe, 24 mobile şi 8 tunuri : - 
mi-i de 53 mm. (Această relaţiune ne-o dă colonelul - 
Dumitrescu-Osiceanu, apărătorul sectorului Daidar în me-- 
moriul său asupra apărării Turtukaii). 

1) Din descrierea făcută de Colonelul Duimitrescu-Osicianu, Coman-. 
dantul Sectorului Daidar, asupra poziţiunei de pe dealul Staraselo- 
Siahlar, constat o neînchipuită greşala de organizare, căci prin trasarea. 
ce i s-a dat ea constitue un mare eşind, foarte “ascuţit, incapabil de 
a rezista cât de puţin unui atac convergent venit dela Vest (dinspre 
Rusciuk) Şi dela S-V (dinspre Rasgrad). Se vede că apărarea dându-i 
zama de extrema vulnerabilitate a acestei pozițiun:, menită să inlo- 
cuiască adevăratul sector de Vest, a părăsit-o înainte de a îi atacată - 

E 

; 
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Fiindcă Intreaga dramă se joacă în sectorul al 2-a, şi 

fiindcă de apărarea lui atârnă soarta 'Turtukaii, voiu 
„schiţa mai pe larg toate operaţiunile tactice petrecute 

în acest sector dela 19 până în seara zilei de 24 August. 
Acest sector era compus din centrele 6, 7, 8 şi 9 şi 

anexele lor, solid organizate, având în spatele lor două 

linii de reculegere (de rezistenţe succesive). Inapoia cen- 
trelor, cam la 1000 m., existau adăposturi pentru 3 ba- 

terii (1 de tunuri vechi de 87 mm,, şi 2 de tunuri de 
105 nawm.). La o depărtare de 4—5 km. de linia de luptă, 
se aflau întăriri pentru avant-posturi. Perimetrul secto- 
rului pe linia de luptă era de 8200 m,, iar pe linia avant- 
posturilor de circa 10000 m. e 

Pentru. apărarea lui i s'a dat o garnizonă de siguranță 
de 4 batalioane (regimentul 79) de infanterie, 3 baterii 
de artilerie cu tragere înceată şi 5 tunuri mici cu tra- 

gere răpede în cupole Schumann (cari nu puleau lua 

parte la lupta depărtată). 
Sectorul a fost astfel ocupat: Un batalion în avant- 

- posturi, 2 batalioane au constituit garnizonele celor 4 
“centre de rezistenţă şi a anexelor lor, şi un batalion În 

rezerva sectorului. - 
„In noaptea de 19 spre 20 August, trupele bulgare au 
atacat pichetele de pe graniţă, Grânicerii şi detaşamen»- 
tele. de infanterie, cari întăreau apărarea graniţei, san 
retras spre posturile mici şi apoi spre gardele-mări. În . 

--. ziua de 20 au loc lupte pe linia gardelor-mari, cari re- 
zistă până adouazi. 

__ In ziua de 21, inimicul atacând cu forţe mari garda- 
mare dela Denisler, aceasta se retrage în satul Dânisler, 
pe care însă e silit să-l părăsască, cu totajutorul ce'i venise 
dela rezerva avant-posturilor, şi să se retragă pe pozi- 
țiunea de luptă a acestei rezerve (satul Daidâr), unde e
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adusă şi garda-mare dela Mesimabhle. In aceste lupte de 
avant-posturi, batalionul a perdut 200 oameni. 

Ziua de 22 se -petrece în linişte în acest sector, afară 
de o slabă bombardare a centrelor 8 şi 9 şi a unei ba- 
terii. de 105 mm. La ora 11a.m,, Comandantul trupelor . 
de siguranţă a Sectorului primeşte ordin dela Coman: 
dantul apărării. ca să.trămită 2 companii, pentru a o= 

cupa centrele 4 şi 3 din Sectorul de Vest, părăsite de. i 
garnizona lor (din regimentul 36). Ordinul s'a executat, 
(O întrebare fac : De ce comandantul apărării nu a făcut 

să se reocupe aceste centre cu trupe din Sectorul de 
Vest, unde se găseau mai multe decât trebuiau și a pre- - 
ferat să le împrumute din Sectorul de Sud, care nu avea - 
decât 4 batalioane? Aceasta e o mare greşală, căci tru- 
pele de siguranţă nu trebue să părăsească niciodată sec- 

- torul lor, decât atunci când prezenţa lor în sector e do- 
vedită nefolositoare. Dar aceasta ne mai învederează 
credinţa ce aveă Comandamentul locului întărit, chiar 
în. ziua de 22, că vrăjmaşul nu va încerca să rupă apă- 
rarea prin sectorul de Sud). Curând după aceasta, Co- 
mandauntul Regimentului 79 primeşte un alt ordin: să - 
copere cu patrule poziţiunea rezervei avant-posturilor 

dela Daidir şi apoi, după ce va înopta, să retragă bata- 
lionul de avant-posturi pe linia centrelor (poziţiuiea * 
principală de rezistenţă). Comandantul justifică această “ 
măsură astfel: pentru că batalionele din avant-posturi 
ale celorlalie două sectoare se retrăsese şi ele pe linia 

„centrelor (fără să fie silite de vrăjmaș); şi apoi pentru 
că din informaţiuni aflase că vrăjmaşul se pregătea să 

atace cu- forţe mari punctele Mesimahle şi Daidir din 
“faţa Sectorului de Sud. Găsesc această dispoziţiune foarte 
greşită fiindcă nu se lăsa noaptea descoperită poziţiunea . 
principală de luptă, tocmai atunci când suntem infor-
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maţi că vrăjmaşul îndreaptă trupe numeroase în faţă 
acestei pozițiuni. Dar, daca informaţiunile căpătate au 
atras atenţiunea Comandantului asupra evenimentelor 
pregătea în acest sector vrăjmaşul, a luat el vre-o mă- 

sură ca să le facă faţă? Nu, Urmările nu vor întârzia. 
să arate. 

Aşa, dar, în ziua de 22 învestirea locului întărit e 

terminată pe uscat, iar tr upele apărării înaintate sunt 
retrase, fără să fie silite de vrăjmaş, pe linia principală 
de rezistență. In această zi desfăşurarea trupelor vrăj= 
maşe e următoarea : In faţa sectorului de Vest, detaşa- 
mentul Hammerstein (5—6 batalioane bulgaro-germane); 
în faţa sectorului de Sua, cele 3 brigade ale diviziunii a 
4 bulgară şi 1 brigadă din diviziunea l-a; iar în faţa 
sectorului de Est, mici detaşamente şi patrule de recu- 
noaşteri, căci brigada bulgară (din diviziunea 1-a) are 
mai mult-rolul de trupă. de acoperire, pe care! înde- 
plineşte ocupând o. poziţiune de observaţiune intre Si- 
listria şi Turtukaia. A 3-a brigadă din diviz. l-a bulgară, 

însărcinată şi ea să acopere corpul de atac spre-Est şi 

Sud, ocupă localităţile Ak- kadinlar, Turk-kusui, H as- 

kioi, etc. 
Ziua de 22 e întrebuințată de inimic ca să pregătească 

asaltul liniei principale de rezistenţă. Din aceste pregăl 
tiri, şi din distribuţiunea trupelor lui, se vede bine in- 
tențiunea de a rupe apărarea în sectorul de Sud. Din 
partea noastră îusă nici o măsură nu se zăreşte care să 

se opună acestei năzuințe. Din potrivă, totul ne face să 
credem că Comandamentul apărării are plina convingere 
că aţacul se va da în sectorul de Vest, unde sunt tră- 
mise încă 3 batalioane de Inf. şi cele 2 baterii de obu- 
ziere 105 mm. cu. tragere răpede, ari sosesc la Turtu- 
kaia în noaptea de 22 spre 25. 

 



308 

In ziva de 23, la'ora 5 „dim. un balon captiv apare 

pe dealul Kovangilar, în faţa Sectorului de Sud, iar 2 

aeroplane germane, pe cari artileria noastră nu le poaie 

- atinge, cercetează întregul front al acestui sector. La ora 

6 dim, bateriele inimice deschid un foc înverşunat asupra 

centrelor 6 și 7, asupra anexelor din intervale şi asupra - 

pateriei de 87 mm. La ora 8.30 a. m. focul vrăjmaş se 

întinde şi asupra centrelor 8 şi 9 şi asupra celor 2 ba- 

terii de tunuri 105 mm. In acelaşi tintp se bombardează 
tot cu artileria grea aripa dreaptă a Sectorului de Est, 

Slaba şi neînsemnata artilerie a Sectorului e în curând 

copleşită de artileria vrăşmaşă, care se năpusteşte aproape 

toată asupra acestui sector (aproximativ 22 baterii). După 

o oră de bombardare, bateria de 87 mm. e redusă la 

tăcere, iar una din bateriile de 105 are. 2 t. scoase din 

luptă. Cătră ora 8 a, m. linii groase de infanterie apar 

pe creasta de Nord a dealului Daidâr şi încep să sco- - 

boare coasta. În urma lor se văd coloane compacte. 

Infanteria din centre şi anexe deschide focul asupra 

“acestor valuri nesfârştie. Dar ce putea face un singur. 

regiment, care suferise zilele trecute perderi însemnate, | . 

în contra atâtor regimente cari-l atacau? Cum putea 

el singur să apere un întreg sector de 8000m. de front? - 

Regimentul făcea parte dinpreună cu regimentul 63 din. 

"Brigada 39â de Infanterie. Comandantul Brigadei rela- .. Pa 

tează că acest din urmă, fiind detaşat la Silistria, fusese 

înlocuit în Brigadă de câtre Comandantul Apărării prin- - . 

tun altul improvizat din 4 batalioane, luate şi ele din 

patru regimente aflate în 'Turiukaia. De sigur ce aceste 

patalioane ar fi putut întări-puin apărarea sectorului, - 

“dar ele nu i-au mai fost lăsate, ci trămise probabil sec- 

care însă nu vroia să sosească, 
torului 1, în zilele de 21 şi 22, unde se aştepla atacul,- - i
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„Cam pe la ota'10 am, cele 3 baterii aie Sectorului sunt 
destruse aproape cu-totul. Nu mult după aceasta sosesc 

- în fine 2 baterii de obuziere de 105 mm. cu tragere ră- 
„_ „pede (aceste sosind la Turtukaia în timpul nopţei, fusese 

- trimise spre ziuă în Sectorui de Vest, unde se aştepta 
_ “atacul, dându-li-se însărcinarea de a trage în orice obiec- 

; „tiv care va apăra pe creasta, sau pe coasta, dealului 
Staroselo. Ambele baterii au stat acolo mute până când, 
la ora -10 am, li-s'a schimbat destinaţiunea). Aceste ba- 
terii sunt silite să intre pe poziţiune supt focul artileriei 
şi infanteriei vrăjmaşe. Dacă dela începutul luptei ele 

sar fi găsit aci, ar fi împărţit cu bateriele sectorului 
greutăţile luptei, şi atunci de sigur aceste nu ar fi fost 
destruse aşa de lesne, iar atacul infanteriei vrâjmaşe nu 
sar fi deslănțuit numai după două ore de pregălire. 
Lupla e în toiul ei, dar Comândamentul Apărării nu-şi 

-dă nici acum sama de locul şi de iminenţa primejdiei, 
- căci nu trimete nici un ajutor bravului regiment 79, de 

şi trupe de ajutor sosise şi continuau a sosi în' Turtu- 
kaia, nici nu contra-ataca în celelalte sectoare, unde 

„putea avea iniţiativa acţiunii, nici: nu-şi mişca rezervele 
„pe cari.le ţine ţintuite în dosul liniei 3a de rezistenţă. 

Pe la orele 11 am. trupele de asalt bulgare, cu toate 
perderile suferite, năvălesc în linia centrelor. Relaţiunile . 
bulgare spun că la acest atac au luat parte aproape 3 
brigade de infanterie şi 22 baterii de cailbru mare şi mic.. 

„Ce voiţi să facă impotriva lor trei batalioane şi jumătate . 
şi 9 baterii? Să lupte şi să moară, căci de învins nici 

„..Yorbă-nu e, Au luptat şi au murit, Apărarea Sectorului 
redusă la o treime din efectivul ei, după ce şi-a ars toate 
munițiunile şi granatele de mână, şi după ce a luptat cu 
baioneta, s'a retras pe linia de reculegere. 

Pe la amiăză, pe când rămăşiţele regimentului se gă- 
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seau încă pe linia de reculegere, soseşte în fine în aju- 
torul lor... un batalion de infanterie (din Regt. 75). Cu 
actst ajutor neînsemnat, Comandantui Regimentului în- 
cerca să mai reziste, dar după o scurtă luptă, el e silit 
de fotui arlileriei să se retragă pe linia a &a, ultima 
linie de rezistenţă, în spatele pădurei Turtukaia. Ceeace 
a pus capăt luptei a fost şi împrejurarea că bateriele de 
obuziere, singure cari mai luptau cu artileria bulgară, 
isprăvise muniţiunile, şi cum serviciul de reînprospătare 

-nu fusese organizat, comandanții de baterie au trebuit 
să şi-le caute singuri. La ora 1.30 p.m., bateriile de obu- 
ziere redeschid focul din noua poziţiune, dar îl inceteaâză 
curând pentru aceeaşi cauză, | 

După ee s'a instalat în linia a 3a, Comandantul Regi- 
mentului face o mică recunoaştere cu un detaşament de 
300 oameni pentru a'şi da sama de cele petrecute la 
flancul său stâng. Ajungând la linia de reculegere a găsit 
întăririle ocupate de un batalion din regt. 75 şi pe Co- 
mandantul Brigadei, - 

Cătră ora 5 pm. are loc un conira-atac, executat cu 
:6 batalioane la aripa stângă a Sectorului. După relaţiunile 
«date de Comandantul Sectorului de Sud, aceste trupe“ 
abia au pătruns în pădure, care nu era încă ocupată de 
Bulgari, şi s'au retras după o oră în poziţivnea de unde 
plecase (linia Sa de rezistenţă). o 

„„ La ora 7 pm, lupta încetesză, iar rămăşiţele reginen- 
- “tului 79 îşi ocupă sectorul din linia a 3a, încadrat între 
“un batalion din 75 la stânga şi trupele Sectorului de 
„est la dreapta. | Sa 

Să cercetăm acum evenimeniele petrecute în celelalte 
«două sectoare, - 

Sectorul Staroselo. In noaptea de 19 şi adoazi până 
sara au loc mici ciocniri între patrulele şi recunoaşte- 

20
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ile detaşamentului Hammerstein şi avant-posturile Sec- 

torului. | 

„În ziua de 20, la ora 8 sara, aceste avant-posturi se 

retrag în -centrele, puternice întărite de pe dealul Sta- 

roselo-Siahlar. 7 | 

In seara de 21, cele 2 batalioane ale subsectorului 

Siablar părăsesc poziţiunile pe cari trebuiau să le apere, 

fără luptă, fără cea mai mică presiune din partea ar- 

matei vrăşmaşe, şi se retrag în centrele Sectorului 1; 

iar un batalion din regimentul 36 părăseşte chiar cen- 

trele 4 şi 5 din acest sector... a 
In. ziua: de 22, dimineata, trupele bulgaro-germane 

ocupa fără luptă întăririle de pe dealui Staroselo-Siuhlar, 

părăsite de ai noştri. In acelaş timp trupele Sectoralui 

„de Vest primesc un ajutor de 3 batalioane. | 

În dimineaţa zilei de 23, detașamentul Hammerstein 

ataca centrele 1 şi 2 fără să supere pe celelalie (5, 4 

şi 5). Comandantul Sectorului de şi dispunea de trupe 

mai numeroase, nu numai că nu contra-ataca, dar încă 

părăseşte toată linia întărită, afară de cenirul No, ] 

căre fiind supt protecţiunea escadrilei de Dunăre şi a 

baterielor de pe ţărmul stâng nu poate fi ocupat de 

inimic, Şi astfel puternica garnizoană a sectorului de 

Vest, din retragere în retragere, fără luptă, fără per- 

deri ajunge în ziua de 23, pe linia a 3-a, ultima linie 

de rezisteuţă. - - , Ă 

Cum vedem, nici în acest sector nu se manifesta ac- 

țiunea corectivă a Comandamentului Locului Intărit, şi 

„totuşi mijloacele materiale nu lipseau, iar evenimen- ... 

tele impuneau intervenirea lui energică şi hotărâtoare. . 

„Sectorul Antimowo. In ziua de 20 August, batalionul 

de avant-posturi al sectorului, fiind numai încercat de- 

patrulele de recunoaşteri bulgare, părăseşte toate în- 
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tărizile sistemului de siguranţă şi se retrage în centrele. . 
liniei principale. Aci rămâne până 'n dimineaţa zilei 
de 23 fără a încerca să reocupe poziţiunile pe cari le. . 
părăsise fără să fie silit, e 

In dimineaţa zilei de 23, regimentul 76 de infanterie, 
care forma garnizona de siguranţă a sectorului, fără * 

„a avea alte trupe vrăjmaşe în faţă, decât niște patrule 
de cercetare şi de recunoaştere, ci numai — se zice — 
supt presiunea mai Mult morală a focului artileriei 
germane dela Belica, părăseşte linia principală de re- 

'sistenţă şi se retrage în dezordine către oraş şi port, 
Intors înapoi de Comandantul. Apărării, el nu merge 
de cât până la spatele liniei a 2-a, unde rămâne în 
neacţiune până în ziua de 24 !), -- 
Rezultatul zilei e hotărâtor. Turtukaia e perdută, Daca -. 

trupele române nu se retrag pe ţărmul stâng al Dună- 
rii în cursul nopţei, mâine garnizona ei va primi lo- 

'vitura de graţie, afară numai daca o minune nu va 
interveni în ora din urmă. Comandantul Turtukaii în 
memoriul său oficial ne spune că încă din ziua de 22 
atât M. C. G. cât şi Comandamentul Armatei a 3-afîi - 
dăduse ordin să reziste cu orice preţ până la cel din 
urmă om. In ziua de 23 i sa comunicat că a doua zi- 
îi va veni în ajutor aproape întreagă Diviziune a 9-a, 
(Cu câteva zile înainte i se spusese că va fi ajutat şi de 
trupele ruseşii). Plin de speranță, dar stăpânit deo . 
impasibilitate ne explicată, Comandantul apărării iea * 
măsnri ca numeroasele sale trupe, înghesuite şi ames- . 
tecate, să se mănţină pe ultima linie de apărare până .. 
la sosirea ajutoarelor del4Silistria. Pasivitate desăvârşită 

În noaptea de 23 spre 24, Comandantul Turtukaii, 

  

D Relaţiunile date de Colonelui Dumitrescu-Osicianu, a 
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încearcă o nouă grupare a forțelor sale în vedere 
zilei următoare. Printi'un «ordin de luptă», care nu: 
“poartă nici ziua nici ora când a fost trămis coman- 
„danţilor în subordine, face cunoscut evenimentele zilei 
de 23 şi intenţiunile sale pentru ziua de 24. Iaca în 
„esenţă acest ordin: «Inimicul a rupt frontul între cen- 
trele 6—9 și a înaintat până în faţa liniei a 3-a de 
rezistență. (Observ că toate centrele de rezistenţă, afară 
de No..], adică 2—9 erau ocupate. de vrăjmaş, iar cen- 
trele sectorului de Est erau părăsite de trupele apă- 
rării). In urma contra-alacurilor noasire, inimicul s'a: 
retras (!!] probabil până la linia dealului Uzun-Burum 
şi la Sud de valea Başu (!). Pentru a'l urmări şi recuceri 

toate lucrările capului-de-pod ordon să se reconstituească 
chiar în noaptea aceasta toate unităţile pe linia a 3-a: 

“de rezistenţă, după cum urmează: 9 batalioane în sec- 

_torul 1 (de Vest), dela Centrul No. 1 până la drumul 
Turtukaia (N.. de Valea Turtukaii); râmăşiţele Regimen- 
tului 79 şi 8 batalioane din diferite regimente, în scc- 

iorul al 2-a (de - “Sud), între Remiza No. 2 şi soseaua 

Daidâr; 2 batalioane între soselele Daidâr şi Silistria, 

în sectorul al 3-a; şi 5 batalioane între soseaua Silistria. 
şi Dunăre, în sectorul al 4-a. În fine un grup de ma- 
nevră, format din 10 batalioane. adunate pe. “dreapta 
si pe stânga soselei Silistria, la km. 4; iar un batalion 
va rămâne aproape de cazarma Şeremet. La ora 4.31) 
dim. fiecare unitate (?) va trimite patrule puternice: 

pentru a cerceta terenul șpre Sud şi cele două flancuri 

(Est şi Vest), Daca nu întâmpină nici o rezistenţă, 
patrulele vor împinge până la linia centrelor, pe cari 
le vor ocupa. Dacă va întâmpina rezistenţă, se va an- 
gaja- lupie după regulele stabilite. Pe timpul Iuptei Co- 

mandantul apărării se va găsi la blockhausul Șeremet». 

     



  

| „face ziuă, Astfel, Comandantul Brigadei 39 de infan- 
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Această nouă reparliţiune a trupelor nu era. ră, şi ca 
ea Comandantul apărării şi-ar fi creat un bun instru= 

ment de acţiune, dacă ar fi putut să o realizeze. Notez 

nunmai că tovarăşul de luptă a Infanteriei— Artileria — - 

era foarte slăbit, căci afară de, artileria monitoarelor, 

de cea dim ostroave şi de pe malul stâng, şi de artile- 
ria centrului 1, apărarea nu mai dispunea de cât de 
artileria mobilă, care nu fusese distrusă sau putuse fi 
reirasă la timp. Dar ordinul de luptă unu a putut fi 
comunicat']la timp, nici comandanților de regimente, 
nici chiar celor patru comandanți de sectoare, fiindcă 

nu mâi exista nici un mijloc de legătură între Coman- - 
damentul superior şi comandamentele în subordine: 
fiindcă trupele erau prea încălcite şi în neputinţă de 
a se descurca nuiiai în câteva ore înainte dea se 

terie, afirma că nu a primit acest ordin de 'cât la ora 

6.45 dimineaţa, după începerea atacului Bulgarilor. Şi 
asfel, noua grupare nu s'a puiut face, şi trupele amâs- 
tecate şi necălăuzite au luat loc pe linia de luptă unde 
au nemerit, şi au luptat cum au putut, fără conducere. 

unitară, fără nici o legătură între ele. O singură idee - 
le-a călăuzit acțiunea: sosirea în ajutor a diviziunii . 
dela Silistria şi a corpului rus; şi ultima lor speranţă -: 
a fost că vor găsi, în caz de înfrângere, mijloace ca: 
să treacă pe țărmul stâng al Dunării: doar ştiau ele 
ce însemnează un cap-de-pod. - 

Lupta începe la ora 6 dim. Dar infanteria bulgară 
înaintează prin pădure foarte încât din cauza focului 

monitoarelor şi a artileriei, şi nu apare la marginea 
nordică a pădurei de cât pe lâ ora 10.30, când începe 
asaltul ultimei linii de rezistenţă (a 3-a). Inainte însă 
de această oră se putea vede sfârșitul fata] şi îngrijitor 

+ 

-



  

. - - 30. 

-pentru noi al bătălii. Trupele noastre părăsau răsleţe 
poziţiunile lor de luptă şi se strecurau spre oraş prin 

„ porumbul netăiat, iar bubuitul tunului românesc slăbea 
din ce în ce, Duşmanul totuşi înainta prudent, dar 
mereu informat de tot ce se petrecea pe poziţiunea 
moastră de balonul lui captiv. 

Asupra ultimelor momente ale agoniei Turtucaii nu 
avem destule relaţiuni, pe cari să putem întemeia ju= 

„„decarea faptelor, fiindcă acţiunea se petrece. în „eaţa 
cea mai întunecată, Din câte posed voi da pe cele cari 
mi se par mai verosimile, căci ele concordă, se com- - 
plectează şi se referă la fapte petrecute acolo unde s'a 
săvârşit evenimentul zilei: lupta pentru spargerea fron- 
tului (căci în alte părţi nu a fost luptă propriu zisă), 
“Comandantul apărării Turtukaii ne spune, că în ziuă 

de 24, în aşteptarea diviziei a 9-a, trupele noastre au 
” rezistat cu tenacitate pe poziţiunile lor până la ora 12,45 
“din zi, dar în urma frontul a fost rupt în direcţiunea 
Daidar şi defecţiunea a urmat. In adevăr, în acest sec- 
tor frontul a fost rupt prin lupta, dar pe cânăd-trupele . 
“apărării rezistau în acest sector, trupele atacului pătrun= 

__sese în linia de apărare a sectorului de Est, care, după 
“tot ce se spune, nici nu era ocupată de apărătorii săi. 

Asupra acestui fapt avem relațiunile Comandamentului 
apărării fluviale. Aceasta împrejurare a provocat de 

SE “sigur defecţinnea de care se vorbeşte mai sus, 
O alta cauza a defecţiunii a fost, fără îndoiala, insufi-” - 

ciența acţiunii artileriei în sectorul de Sud, unde apă- 
"area îşi juca ultima carte, Eaca ce ne spune Coman- 
dantul Brigadei 39 de “nfanterie: «ârtileria din acest 
:sector a luptat până la ultimul foc de tun, schimbân- 

- duşi poziţiunea foarte des, din cauza focurilor artileriei 

-adverse, în spațiul restrâns dintre linia a 3-a, marginea 
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oraşului şi Cazarma Şeremet, Tragerea de: baraj a ini- 
micului pe la orele 10.30 a. m. devenise atât de intensă. 
şi precisă înapoia frontului nostru încât trăsurile cu 
muniţiuni pentru artilerie şi chesoanele infanteriei nu: 
mai puteau sosi..... Bateriele de obuziere (Colonel Gri- 
gorescu) mi-au cerut în mai multe rânduri să le trimit 
muniţiuni, de asemenea şi bateria de tunuri de 75 mam. 
care lupta tot aci. Pe la ora 12.30, artileria noastră, 

parte ne. mai având muniţiuni, parte ne mai putând ţine 
în poziţiune din cauza focului advers, a încetat focul; 

iar infanteria din linia a 3-a, rămasă nesprijinită sub- 
focul covârşitor al artileriei inimice, şi sub presiunea 

j fortelor covârşiloare inimice, a rupt lupta retrăgându-se E 
spre oraş». 

Din Memoriul Comandantului Regimentului 5 de Obu- 
ziere extrag: În sara zilei de 23 muniţiunile erau sfâr- 
şite. Cu mare greutate în timpul nopţei s-a putut aduce 
în “Turtukaia chesoanele Coloanei de Corp de Armata, 
aşa că la ora 12 din noapte s'a putut face reaprovizio- 
narea pentru lupta de adozzi. In ziua. de 24, cele 4. 
baterii ale regimentului deschid focul la ora 5 a. m. 
şi-l întreţin până la ora 11.30 a, m. când sub presiunea 
luptei schimbă poziţiunea, ocupând alta la colţul de S-E. 
al pădurei din aceasta parte a oraşului (lângă lucrările 
destinate tunurilor înti-aeriene 11). Aci am des lupta până 

la ora 5.45 p. m. ca să proteg retragerea irupelor demo- 
rolizale la Duuăre şi să le proteg reirag:rea pe malul 
siâng. Pentru a'mi încuraja soldaţii, le spuneam că ne . 
vine în ajutor Diviziunea a 9-a, că ne vin şi Ruşii, Dar- 
bubauitul tunului, care se auza la stânga noasiră, ru era 
al tunului nostru, nici al celui rusesc, Buhbuitul, care: 
se auza, era al tunului bulgar, care bombarda Turtuiaia. 
Şi Olteniţa».
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Pe când vrăjmaşul ataca și în această zi cu toate pu- 
terile iui sectorul de Sud, ţinând sub presiune celelalte 

„sectoare (legătură perfectă în-acţiune pe întregul front), 
pe frontul nostru numai trupele din. sectorul de Sud 

„luptau (Comandantul trupelor, Colonelul Dumitrescu O. 
declara în raportul său oficial că, în cele două zile de 
lupte regimentul 79 şi un batalion din regimentul 75, 
Maior 'Negruţi, au perdut trei sferturi din efectivul lor), 
celelalte stau în neacțiune, cu nervii încordaţi, așteptând 

gestul de sus ca să 'şi facă datoria. In Sectorul de Vest 
acalmia continua şi în ziua de 24. Numai pe la amiază 
“rupele schiţează o mişcare ofensiva pentru a reocupa 

„centrele 2—5, Ordinul de atac a fost comunicat — ne-a- 
declarat un Comandant de sub-sector, prin semnalul 
corniştilor. Atacul s-a schiţat cu resturile batalioanelor 
(cea mai mare parte era în oraş sau în port), fără ordin 

- şi fără legătură, şi după scurt timp a fost oprit în loc 
de focurile mitralielor bulgare şi germane instalate în 
pădure. După aceasta mică încercare, pâlcurile de trupe 

se retrag în oraş, unde se îngrămădesc pe malul Du- 

nării aşteptându-şi rândul ca să fie trecute pe malul 
stâng. La aceasta ora gloanțele de infanterie cad în oraș. 
Şi astfel, pe când Sectorul de Sud, unde se juca ultimul 
act al dramei, era slab apărat de trupe decimate şi 

istovite de lupte şi de o artilerie neînsemnată ; în sec- 
torul de Vest, cel mai puternic prin lucrările de forti- 

- ficațiune, prin artileria de care dispune şi prin sprijinul 
ce da aripei drepte tunul monitoarelor şi baterielor din 
Stânga Dunării, 9 batalioane. de infanterie, cu efectivele 

_- aproape întâcte şi cu puterile ne obosite de lupta, sunt 
ținute în cea mai desăvârşită neacţiune până la sfârşitul 

„ operațiunilor, 
„ Tristul sfârşit al zilei e cunoscut. Nu:l mai amintesc. 

 



   

  

Ajutorul aşteptat dela Silistria putei fi serios, sau nu- mai închipait? Voiu căuta să desture şi aceasta din cer- ceiarea documentelor, pe cari le am putut aduna. Incă din ziua de 21 August, Comandamentul Armatei a 3-a era îngrijit de evenimentele ce se petreceau ia. aripa dreaptă a graniţei dobrogene. Văd aceasta în te-. legtama adresată Comandantului Corpului rus la Med- gidia (2 August): «Trupele înaintate ale capelelor-de.-. pod Turtukaia și Silistria sunt respinse, fiind atacate de forțe superioare inimice. Rog ca mâini, 22 August, să 

  

pronunțaţi o viguroasă mişcare ofensivă cu diviziunea a . 19-a și corpul de cavalerie în direcţiunea Kurt Bunar- | Ak Kadânlar, Diviziea a 9-a va ataca în direcţiunea Has- kioi-Ak Kadânlar, Veţi bine voi a lăsa -o brigadă dia. „diviziunea a 19-a la Bazargik». (Se pare cetind telegrama "aceasta că la Cartierul Armatei a 3-a nu se cunoşteau precis evenimentele din Sectorul Balcik-Dobrici- Kara- - pelit). . , - 
Concurent cu acesta, armata a 3-a dă următorul ordin - telegrafic şi diviziunii a 9-a (Silistria) : «Mâne, 22, divi: | „ziunea ruşă de cavalerie îm preună cu diviziunea a 19-a va - pronunţa o mişcare ofensivă în direcțiunea Kurt Bunar- - Trupciular. Pentru a fixa pe inimic, care e în faţa d-v., veţi desvolta-o vie activitate pe tot frontul ca pului-de-pod.. . -Puneţi-vă în legătură cu diviziunea. a '19-ay. - 

„_ Care era situaţiunea militară, din acea zi,. în sectoruj Silistria-graniţa ? | a 
In ziua de 20 August, localităţile întărite Kurt Bunar 

(50 Km. la Sud de Silistria) şi Ak-kadânlar (40 Ku. la „Sud de Silistria) sunt ocupate de trupele bulgare. Cele 2 batalioane de acoperire fiind surprinse (?), se retrag - în dezordine, fără să încerce în retragerea lor cea mai mică rezistenţă pe anumite poziţiuni ce li se hotărise.



cau - 

Notez că Comandamentul Diviziei a 9-a recunoaşte că 

în această parte: detașamentul vrăjmaş era eonstituit 

“din cavalerie, cu câteva tunuri şi puțină infanterie. De 

sigur că aşa a trebuit să fie, şi totuşi retragerea tru- 

pelor de acoperire s'a făcut atât de precipitat, ne spune 

- Comândamentul divizianii, în cât abia după 3 zile s'a 

putut afla de soarta lor (şi aci întunericul fatal dom- 

meşte). La Sargilar se găsa un escadron de cavalerie, 

care lega sectorul Silistriei cu sectorul Turtukaii. Şi 

acesta s'a retras, împins de forţe superioare de cava- 

„lerie vrăjmaşă, fără ca diviziunea să aivă vre-o cUunoş- 

tință de soarta lui. Sunt demne de notat aceste mărtu- 

risiri pentru a se ştii cum a fost organizată şi condusă 

acoperirea şi apărarea graniţei şi teritoriului dobrogian. 

«Văzând soarta punctelor de acoperire deparie de grosul 

forţelor capului. de-pod», Comandantul divizianii a 9-a 

a retras şi pe cele 2 batalioane, cari acopereau încru- 

cişările marilor drumuri, ce vin dela Rasgrad, Sumla 

-şi Varna, la Alfatar şi Baş-Bunar. Ele au fost retrase 

pe linia înaintată a capului-de-pod (Karaomur şi Babuk- 

- Karaomur). i 
Aceste dispoziţiuni nefiind justificate, Comandantul 

„ Diviziunii a fost observat de Comandantul Arwatei a 

'3a, şi cu drept cuvânt, fiindcă prin ele sa descoperit 

apărarea Turtukaii, rupându-se legătura eare trebuia 

să le ţină necontenit strânse. | | 

___ Retragerea grecipitată a elementelor de acoperire : 

subt tunul capului-de-poi a avut şi altă urmare, pe : 

care o mărturisește Comandamentul diviziunii, car pe : 

care totusi eu nu mi-o explic: aln această primă fază, 

„-nu am putut cunoaşte nici forţele-inimicului, nici di- 

| recțiunile ce urmau din cauza lipsei de cavalerie şi alte - 

„mijloace de .recunoaștere», Nu mi-o explic fiindcă gar- 
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nizona Silistriei era o unitate constituită — operativă —, care avea 2 escadroahe de cavalerie şi alte mijloace de informaţiuni şi de recunoaşteri. | 
„În ziua de 22, Comandantul diviziei a 9-a se pregătea să iee ofensiva 'spre Bazargik (80 Km. în linie dreaptă), “unde lupta diviziunea a 19-a, dar, tocmai cânt detaşa:” mentul însărcinat cu această operaţiune (6 batalioane de Inf., 5 baterii de Art. şi un mic detaşament de Cav.), era gaia de plecare, un contra-ordin opreşte mişcarea; fiindcă diviziunea a 19-a, silită să părăsească Bazargikul, se retragei spre Kara-Omer. ” e Retragerea diviziei a 19-a în direcţiunea N—E, spre . vechea graniţă a Dobrogiei, lăsă în aer apărarea aripei drepte a-nouei graniţe şi va înlesni întoarcerea apărării teritoriului anexat în 1913. - | „În seara zilei de 22, diviziunea primeşte ordinul ar- matei a 3-a ca, «pentru a fixa trupele inimice aflate în fata ei, să desvolte o vie activitate pe tot frontul caga- - Iui-de-pod». Comandamentul diviziunii adaogă că -or- dinul îi mai prescria «să dega jeze calea Silistria-Tar. - , - tukaia». Cum a fost executat acest ordin ? 
Comandaniul diviziei din Silistria a constituit 2 de taşaniente : unul format din 3 batalioane de Inf, 3 ba. - terii de Arl, şi 1/ escadron Cav., căruia i-a dat misiunea de a respinge pe inimie din poziţiunea dela Alfatar (40 Km. Sud de Silistria); altul format din 2 batalioane, 2 baterii şi restul Cavaleriei, -cu misiunea de a înainta” spre. Doimuslar, în direcţiunea Turtukaii (spre Vest), peniru a respinge pe inimic din această zonă. Ambele deiaşamente trebuiau să se pună în mişcare adoazi la ora 4a.m. cc „ Detaşamentul din stânga, pe care'l însoţia Coman- dantul Diviziunii, ajungând în faţa  Alfafarului, pe la 

           



  

amiază (23 August) îl ocupă,: după ce respinge. din el 

„nişte slabe detaşamente bulgare, şi se opreşie în sat; 

iar Comandantul diviziunii se întoarce în Silisiria. 

“In ziua de 23, Comandantul Armatei a 3-a, conside- 

“vând situațiunea dela Turiukaia ca foarie critică, dă 

ordin generalului Zaiancicowski «să ocnpe Dobrici cu 

forțele strict necesare, iar restul forțelor să fie îndrep- 

tate în marş forţat la Turtukaia, unde avea ordin să 

înainteze şi diviziunea a 9-a». (Observăm că Coman- 

amentul armatei a 3-a îngrijit de inactivitatea corpului 

-rus, al cărui cartier era tot la Medgidiea, trămisese în. 

“ziua de 22 pe ataşatul militar, Colonelul 'Tatarinoft, să 

„ roage stăraitor pe generalul rus ca să pună în nuişcare 

corpul său). 
Comandantul diviziunii a 9-a primeşte și el; în ziua 

de 23 (ora 12,15 din zi, după ce se întorsese în Silis- 

“tria) următorul ordin: «Lăsaţi 4 batalioane în Silistria, 

iar cu restul şi cu cât mai multă artilerie execuiați ime» 

diat o ofensivă viguroasă înaintând în marş forțat spre 
Turtukaia pentru a degaja capul-de-pod atacat de forțe 

superioare. Diviziunea de cavalerie rusă are ordin si 

vă acopere flancul stâng. Pentru ca marşul coloanei să 

_se facă mai răpede, infanteria va fi fără raniţe (dat şi | 

comunicat la 23 August, ora 11.45 a.m». 

_Cetind ambele ordine găsim imediat cauzele cari se ; 
vor opune îndeplinirii scopului urmărit: 1) Depăriarea ? 
prea mare a corpului rus de obiectivul ce i sa dat; : 

2) Sitmaţiunea dela Dobrici schimbată prin înfrângerea ;; 
dela 22; şi 3) Situaţiunea diviziei a 9-a împărţită, în: 

_urma ordinului din sara de 22, în trei grupuri depăr- 4 
tate la o zi de marş unul de altul, zi 

“ La primirea ordinului de nai sus, Comandantul .; 

Diviziei a 9-a nu mai avea în Silistra de cât 10 bata-:  



   
- 

dioane de Î. Celelalte se găseau: 3 la S. de Alfatar şi. 

  

2 pe drum spre Almagea (aceste deviase dela obiecti- 
vul ce li se dăduse), Pentru a'1 executa, el nu a putut 
forma de cât o coloană compusă din 7 batalioane de 
Î. şi 7 baterii de A., eare la ora 7 p. m. a trecut prin - 
punctul iniţial (km. 10 al căii Silistria-Turtukaia), Ina- 
inte de plecare s'a trimis ordin coloanei dela Alfatar 
ca să iee direcţiunea spre Vest prin Ballagi-Haskioi 
pentru a se-uni cu coloana principălă pe calea Tur- 
tucaii. Cu detaşamentul din- centru, unirea trebuia să 
se facă cam în dreptul Doimuslarului, Cel dintâi a. 
primit ordinul şi a luat dispozițiuni ca să” execute, 
Al doilea nu a fost găsit. (Un detaşament rătăcit ? Re- 
laţiunea oficială susține aceasta), | | Coloana principală e oprită la km. 22 al căii Turtuz 

„kaii, pe la ora 10 din noapte, trupele fiind obosite, 
Situaţiunea coloanei e cam critică de oarece Coman- 
dantul ei era cu totul în întunerec: nu ştia nici 
ce avea să întâmească în calea sa (lipsa complectă 
de informaţiuni), nici unde se găseau coloanele din. - 
stânga sa. | | „a 

După patru ore de odihnă, coloana pleacă spre Turtu- 
kaia, şi la ora 6 dim, (24 August) ajunge la km. 36, 
unde ante-garda sa se ciocneşte cu patrulele  inimice, 
La această oră, coloana de Est, care mersese toată: 
moapiea se găsea la Baltagi (cam la 38 km. la S—E, 
de calea Turtukaii); iar detaşamentul din centru, care 
se întorsese la Karaomur, se pusese în mişcare îndrep-" tându-se spre km. 12 (după informaţiunile ce-am). . 
„La ora 8 dim. avant-garda coloanei ajunge la km. . 42 unde ia coritact cu patrulele bulgare şi ocupă satul Sarsinlar. Regimentul de 1. bulgar (42), din Diviziunea | „d-a, care se găsea în rezervă în satul Tark-Kuius (a



ț 

„ealitate, a trebuit. să părăsească locul luptei tocmai la 
“ora când agonia locului întărit se sfârşise, şi să se reîn- | 

| pusă din 16 batalioane de infanterie, 44 tunuri de, 

" batalioane şi 28 tunuri, şi nici o despărțire de cava 

“tele poreeclitului cap- -de-pod, l-ar fi găsit ocupat d 

“ trupele germano- -bulgare şi ar fi fost de sigur prins și 

ec la Silistria o consfătuire, la care au luat parte Cos 

 Imandantul Diviziunii, delegatul Marelui Cartier Genera 
şi prefecţii Durostorului şi Ialomiţei, în urma căria s'A 
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$. de Sarsinlar), atras de focurile dela -Arabagilar, se 

îndreptă în grabă spre Sansirlar, şi lupta se însghebează. 
O luptă de simplă tărăgânire, care ţine până la amiază, : 

când coloana noastră, de teamă de a nu fi invăluită! 

de regimentul bulgar (1?), începe să se retragă, împinsă. 
înapoi nu de trupele bulgare, ci de o panică, care nu 
se poate nici descrie, nici explica. Retragerea e o fugă. 
în toată regula, de a cării cauză cei cari au văzut-o! 

nici astăzi nu 'şi pot da. sama. (Relaţiune dată de un. 
cfiţer din detaşament. Intr'un mic studiu, de curând: 
apărut, publicat. de fostul Comandant al armatei a 3- -a,. 
găsesc explicaţiunea, dar mai bine să nu răscolim prea : 
adânc. sacul explicaţiunilor). - i 

Şi asifel, micul detaşament trămis în ajutorul Tura, 
tukaii, bătut şi dezorganizat la 18 km. de această lo-: 

  

   

       

      

    
   

   

       

toarcă cu rămăşiţele sale în Silistria. Şi astfel ne expli-4] 
căm cum o. diviziune din armata de operaţiuni, com- 

câmp şi 2 escadroane de cavalerie, nu a putut irimiteiă 
în ajutorul Turtukaii de cât un mic detaşament de 78 

lerie, care, chiar daca ar fi putut ajunge până la por 

el în capcană, 
Urmarea acestui act, executat in astfel de condițiuni. 

şi atât de târziu, a fost dezorganizarea diviziunii a 9-4: 

şi părăsirea Silisiriei. In noaptea de 25 spre 26 a avut



  

ag, 

  

hotărât, se zice din înalt ordin: (eu nu cred), evacuarea 
capului-de:pod şi retragerea diviziunii spre Est în qi- 
recţiunea trupelor ruseşti, (Nota din. 1919—1921). 

, Anexa No. 2. 
Informaţiuni posterioare ne-au arătăt că acest nou 

sector a căzut în adevăr fâră luptă. Putea de sigur să 
reziste câtva timp, cu tot traseul lui defavorabil, dar 
el fiind desfăcut de frontul poziţiunii, cu care lă înce- 
put făcea corp comun, apărătorii lui, l-au consideraț 
ca o poziţiune înaintată a liniei principale de rezistenţă 
şi l-au părăsit de teamă de a nu'şi vedea retragerea 
tăiată. Aceesta a fost întâia urmare a modificării aduse 
organizării locului întărit, A doua a fost mult mai fă: 
nestă.: Comandamentul, după lovitura dela 22, a căzut 
în cursă, luând mijlocul drept scop. Trupele gerano- 
bulgare au atacat poziţiunea de pe dealul Siaklar-Sta- . 
roselo pentru a o curâţi de trupele noastre şi a căpăta 
libertatea manevrei: învestirea pozițiunii. Dacă 'dealul 
Siaklarului nu ar fi fost ocupat de cât de avant-posturi, 
convingerea mea este că nici un eveniment militar 
însemuat nui s'ar. fl petrecut în faţa sectorului de Vest 
(cel primitiv), căci singurul sect pe unde atacul 

  

putea năzui să rupă frontul era cel de Sud. (Toţi of- 
țerii din jurul meu, toţi foştii mei colaboratori, erau 

"convinşi de acest adevăr militar cu mult înaintea in- 
trării noastre în răsboiu), Dar, Comandantul Apărării, 
văzând că vrăjmaşul a atacat dealul Siaklar-Steroselo 
şi l-a ocupat (fără nici o rezistență, de altfel), s-a 
imaginat că atacul poziţiunei principale de rezistenţă 

„se va da tot prin sectorul de Vest, şi crezând astfel 
a ţinut cu cea raai fatală stăruință în acel sector atâtea 
mijloace de acţiune. cărora atacatorul nu le-a dat 

=
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de cât atenţiunea necesară ca să le ţină fixate în sector. 
Şi cum ar fi putut-el oare să încerce un atac în ace 

sector când şi topograha terenului, şi tăria organizării 

lui şi vecinătatea Dunirii cu apărarea ei mobilă, făceau 
-- “acest atac extrem de riscat. Toate consideraţiunile 

tactice şi speciale 'răsboiului de cetate impuneau ale- 
gerea sectorului de Sud, ca sector de atac. 

Vederile mele s'au adeverit şi prin următoarea relațiune 
culeasă în urină; «Prezenţa excadrei de Dunăre și a 

baterielor de la Dunăre (malul stâng, malul drept şi din 
ostroave) au contribuit ca atacul să se dee în sectora 
de Sad. In sectorul pe Vest a fost o simplă demonstra- 
țiune făcută de trupele lui Hammerstein (Amiralul: Ne- 
prescu. Rolul Marinei Militare din răsboiul,.. 1920)». 

Anexa No. 3. 

„„Comandanlul apărării susține ca cererile sale reite- 
rate, adresate Marelui Stai: Major, ca să se construiască 
un pod la Turtukaia au rămas nesatisfăcute. Comanda- 
mentul arinatei a 3-a susține ca încă din ziua de 2 

“August, văzând starea precară o garnizoanei (eu observ 

ca până în acea zi nici o luptă serioasă nu avusese loc 

Ja Turiukaia, care să justifice această constatare), a cerut 
Marelui Cartier General ca garnizoana ei să facă o eşire 

spre Silistria. La această propunere, M. C. G. a răspuns ; 
că va trimite ajutoare Turtukaii, dar în schimb ordona 
garnizoanei să reziste până la ultimul om. Comandantul 
apărării confirmă existenţa acestui ordin, care i-a fost 

comunicat şi de maiorul P. dela M. C. G. şi de colo- 
nelul D. de la armata a 3-a. Existenţa acestei hotărâri 
ne dând loc la nici o îndoială, căci Turtukaia a primit 
în incinta ei un ajutor de 15 batalioane, şi ar fi primit 

“poate şi întreaga diviziune a 9-a, dacă ordinele ar fi



   

fi putut consuma, i | Garnizoana unei cetăţi asediate, după! ce a isprăvit toate mijloacele de rezistenţă încearcă o eşire, şi, dacă: i -. nu reuşeşte, se predă. Apărătorii unei pozițiuni deschise - | când nu se mai pot ține pe poziţiune, se retrag, Celrebue = - 

rează în regiunea ei. Și dacă nu reuşesc, să se predee? -: Nu, căci ei nu sunt în faţa. unei necesităţi ineluctabile, * | ci să se retragă: pe celălalț țărm al fluviului, pentra a. i continua să se bată aiurea, după refacere. Aşa e, şi dacă e aşa, M. C. G. era dator, când a hotărât să sporească ! garnizoana până la efectivul a 3 diviziuni de infanterie m și să'i impună a lupta pe loc până: la sleirea puterilor i ei de rezistenţă, era dator, zic, să asigure retragerea res- --.... turilor ei pe malul stâng. Ne făcând aceasta, Şeful-Ma. | relui Stat-Major. de la M, C. G. a comis cea mai mare .'..:: greşală de care s'ar fi putut face vreodată vinovat, căci * cazul Turtukaii e unic în istoria: militară a: ţărilor: Această - greşală 'va rămâne oare fără sancțiune? (Nota din 1919), . e E 
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| “Anexa NO, 4: 

". Wrămiterea ajutoarelor şi întrebuințarea lor cons- 

_truesc o greşală colectivă, care primeşte pe întreaga 

scară a Comandantului, de la cel local până la Marele 

- Cariier General. In adevăr, Comandamentul Armatei a 

“3-a declară că, dându'şi samă de situaţiunea tactică, 

“de faptul că artileria grea nu putea lua parte la luptă, 

a apreciat că trebuia să se întărească: garnizoana ca- 

pului-de-pod, „şi că M. C. G, a admis propunerea (ce nu 

- ar fi admis atunci M. C. G. ca să îndrepte o gre- 

şală iniţială, care.deschidea dezastrul armatei ?). Având 

- * această încuviinţare a dat ordin Corpului V. de Armată 

“(a 21 August ora 10,pm.) să trimită la Turtukaia o Bri- 

“gadă de infanterie din Diviziunea a 10-a (concentrată 

în regiunea Bucureştilor). Această. brigadă îrebuia să 

-se- găsească în Turtukaia în cursul zilei de 22, situați» 

-unea fiind foarte gravă. o 

Dar, ceea ce e mai grav ecănui sa trimis numai o 

" brigadă (8batalioane), ci dona (15 batali.ane); iar intra- - 

rea lor în Turtukaia nu a început de cât în seara de 

29, după ce poziţiunea întărită de la Staroselo-Siahlar 

“ fusese părăsiiă de ai noştrii și ocupată fără luptă de 

_ trupele vrăşmaşe, şi nu s'a terminat de cât în ziua de 

24, când tunul apărării amuţise şi infanteria noastră se 

precipiia la Dunăre, împinsă de vrăjmaş, unde nădăj- 

duia că va-găsi podul, sau alte mijloace de trecere, adă- 

postite de capul-de-po'!. Ce mare greşșală, şi cât de lesne 

sar fi.putut înlătura! . 

?.” In adevăr, eacă ce ne mai spune Comandamentul ar- 

_ matei a 3-a: Apreciini că, cu toate măsurile luate, rezis- 

tenţa pasivă a Turtukaii nu putea îmbunătăţi situaţiunea, 

am luat măsuri ca să contra-atac trupele cari învesteau 

- 

       



cooperării în acelaşi sector strategic (san tactic). În a-c .: 

  

Turtucaia cu diviziunea a 9-a şi cu corpul rus. Da. 
Aceasta era adevărata soluţiune a problemului, dar din 
nenorocire. ea a fost găsită prea târziu. Ordinul de ope- . 
rațiune nu a, fost dat Diviziunii a 9-a de cât în-ziua de 
23 după amiază, pe când trupele -ei executau departe 
de Silistria un alt ordin. Cât pentru concursul corpului 
rus, Comandamentul era! aproape sigur că nu'l va avea... 

In orice caz, eu sunt convins ca „această soluțiune 
fusese mai de mult întrevăzută, Şi.-dacă e aşa, de ce 
nu a fost executată astfel: In loc 'să se ceară concursul 
trupelor ruseşti, cari erau departe şi ţinute pe. loc de 
raua voinţă a generalului rus; în loc să se trimită 15 | 
batalioane de |. în Turtukaia prin vadul Olteniei: în 
loc să se aştepte ziua agoniei, nu era mai bine să -se 
aducă la Silistria o brigadă de Infanterie, care, în unire 
cu diviziunea a 9-a, să fie aruncate spre Turtukaia pentru 
a o debloca şi a asvârli pe atacator peste graniță? Un corp 
de ajutor de 20 batalioane de IL. cu efectivele neatinse; 
cu o numeroasă artilerie, lucrând. în legătură cu gar- .. 
nizoana Tustukaii, ar fi dat lesne peste cap, în ziua 
de 23, sau în: dimineaţa de 24, corpul vrăşmaş . care 
suferise până atunci. perderi însemnale. Şi, dacă în 
capul corpului de ajutor s'ar fi pus Comandantul Ar 
matei de Dunăre, cunoscut ca un bun conducător de. ; 
trupe, oare operaţiunea nu era să isbutească şi soarta 
armelor să fie schimbată? . 

Anexa No. 5, o 
Din ziua când cercul s-a închis în jurul Turtukaii şi. 

s-a văzut că garnizoana ei nu e în stare să-l rupă, gar- 
nizoana Silistriei era datoare să îi vină în ajutor, cu sau 
fără avizul superior, în-puterea marelui principia “al: 
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devăr, „(rupele din Silistria aparțineau toate diviziunei a 
'9-a (u batalioaneactive şi'5 de rezerva), Silistria nu ăvea 
„trupe. de miliții, ' Artileria sa de câmp era formată din 
9 baterii de t. de 75 mm. cu tragere 'răpede, 2 baterii 
de t. de 87 mm. cu îr. înceată şi 12t. de 53 mm. cu 
tragere răpede finhamate). (Artilerie fixă şi semi-mo- 
hilă era foarte puţină în Silistria: 8 t. de 105 mm. 4. 
de 150 mm. şi 2 obiuzicre de 120 mm.). Diviziunea avea 

N escadroane: de Cavalerie. 
-“ Dacă nu ar fi fost decât compunerea garnizoanei — 

o diviziune din de' armata operativă — şi tot: sar fi 
văzut ca rolul său nu se mărginea numai să-şi păzească 
din bătătură capul-de-pod la începutul operațiunilor, 
căci acesta era acoperit de Turtukaia, de escadra de 
Dunăre şi de trupele de acoperământ dela graniţă, ci şi 
ca 'să întreprindă operaţiuni la câmp deschis, ca unitate 
"mobilă, pentru a împedeca. invaziunea în regiunea ves- 
"tică'a graniței, a. o ţine în loc, şi deci a ajuta apărarea 

"Turtukaii și a' contribui la deblocarea ei. 
„" Deci, din ziua când: corpul de învestire vrăjmaş a 

laat- contact cu poziţiunea întărită dela Turtukaia, nu 
mai era permis "Marelui Cartier Gener al să trămită trupe 
de ajutor în incinta ei, Ajutorul trebuia să vină. dela 
Divizinnea a9%-a, singură sau întărită de alte trupe, Un 
ajutor 'mare trebuia să îi dee MCG, şi pe acela nu-i l-a 

dat: să-i trămită trupe şi material tehnic,' muniţiuni 

suficiente şi să-i dea ajutoare medicale, de cari avea 
„atâta lipsa pentru a-i îngriji şi evacua miile de răniţi 
căzuţi în zilele de 22, 23 şi 24. 
Singurul care mi s-a părut că a înţeles rostul Silistriei. 

fața de “Turtukaia a. fost Comandantul Armatei -a 3-a: 

Cred; spune. domnia.sa, că infrângerea. dela Turtulala. 
„„. putea: să-aibă un:caracter. mai puțin grav prin retragerea: 
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garnizoanei: De aceea, la 22:am propus 0 eşire a dar- 
nizoanei spre Silistria pentru a da mâna cu Diviziunea 
a 9-a. MCG însă mu a aprobat pentru motivul că acea 
garnizoana trebuia să stee în Turtukaia şi să lupte până 
la ceb din urmă om. Ordinul s-a executat. 

(Nota din 1919). 
Aceasta afirmaţiune e însă în conflict, astăzi când do- 

cumentele străine au început să se publice, cu declara- 
țiunea Locotenentului-Colonel Maurice Despres, ataşatnl 
militar francez, fâcută în raportul adresat Guverniilui | 
său: În timpul luptelor dela Turtukaia am făcut,cu= 
noscut Generalului Iliescu că nu înțeleg încăpăţinarea , 
de a rezista acolo, când vrăjmăşul a acumulat. atâtea 
mijloace de atac, căci eu consideram că Turtukaia nu 
se inai putea mănţine din moment. ce prima linie eă- 
zuse. Turtukaia trebuja evacuală, mai cu sama că na 
era nici cap-de-pod. „lliescu a recunoscut .aceasta,;dar, . 
prea târziu, şi a mărțurisit că a greşit aprobând ordinul - | 
dat de Generalul Aslan de a mânţine Turtukaia cu ori - 
ce prep. . | N o , ui 

„„ Intre aceste doă afirmaţiuni, cari se isbesc, nu are. - 
loc o a treia..? - 

Anexa No. 6.. 
. . î ati ii 

Documentele, pe cari le am cercetat, mi-au desăvârşit 
conviugerea că apărarea 'Furtukaii desfide analiza eri- 
ticului militar. a a tai 

In urma cererilor reiterate, 15 batalioane de Infan- 
terie au venit, în cele din urmă două zile, să se închidă 
în Turtukaia. Ce a fâcut Comandantul apărării cu ele $ 
Răspunde singur : «Cum sitiaţiunea era cu'totul gravă şi: 
trebuia a se întări urgent anumite părți ale frontului
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mai amenințate 1), pe măsură ce unităţile sosesc au fost. 
angajatefîn lupta». Ce erau acele unităţi? Ne spune 
Comandantul Armatei a 3-a. «Până în ziua de 23 August 
au fost trămise 12 batalioane. Toate aceste ajutoare din 
cauza lipsei unui. pod/şi a insuficienţei mijloacelor de 
transport pe Dunăre, în oc să sosască aproape toate 
în acelaşi timp şi să realizeze formarea unei masse, cu 
care să se dea lovitura, nu au ajuns de cât rând pe 
rând (câte 2 companii), fiind vărdte în foc tot aşa, acole 

unde nevoia cerea (nevoia cerea să se întărească sec- 
torul de Sud, care se prăbuşea şi | tocmai i acolo nu s-au 

“trămis). 
Dacă nu aşi scrie rândurile aceste ca să servească de 

învăţământ tinerelor generaţiuni de ofițeri, cari mânk 

sau poimâni vor țiue în mânele Jor soarta armatei şi a 

țărei, ar trebui să mă opresc aci şi să pun nn mare 

punct. 12 baialioane (în realitate 15), adică peste 12.000 
“luptători, au fost trămise în pachete, de una, două, sau 

trei companii, ca să astupe golurile unui front de 20 şi 
apoi de 15 km., unde luptau 16—18 mii infanterişb ; cu 
alte cuvinte, o între egă diviziune a fost fărămiţată pentru: 
a ăstupa golurile uriui front de luptă după acelaş pro- 
cedeu, pe câre "1 întrebuințează un comandant de com- 

_panie ca 'să 'şi întărească linia” de luptă cu susţinerile. 
unităţii sale. 

Nu, nu lipsa unui pod, sau a mijloacelor de irecere, 
au împiedecat formarea massei de manevre, ci lipsa 

judecății tactice şi cunoştinţelor artei comandamentului. 

Cu nervii liniștiți, cu ştiinţa artei, cu voința nestrămu- 
tată de a face ceva bun, micele pachete cari-soseau se 

  

_1) Gea mai ameninţată parte a îrontului, în ziua de 23, a fost sec- 
torul de Sud. Dar acesta nu s-a întărit. Atunci ? Să avern răbdare... 
„câci adevărul se va descoperi. 

DA  



      

putean preface în batalioane, batalioanele în regimente 
şi regimentele în brigade ; iar brigadele aruncate în tim-. 
pul noptei, sau în zorii zilei, în partea cea mai şubredă 
a frontului vrăjmaş — conduse de ofițeri cari cunoşteau - bine terenul — în mijlocul linielor obosite şi reduse de 
luptele zilei. Ce nu ar fi putut face un atac impetuos, 
dat cu hotărârea de a obţine un rezultat util), 

Că apărarea. s'a făcut fără nici un plan întemeiat pe 
recunoaşteri şi informaţiuni e astăzi lucru ştiut şi necon- 
testat. Dela început trupele de Infanterie şi Artileria au. . 
fost împărţite ca şi cum s'ar fi ştiut cu siguranţă că inimi= . 
cul va ataca sectorul-de Vest. Și sugestiunea a fost atât de 
mare, în cât întreaga poziţiune întărită de pe dealul 
Siahlar-Staroselo a fost părăsită fără luptă şi fără chiar. 
să fie atacată. | | 

Deşi putea fi orientată asupra sectorului ales de vrăj- 
maş ca să dea lovitura hotăritoare, apărarea. totuş, ur- 
mărită de o idee fixă, a îngrămădit trupe pretutindeni 

    

i) Enigma întrebuinţării celor 15 batalioane de ajutor începe să se 
tâlmăcezacă, Generalul Aslan afirmă în studiul său »Turtukaia“, apărut 7 - 
ia începutnl anului, că în ziva de 23 August capul-de-pod dispunea de 

15 batalioane de infanterie, sosite până 'n acea zi, cari nu intrase în 
duptă, şi totuşi Comandantul apărării ni a trămis în ajutorul Secto- 
zului de Sud decât un singur batalion (din R-t 15); că deşi aceste 
trupe erau neatinse el nu a încercat decât spre sara (23) un contra- 

“atac cu 6 batalioane; că nici în noaptea: de 23 spre 24, nici în ziua de 
24, €! nu a mai încercat nimic. Af'rmaţiunea aceasta se confirmă şi 
prin următoarea relațiune d:tă de Comandantul apărării Sectorului de ' 
Sud: Mai toate trupele de ajutor erau răspândite la spatele pădurei: - 
Turtukaia, fără a le avea în mână şi fără a le da la timp o destina- 
ţiune. Din cauza aceasta în noaptea de 23 spre 24 Comândariţii în sub- 
ardine nu sunt găsiţi la locurile lor spre a primi ordinul de luptă pentru 
4 doua zi, iar oamenii sunt risipiţi “şi amestecați în dezordine. Eaca. .. 

„ desluşirea enigmei, eaca la ce au servit cele 15 batalioane rupte din. 
“ârinata de operaţiuni ca să salvexe Tuitukaia, Doamne, Doamne! 

4 
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unde nu trebuia, şi a lăsat gol în singurul sector unde 
ele erau indispensabile. In sectorul atacat, bravul regi- | 
ment '79' de infanterie, 'căruia i se lăase 2! companii, şi: 

bravele' Uaterii de 'siguranță au fost lăsate să lupte fără - 
nici un ajutor, în ziua de 23 până la amiază, în contra 

"unei întregi diviziuni bulgare (G-1 Kissilow), deşi sec- 
torul de Est nu avea pe nimeni în faţa lui, deşi sectorul 

de Vest, care avea o garnizonă de 9 batalioane şi 
“ puternică artilerie nu era ameninţat, cu multă timidi- 

"- tate, decât de cele 6 batalioane de infanterie şi de slaba 
- artilerie 'al6 lui Hammerstein, 

Ziua' de 24 a fost şi mai tristă, căci sa consumat în 
- cea măi desăvârşită pasivitate, Şi rezultatul final, mul- 

„ țămită lipsei 'de conducere şi. lipsei unui plan bine or- 
„„donat, “a fost că trei pătrimi cel puţin din trupele de 
ă infanterie nu au luptat aproape de loc, pe când în sckimb- 

| regiinentul 79 şi un batalion din 75 au fost lăsate să 
„. “fie complect destruse. Comandantul Regiment. 79, Co- 

lonelut Dumitrescu-Osicianu, raportează că din 4580 
- oameni de trupă au căzut, morţi pe câmpul de luptă | 
"27 sub-ofiţeri,e 135 ciprari şi 1357 soldaţi; iar din 68 

„de ofiţeri a perdut:; 4 ofiieri superiori (adică toţi Co-.. 
imandanţii "de. -baţalion) morţi şi răniţi, 11 comandanţi 
„de companie morţi: şi răniţi, LA 31 ofiţeri subalterni 
„morţi şi răniţi, Şi astfel, după 2 zile de luptă, acest 

“- regiment nu a'rămas decât cu 22 ofiţeri neatinși şi 1050: 
luptători. Aceasta însemnează că regimentul a fost com-- 

-plect destrus. 
După. reiaţiunile date de acelaşi ofițer se vede că în | 

sectoarele de Vest şi de Est nu a căzut nici un ofiţer 
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; batalioane) au fost neinsemnate (2—50/,), afară de bata-. 
„ionul din Fegimentul 75, care a luptat, în zilele. de 2. 

a. 
s   

  

mort, sau rănit, şi că perderile. trupelor de ajutor (15.. - |
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îti paza tai e at bee dat i) şi.24, alături de regimentul 79, şi a împărtăşit. trista 
lui soartă. pe oua p iei i aa 

..: Şi când cunoaştem toate aceste, oare nu se. poate 

i 

„Arma că destrugerea regimentului 79 şi batalionului din 
75, ca şi dezastrul Turtukaii,nu pot fi: âtribuite decât slă- 
biciunii Comandamentului local? . . i 
Trupele dela Turtukaia şau făcut întreaga datorie, şi, ” 

_cetind relaţiunile bulgare, mă întreb. cu. mâhnire: ce 
- minuni nu _ar fi făcut ele daca ar fi fost altfel între- 
„baințate. (Intr'o dare de samă a Generalului Toschefi, 
„Comandantul Armatei a 3-a bulgare, asupra luptelor 
„dela Turtukaia, — de care Comandantul Regimentului . 
- 79 face menţiune în memoriul său — se spune că per- 

„„ derile trupelor bulgare, în zilele de 23 şi 24, au fost de: . 
„164 ofiţeri, 11 aspiranţişi 7742 soldaţi, adică 250; din 
totalul trupelor. Cea mai mare parte din ei au căzut 

| în Inptele din Seetorul de Sud. Sa făcut, ori nu, Regi- 
„mentul 79 datoria? Şi daca ş'a făcut'o, poale 'cineva .: 
susține că celelalte regimente aflate, sau trămise,: mai 

s 

în urmă, în Turtukaia nu ş'ar fi făcut şi ele deopotrivă . | 
datoria ? a . 
„Comandantul apărării afirmă că în sara zilei de 22 
prevăzuse formarea unei masse de manevră, compusă 

„din regimentele 34 şi 84 de Infanterie şi 2 batalioane |. 
(din 80 Inf. şi 2 G) şi din un grup de obuziere, cu cari | 
să facă adoua zi o eşire spre, Silistria pentru a întâm-. . 
„pina diviziunea a 9-a. Evenimentele însă, şi în deosebi . 

„„defecţiunea trupelor produsă. de proiectilele grele ale . 
„artileriei germane, cari cădeau asupra rezervelor şi . 
„asupra oraşului, au făcut cu neputinţă realizarea pla. - :. mului,;Din cercetarea documentelor aflăm: că ordinul 

de luptă, la care se referă, a existat şi cuprinsul lui se . 
găsește deja menţionat de mine; că rezerva mai sus 

in
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„ arătată a fost în adevăr proiectată; dar constituirea 

ordinei de bătaie şi ordinul dat Cuiwandanţilor de sec 

; toare fac să. se înlăture cu totul ideia unei eşiri spre . 

'Silistria : Scopul acţiunii era recucerirea liniei princi- 

pale | de rezistenţă ; în timpul luptei Comandantul apă- 

tării avea să se găsească la postul său de comandă, 

blockhăusul. dela casarma Şeremet. Deci ideia unei 

eşiri a garnizonei spre Est e înlăturată. 

: Dar,:cum vedem, a existat un plan de operaţiuni 

pentru ziua de 24, şi el s'ar fi putut executa, căci rhassa 

de manevră urma să fie formată din trupe sosite atunci, 

cari nu avusese timpul să se contamineze, căci adu- 

. marea trupelor şi toate măsurele de execuţiune erau să 

„se facă în timpul nopţei, când focul artileriei e potolit, 

daca nu suspendat. De fapt, cum am arătat, acest ordin 

nu s'a comunicat !a timp Comandanţilor de Sectoare, iar 

"aceştia nu Pau putut comunica Comandanţilor de Regi- 

„“mente (mulţi din aceştia raportează că nu au cunoscut -. 

  
ordinul decât când se aflau în caplivitate), Intr'un cu- 

„vânt: ordinul a existat, dar nici o măsură nu sa. luat 

pentru executarea lui. 

Comandantul apărării mai . susţine că în ziua de 24, 

la ora 11.30 a.m. a ordonat retragerea spre Silistria a -: 

_convoiurilor şi a trupelor,ipe drumul de coastă la Kusui. 

Aceasta însă nu s'a putut face din cauză că inimicul 

ocupase localitatea. Constat că ambele dispoziţiuni urmă- 

reau. un scop definit, dar că nici una nu sa executat: 

întâia, din cauza defecţiunii irupelor (?]; a doua din cauză | 
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că drumul era tăiat de trupele bulgare. Relativ la a doua, .. 

se pot pune două întrebări: Comandamentul nn ştia, - 

înainţe de a da 'ordinul, că drumul era tăiat de Bul- 

„gari? Dacă a ordonat retragerea trupelor înante de 

RE “amiază, de ce nu a rămas în “Turtukaia. ca să conducă |
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singur retragerea, ci a plecat pe apă spre Călăraşi ? 
Părerea mea este că Comandantul apărării nu s'a 
gândit la o retragere de cât în momentul când a exe- 
cutat individual această retragere; altfel, mi-ar fi greu 
să 'mi explic marea vină în care a căzut, părăsindu'şi 
trupele în clipa când ele aveau atâta nevoie de asis- 
tența sa 1). | 
Intorcându-ne la. evenimentele petr6cute în sectorul 

de Sud în ziua de 23 August, eu nu pot atribui de cât 
lipsei de orice legătură între acest sector şi coman= | 
dantul apărării impasibilitatea acestui din urmă în tot - 
timpul cât sectorul a fost atacat de grosul forţelor 
bulgare; căci, dacă gar admite că a existat o legătură, 
atunci răspunderea morală sar complica cu cea penală. 

Lipsa de informaţiuni a apăsat mult asupra hotărârii - 
şi aeţiunii Comandanţilor în subordine. De lipsa lor 
s'au plâns toţi. Comandantul Brigadei 39 declară, într'un 
memoriu trămis Marelui Cartier General şi Ministerului, 
că în zilele de luptă nu a primit nici un ordin, sau - 
nformaţiune, dela Comandantul apărării; că tocmai 
în dimineaţa de 24 (la ora 6.45).a primit ordinul care 
prescria o nouă repartiţiune a trupelor pe ultima linie 
de rezistenţă (care de altfel nu s'a putut executa); că 
în cursul zilei de 24 nu a avut nici o ştire asupra 
situaţiunii generale, şi că voind să fie informat a căutat 
pe Comandant Ia postul său de comandă, dar nu l-a 

  

1) Mai mulţi ofiţeri după întoarcerea din captivitate declară că acest 
"ordin nu a fost scris ci s'a dat verbal de Comandantul apărării, celor. 

„tari se găseau pe malul Dunării, după ce s'a îmbarcat pe vedeta care 
i avea şă'l ducă la Călăraşi. Cine cunoaşte adevărul? Fostul Comandant . 

al armatei a 3-a acuza pe Comandantul Capului-de=pod de părăsire 
de post în faţa inimicului. Comandantul Escâdrei: de Dunăre da altă 
explicațiune, pe care mă feresc de a o reproduce.



  

găsit, fiind dus în oraş ca'să destrugă corespondenţa: 
Comandamentului. şi apoi să plece pe apă cu vedeta, 

„care. 'se' pusese la 'dispoziţiune. » 
. "Lipsa de legătură . în acţiune: a fost dar dublată de 

„lipsa. de informaţiuni. La Turtukaia nu a existat, sau 
„mu a fost întrebuințat, nici un. mijloc de informaăţiuni 

şi: de recunoașteri, cari să:procure ştirile atât de nece- 

sare asupra mişcărilor şi dispoziţiunilor - atacatorului ; 
pe câtă vreme, cât a durat operaţiunile, inimicul a avut 
necontenit. un. balon câptiv şi numeroase aeroplane, 

i cari,'i dădeau informaţiunile necesare acţiunii trupelor 
Ia şi hotărârilor Comandamentului. Mai trebue oare să 

amintesc serviciul. informatorilor organizat cu atâta * 
măestrie de Cartierul feledmareşalului . Mackensen ?: 

Din relaţiunile date de mai mulți ofiţeri din sectorul 
de Vest (presupus «de atac»), am putut afla: La înce- . 

“putul operaţiunilor exista o legăiară telefonică complectă, 
: începând dela micele unităţi până la Comandamentul: 

locului. întărit. După: retragerea dela Siaklar-Staroselv, -! 
aceste legături s'au restabilit. In zilele de 23 şi 24 nici : 
o legătură nu a mai existat, nici în interiorul sectoru-' i 
lui, nici între Sector şi Comandameiit. Lipsa de legătură Ă 

„a. fost dşa de:mare în cât Comandanții sectorului şi sub- 

“ sectoarelor se găseau în întunericul cel mai desăvârşit. 
„Fiind, că în acest sector nui se dăduse nici o luptă, . :i 

nimic nu i-a făcut să creadă până în ultimul moment 4 
. că: Turtukaia era perdută. Din polrivă ei se aştplau 
"1a.o luptă hotărâtoare în ziua de:24, sau adouazi (95). . 

". Credinţa lor le fusese întărită în noaptea de 23 spre 
"24 prin ştirea falşă că trupele bulgare, bătute de diri- 

: ziunea a 9-a, se retrăsese la 6 km. dela linia centrelor. 

- Mai mare întuneric de cât în faţa acestui sector, care 
au i perduse speranța de a primi, atacul. hotărâțor 

al, (Aușmanului, unde se putea găsi? ce | 
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Rezultatul fatal: Tot ce s'a petrecut la vrăjmaş a fost; încunjurăt de întuneric, pe care noi, nu l-am putut. pătrunde, pe cât timp tot ce se făcea la noi cra văzut și cunoscut de el. +... a 
La Silistria aceeaşi stare de Incruri. Nici o legătură. 

între Comandament şi trupele de acoperire, O singură . legătură ni se spune că ar. fi fost; continuă: înțre Co- mandamentele din Silistria şi din Turtukaia. Coman- dantul diviziunii a 9-a declară: că, dela 19 până la 22 
August, a stat în legătură cu Comandamenţul Turtukaii, . informfihdu-se reciproc de tot ce se petrecea în sec-. .. toarele lor; că Comandantul Turtukaii l-a informat că... 
rezistă cu succes, că a respins atâtea atacuri şi că nici, 
odată nn l-a lăsat să înțeleagă că ar avea nevoie de. 
vro cooperaţiune a garnizoanei Silistriei. e ANa 

Aceasta e o declarațiune categorică, dar mi-e greu— 
mărturisesc—să o cred, căci atunci ar trebui să admit . 
că la Turtukaia. sa: jucat cea mai „sinistră comedie, -! . Din potrivă, totul mă face să cred că şi între, Turtu-.. i. 
kaia şi Silistra a Gomnit tot timpul .o ceaţă: groasă, 
prin care vederea nu a putnt pătrunde nici chiar în. 
ziua de 24, când apărarea Turtukaii şi-a dat sufletul, 

   

  

       
     

    

    

   

| Anexa,No. 7 i 
„Relativ la «curățirea câmpului de tragere» şi la '«su- 

primarea reperelor» reproduc/câteva din mărturisirile. 
celor cari au luat parte la apărarea Turtukaii, A 

In lipsa măsurilor de mobilizare a -capului-de-pod, : 
lo! ce se [ăcuse a fost făcut ca să înlesnească atacul * 
Bulgarilor şi să pregătească defastrul nostru, Arăturile” +. 
proaspete până lângă linia' refelelor de. sirmă, - şi peticele --. 
de culturi indicau locul baterielor şi centrelor 'de apărăre.:: 
În ziua de 23 se găsau încă un fel de repere, balize. 
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înalte, Idagă bateriile fixe. Tocmai unde erau punctele 
„cele mai grele pentru atacul poziţiuni, în faţa crestelor 

militare, etc., porumbul era netăiat şi vrăjmaşul înainta 
prin el nevăzut de apărătorii linielor noastre ; în schimb, 
porumbul din spate era bine venit pentru cei cari 
părăseau (pe furiş) poziţiunea. Comandamentul nu per- 
misese tăerea porumbului (?). Printre Turcii şi Bul- 
garii, cari arase în preajma întăririlor, fusese mulţi 

" gradaţi şi chiar ofiţeri bulgari. Conducătorii carelor 
cu muniţiuni — când s'au transportat în depozitele 

”  Sectoarelor, erau de asemenea în mare parte bulgari. 
| Dacă Bulgarii puteau astfel afla totul, ofiţerii români 
» -dintrun sector ru erau autorizaţi să viziteze celelalte 

sectoare. («Din Memoriul unui Comandant de Baterie»). 
Din cauza porumbiştelor, cari se întindeau înaintea 

şi înapoia liniei a 3-a (e vorba de ziua de 23 p. m),nu 
+ se putea avea vederea necesară a câmpului de tragere. 
; S-au pus oamenii de au călcat porumbul pe distanţe 
; cât s-au putut mai mari, dar aceste porumbişte au îm-= 

- „piedecat foarte mult vederea trăgătorilor şi, mai cu sama 
(cele dela spate), controlul oamenilor, favorizând mult 
depărtarea lor de pe front. In pădurea Turtukaia trupele 
„nu'au patut lupta în retragere din cauza că se omisese 
'de a se face luminişe, din distanță în distanţă, pentru 
a se asigura eficacitatea focurilor. («Din Memoriul unui 
Comandant de Brigadă»). 

Eu sunt încredințat că toate aceste cauze, cari au 

contribuit la înfrângerea noastră, ar fi dispărut dacă ar 

  

  
"A executat, 

- Informaţiunile ce am şi dela ofiţeri din sectorul 
de. Vest mă încredinţează că Incrările cari trebuiau se 

'- Agureze în «Carnetele de Mobhilizare» pentru punerea   
. „fi existat un plan de mnobilizare, sau dacă existând s'ar -



          

în stare de apărare a locului întărit rin au'tost executate. | 
Ba, ceeace e mai mulţ, se dăduse chiar ordine ca ni- _ 
menea să nu se atingă de cultuși, nici chiar de ponum- 
bul din preajma întăririlor.. Am mai aflat încă ceva: 

_pe când ofiţerilor noştri nu li se distribuise decât planul 

sectorului (a og din care fâcea fiecare parie, toi 

ofițerii” Bulgari şi Germani. aveau în genţile lof planul 
_ întregei pozițiuni, la aceiaşi: scara, însoţit de date com-: 
plecte asupra organizării poziţiunii, asupra garnizoanei. 
şi comandanitului ei (perfect: caracterizați): Săi 

„ Referitor la populaţiunea - ostilă, Comandantul : Tartu. 
kaii ne destainueşte următoarele: «...după aceea a venit 
ruperea frontului şi defecţiunea trupelor noăstre, urmate: 
de retragerea lor precipitată spre debarcader, unde, - 
lipsind podul, a urmat o panică şi o. încăerare cu po + 
pulațiunea bulgară. ostilă din Turinkaia, care profitând... 
de acel moment a atacat trupele noastre râsleţe în re- *: 
tragerea lor». (Aceste s-au întâmplat înainte de.a fi - 
părăsit câmpul de luptă, dar canoaşte domnul Coman- --. 
dant al apărării toate ororurile ce s-au săvârşit. după i 
plecarea sa din Turtukaia, dela amiaza până sara?) 

Asupra mobilizării necomplecte a trupelor, Coman- 
dantul Apărării ne dă următoarele relaţiuni : De şi 
pentru Infanterie se dispusese concentrarea anticipată „. 

„a efectivelor complecte de mobilizare încă dela 23 Iulie, 
pentru Artilerie s-a făcut excepţiune, neconcentrându-se - în ii 
decât 2/3 din efectivul ei. Rezultatul a fost. că unele: 
baterii nu au pului efectua ircgerea cu toate gurile de"; 
foc din cauza lipsei oamenilor, ne putând forma. nici : 
chiar un schimb de servanţi. Restul, până la complec- 53 
tare, nu a sosit nici până în ziua căderii. capului-de- -..; 

„pod. Artileria mobilă a capului- -de-pod, 3 divizioane, a 
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„+ „Avut numai 2/3. din: efectiv, şi. na a venit la Turtukaia 
„+. decât .cu- bateriele. de tragere (extraordinară pregătire). 

«xGoloanele lor. de muniţiuni au început să sosească când 
- „garnizoana era deja. angajată în luptă, iar efectivele au 
„iu:Fămas necomplecte, | Sa 
î3 Relativ la încadrarea trupelor, ;ne „mai spune Coman- 
““ dantul apărării că parte din companii erau comandate 

„» ua«de ofiteri. lipsiți de orice pregătire. militară, incapabili 
„„-. „ehlae de a comanda plotonul ; ca batalioanele de miliții 
„au fost comandate în realitate de un locotenent, sau 

sub-locotenent, din cauza că comandanții lor erau in- 
„„capabili de a se mişca din loc; că la Artilerie s-au im- 
„„Provizat. comandanţi de baterie nişte ofițeri de rezervă, 

„„„Cari nu trăsese nici odată cu tanul, sau îl vedeau pentru 
întâia. dată, - . 

*Cu asemenea trupe, cu un asemenea Comandament 
«am apărat noi Turtukaia, cheia Dobrogiei. . 

| | "(Nota din 1919), 
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| 7 . | „Anexa. NO. 8 

_ Comandamentele şi Serviciele Artileriei, precum şi 
"Serviciul Geniului nu au fost organizate nici după de- 

cretarea  mobilizării Armatei. Din ce cauza? Nu ştiu, 
Ştiu numai că, pe când Turtukaia, care se găsa la 15 

km. de graniţa, a rămas tot timpul fără aceste organe, 
“un alt- loc întărit, Cernavoda. la 120 km. de graniţa, 

" avea d€ mult complecte ambele comandamente şi .ser- 
- vicii. Pe ce s-a putut răzăma judecata celor. cari au 

* regulat în chipul acesta satisfacerea trebuinţelor locu- 
„ilor întărite ? Mai ştin încă ceva. Pe când Regiunii în- 
tărite F—N-—G i se luase tot armamentul şi toate mij- 
loacele de acţiune, dar i să lăsase intacte comanda- 
mentele şi serviciele Artileriei şi Geniului (cari au fi-   

'i



” "97: 

  

„gurat în budgetul anului 1916-1977); pe când. Cetăţii 
Bucureşti, dezarmată şi declasată, nu i se suprimase nici . 
unul din aceste organe, capul-de-pod. dela Turtukaia, 
care necontenit se pregătea de răsboiu, era lăsat, cu o 
stăruință uimitoare, fără comandamente şi fără servicii 
de Artilerie şi de Geniu. Ce motive au făcut. ca să nu 

i să dea din ale Cetăţii Bucureşti, sau ale Regiunii F-N-G, 
tari erau disponibile, şi unde erau absolut inutile? 
Mister, sau Fatalitate. | | 

Ca să se vadă puţinul interes ce; dădeau cei răspune. 
zători acestei chestiuni, extrag următoarele rânduri din= 
tr-un memoriu: «In timp de un an, inainte de a se 
-deereta mobilizarea, toată artileria grea a capului-de- - 
pod a fost comandată de Maiorul P, cu toate că cea 
mai mare parte a Regimentului 3 de Artilerie grea să 

” găsa la Turtukaia, In asemenea condițiuni, Maiorul P, 
nu se putea ocupa de cât de lucrările de cancelarie şi 
de administraţiunea Detaşamentului. Cerând. prin mai 
multe rapoarte a se da un Colonel ca Comandant al 
Artileriei capului-de-pod, s-a numit locot.-colonel N. 
în April 1916, dar acesta fiind ocupat cu lucrări tehnice 
la Ministerul de. Răsboiu, nu a putut fi de nici un folos 

„capului-de-pod. Abia în ajunul, Mobilizărei s-a numit 
Colonelul T. ca Comandant al Artileriei, dar şi aceasta 
după începerea operațiunilor (2) a fost ataşat la Armata 
a 3-a (21)... Cu modul acesta chestiunile tehnice ale 
Artileriei, în special pregătirea tragerii, reaprovizionarea 
muniţiunilor, etc. au lăsat cu totul de dorit. Planşetele. 
de iragere ale baterielor nu au puiut fl complectate din 
cauza lipsei hartei terenului, de cât în mod cu totul 
sumar în momentul când urma să înceapă actiunea». - 

„(Şi toate aceste vor rămâne fără sancţiuni ?), 
Cari au fost urmările acestei clasice nepregătiri ? Când ai 

- 22
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locul întărit a intrat în acţiune, unele guri de foc de: 
calibru mare nu erau instalate în bateriele lor, altele se 

instalau atunci în grabă, iar altele nu aveau încă ter- 
minate platformele de beton ; unele nu aveau de loc 
muniţiuni, iar altele prea puţine; tragerea de preciziune; 
a fost înlocuită prin tragerea «la noroc», iar parte din, 
gurele de foc, cari putean face ceva, nu aveau servanţi;. 

- în- fine. baterii comandate de ofiţeri improvizaţi, cari. 
până în acea zi nu mai trăsese cu tunul. Şi totuşi... 
totuşi Marele Cartier General al Armatei de Operațiuni 
nu înceta de a îndopa Turtukaia cu trupe de Infanterie, 
'de şi “trebuia să ştie, ca şi mine, că o cetate, ca să- şi: şi 

"poată prelungi rezistenţa, are trebuinţa de artilerie şi 
de muniţiuni, cu care să lupte contra artileriei atacului! 
pentru a întârzia ziua asaltului. Dar fatalitatea” apasa ” 
asupra armatei noastre. 

(Nota din 1949). 

8 Sancţinnile Răspunderilor. 

Donă. mari evenimente militare, ne tălmăcite încă, au 

“avut loc în campania noastră din 1916: Căderea aşa 
zisului cap-de-pod dela Turtukaia (24 August),-şi capitu- : 

- “larea detaşamentului de Cerna, la Isbiceni (24 Noembrie).. ! 

- Amândouă tot atât de dezastroase pentru armata şi : 
țara : atât prin urmârile materiale” „cât şi prin efectul: ; 
lor moral. - 

Turtukaia, bine întărită şi apărată de o puternică. 
garnizoana, a căzut în mâinile inimicului numai după. 
patru zile de asediu, din cari două de luptă. 

"Detaşamentul de Cerna, compus din diviziunea 1-a de . 
Armată, bătând în reiragere spre Răsărit şi ajungând: 

"pe malul drept al Oltului, în ziua de 23 „Noembre, a. 

os 
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capitulat în câmpie deschisă a doua zi, la Isbiceni, adică 
după sfârşitul marilor bătălii dela Argeş şi Sabar şi după 
ce Capitala ţării şi Ploeştii fusese ocupate de armatele 
aliate biruitoare. | | e 

Dela început mi-am dat sama ca ceva insolit s-a pe- 
trecut şi la Turtukaia şi la Isbiceni. Am căutat să pă- 
trund în adâncul lor ambele evenimentele şi să-mi dau 
sama de răspunderea ce putea să revină Comandantului 
apărării Turtukaii şi Comandantului detaşamentului de. - 
Cerna, căci Codul de Justiţie Militară prevede pentru ei 
sancţiuni capitale, dacă răspunderea întreagă cade asu- 
pra lor. | ” 

Art. 202 din C. J. M. prescrie: «Se pedepseşte cu 
moartea şi degradarea militară orice Guvernator, sau 
Comandant, care fiind dat în judecata, după avizul unui 
Consiliu de Anchetă, se recunoaşte culpabil ca a capitulat . 
cu inimicul şi a predat piaţa, care îi era încredinţată, 
fără să fi întrebuințat mai întâi fate mijloacele de a- 
părare de cari dispunea, fără să fi tăcut tot ce'i prescria 
datoria şi onoarea (art. 209 din C. J. M. Francez); şi 

Art. 203: «Orice General, sau Comandant al unei Ar= : 
mate, care capituleaza pe câmpul de bătae, se pedep- 
seşte : 1. Cu moartea şi degradarea militară. dacă capi- 
tularea a avut de rezultat să facă ca trupa să-şi predee _ 
armele, sau dacă, înainte de a tracta prin graiu, sau 

"prin scris, nu a făcut tot ce prescrie datoria şi onoarea; 
2. Cu destituirea în toate celelalte cazuri. (Art. 210 gin 
C, J. M. Francez)». Da 
_Sancţiunile sunt grele și infamante, şi ele se aplică şi >» 

Comandantului care îşi perde vasul de răsboiu, sau îl 
„lasă să fie capturat de vrăjmaş. In adevăr, Codul, de 
Justiţie special pentru Corpul Marina: prevede urmpă- 
“toarele: Art, 26, «Orice ofiţer, comandant al unui bas- 

r



  

timent, culpabil de a'l fi perdut, sau de a fi ocazionat Ă 
perderea, sau 'capturarea lui, se pedepseşte ; cu moartea 

„ şi'cu degradarea militară, dacă faptul s-a făcut cu voinţa 
lui. Se pedepseşte cu destituirea dacă faptul a fost re- 
zultatul . neglijenței sau incapacității»: Art. 27. «ldem cu 
moartea şi degradarea militară, dacă Comandantul cu 
știința” şi voinţa, în caz de perdere a bastimentului j 
său, nu-l părăseşte cel din urmă». 

Din examinarea textului articolelor de mai Sus, cari 
stabilesc răspunderile şi diciează penalităţile, se vede i 

„că capitularea unei cetăţi e cea mai mare crimă contra 
 dătoriei militare, care cere ca apărarea: să fie dusă cu i 
toate puterile ' fizice, intelectuale şi morale peniru a'i -. 
prelungi rezistenţa câi se poate măi mult, căci adesea : 
succesul răsboiului, şi câte odată chiar mântuirea ţării, 
atârnă de o cetate, Exemplul cel mai tipic ni l-a dat 
Turtukaia, de care a fost legată întreagă campanie din 
Dobrogia. Şi de aceea, Codul de Justiţie Militară, nu 
“prevede nici o împrejurare uşuratoare pentru un Co- 
mandant care ş-a perdut cetatea. Sancţiunea faptei sale. 
„mu poate fi decât pedeapsa capitala cu degradarea mi- 
litară, . sau. absolvirea. Pentru ceilalți, codul prevede 

Ra împrejurări uşuratoare şi stabileşte o sara de pedepse : 
_ moartea sau destituirea. 

Din textul Art. 202 se vede dar că uzul răsboiului. 

autoriză pe Comandantul unei cetăţi încunjurate să ca-- 
„pituleze în . anumite împrejurări: când a secat toate 
mijloacele de rezistenţă şi de luptă. Deci perderea unei 
cetăţi poate fi o crimă, dar poate fi şi un ce licit, după * 
împrejurări. Rămâne dar a se vede unde încetează 
dreptul şi de unde începe crima. 

Cunoscând legea şi sancţiunile ei, rămâne încâ ceva zi 
de cercetat : caracterul militar al celor două poziţiuni - 

  4 
ş 

   



    

X 

de luptă, unde trupele noastre armate s-au predat ini=- 
micului. , 

, 

Turtukaia era .o poziţinne, care avea laturele de Vest,. Sud şi Est întărite, iar laturea de Nord sprijinită. pe 
Dunăre, prin care se lega cn restul țării, Aceasta însem-- 
nează că Ţurtukaia nu putea fi complect învestită, căci. . 
investirea numai pe cele trei laturi de pe uscat nu putea 

a 
1 xi 

tăia comunicaţiunea garnizoanei ei cu ţârmul stâng al. flaviului şi deci cu armata ț5rii. Cât timp legătură între. . capetele vadului dela Olteniţa-Turtukaia nu era între= 
ruptă pe Dunăre, adică cât timp apărarea Turiukaii de; pe uscat nu era întoarsă de o escadrilă de monitoare *. 
vrăjmaşe pe Dunăre, garnizoană ei, după ce. ar fi sei... ” toate mijloacele de apărare și după ce ar îi făcut tot | ce “i prescria onoarea și datoria, avea. putinţa să se retragă pe stânga Dunării şi de acolo să meargă ca să întărească apărarea Silistriei, sau să lupte pe alt câmp. . 

Acesta e caracterul militar al poziţiunii dela Turtu-, kaia. Ea nu era o cetate închisă și deci invesțibilă, şi: . garnizoana ei nu a fost nici. o clipă închisă de vrăjmaş.;, . pe poziţiunile ei de luptă. Dar, de şi deschisă la gât, totuşi fiind ca să razima pe un fluviu larg şi adânc, 
care nu poate fi trecut prin vad, nici cu piciorul, nici prin înnot, garnizoana Turtukaii nu putea să evacueze, poziţiunile sale din dreapta Dunării, dacă nu i se. da; 
mijloace de irecere. . i Na 

Poziţiunea dela, Isbiceni, din dreapta Oltului, prezenta... acelaşi caracter topografic şi militar : laturele de Sud, 
„Vest și Nord, pe uscat; iar latura de Est răzămată pe... 

riul Olt, care, în acea parte, nu putea fi trecut, prin... 
vad de cât cu mijloace de trecere. Geeace.o diferenţează ; de precedentă e ca ea nu era o poziţiune. de, luptă, a- 
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“deasă, studiată şi organizată pentru apărare mai dinainte, 
ci o poziţiune pe care întâmplător nişte trupe, cari bă- 
teau în retragere; âu venit să poposască la sfârşitul unei 
etape. Aceste trupe au fost surprinse de vrăjmaş şi silite 
-să primească luptă având în spate un obstacol, riul Olt. 
Ele s-au bătut în câmp deschis, dar au fost silite să - 

"capituleze aproape în aceleaşi condițiuni ca garnizoana 
“Turtukaii. 

Acesta e caracterul topografic şi militar al celor două 
poziţiuni şi aceasta a fost situaţiunea trupelor cari au luptat 

peele. Când vom cunoaşte şi legătură lor cu directivele, 
-cari au călăuzit conducerea comandamentelor, atunci 

Yom fi în stare să deducem răspunderea Comandanţilor 

“lor, care pare a fi identică în prima analiza, cu deose- 
birea numai că în sarcina Comandantului Turtukaii cade 

“şi vina de a fi părăsit poziţiunea de lupta atunci când 
„toate trupele de sub comanda sa erau silite, fără rost şi . 

în dauna. apărării teritoriului, să se predee vrăjmaşului. 
Codul Justiţiei Militare e imperativ: Comandantul 

“unei cetăţi, care a capitulat şi a predat-o inimicului, nu 
“poate fi dat în judecată decât după avizul unui Con- 
“siliu de Anchetă; şi oricât de glorioasă ar fi fost apă- 
rarea, Comandantul care a avut nenorocul să'şi peardă 

cetatea, trebue să vină în faţa unui asemene consiliu, 
“In Franţa această regulă nu admite nici o abatere. Un 
exemplu recent îl găsim în capitularea cetăţii Maubeuge 
“(pe Sambre), învestită de Germani la 26 August 1914, 

„dnpă retragerea armatelor franceze şi engleze învinse 
+ la Charleroi şi la Mons. În urma unei bombardări con- 
“ tinue de zi şi de noapte, cu tunuri austriace de 305 m/m 

- „şi germane de 420 m/m, care a ţinut dela 29 August 

„până la 7 Septembre, cetatea s'a predat la 8 Septembre, 
-adică după 14 zile de învestire şi de asediu. Guverna- 

[d



E
N
I
 

e
i
 

" soane capabile de a examina un caz special. 

    

„lvrul ej, generalul Fournier, care a apărat bine cetatea. 
şi a fost citat. în. ordinul de zi al armatei din 7 Sep- 
tembre, adică în ajunul capitulării, e astăzi în faţa unui: 

“ Consiliu de Anchetă. SI. 
Ce este şi ce rost are un Consiliu de Anchetă-? | 
Consiliul de Anchetă nu e un tribunal militar. El se. 

mărgineşte. a'şi da avizul motivat asupra condiţiunilor în: 
„cari s'a predat, sau a căzut, o: cetate, indicând ceeace, 
în conducerea apărării, îi pare că merită lauda sau biainul. . 

Consiliul de Anchetă e absolut indispensabil pentru . : 
a garanta dreapta judecată şi a lumina conştiinţa Con- 
siliului de Răsboiu, . căci pe -când compunerea, acestui . 
din urmă “e hotărită prin lege, şi deci membri săi pot: a 
fi lipsiţi de competenţa technică cerută peniru judecarea 

    

     

   
    

„unor operațiuni militare de mare importanţă, Consiliut . . R Pa Dei - , ov de Anchetă are în sine principiul competenţei tehnice, . 
el fiind un organ eonsultativ, constituit ad-hoc din' per- 

  

Importanţa lui e cu atât mai-mare cu cât el înainte | 
de a călăuzi, prin avizul ce dă, judecata Consiliului de.. 
Răsboiu, e chemat să lumineze conştiinţa Ministrului de. 
Răshoiu, care singur după legile în vigoare poate emite: 
ordinul de trămitere a unui general, sau 'colonel, în cer-.. 
cetarea Consiliului de Răsboiu (art. 93 din C. J. M.)?), 

  

1) Constituţiunea Țării prevede tesponsabilitatea Miniştrilor în exde: 
citarea atribuţiunilor lor legale, ca o sancţiune a marelui principii că ” 
«persoana Regelui, căruia îi este iricredinţată piiterea executivă, cate 
inviolabilă (art, 92)», De aci necesitatea pentru un suveran, consti i 
țional ca' la toate actele, prin cari se exercită prerogativele Coroanei, e 
să iee parte un dgent răspunzător, care e Ministrul de resort. R:spon- . 
sabilitatea ministerială e cheia; dar, a întregului nostru sistem de gu-: 
vernământ. | | Aa DI 

Ca agent al puterii executiv, un Ministru poate fi trămis în judecata 
Inaltei Curți de Casaţiune şi Justiţie pentru. actele lui abuzive şi ile- 

us. 

4 

„o: S . i 7  



, 

; 

ERE S 

x 

4. 

  

“Ta Pranţă 'avizul “Consiliului de Asichetă; tasoţii de re- 
““EGatut Ministrului de Răsboiu, e prezentat prezidentului 

Repubicei, care hotărăşte dacă e cazul de a se trămite 
afacerea înăiutea Consiliului de Răsboiu (art. 99 din C. 
JI M: Fr.) 
Di punctul de vedere al prestigiului Coniandamen= 

“tului şi al disciplinei militare, rolul Consiliului de An- 
vehetă nu e "mai puțin rare, căci daca în avizul său nu 

-cețăţii peiidute, atunci nici o 'nevoe nu mai € de a'l 
“trămite''în judecata Consiliului de Răsboiu, căci jude- 
carea neputându-se, în principiu, întemeia decât pe 

„avizul Consitinlui de Anchetă, ofițerul va fi achitat de 
1 

:gale, în urmă acuzării ce'i aduce Regele, “capul puterii executive, sau 
» Puterea Legiuitoare prin -unul din corpurile legiuitoare, 
"Pe temeiul. acestui mare principiu; care stabileşte inviolabilitătea Su 
veranului și răspunderea Miniştrilor, s'a aşezat şi a treia-putere din 
Stat, cea judecătorească : Hotăririle şi sentințele ei se pronunță in 
“Dirtutea lege şi se execută în numele Regelui (ârt. 36), | 

“In ărinată, jubtiţia se ' administrează după legi speciale! îngăduite de 
„Constituţiune (art, 131); şi deci Ministrul de Răsboiu e ageritul con- 
„stituțional : răspunzător al administrării ei faţă de Rege şi de Puterea 

“ Legiultoare. Ca urmare, nici un ordin de urmărire, sau de dare în ju- 
“decâtă, nu poate îi dat de Rege, ci de Comandanții marilor. unităţi pe 
„lângă cari funcţionează un Consiţiui de Răsboiu, sau o Curte Marţială, 
ori de Mirăstrul de Răsboiu. 

* Codul nostru de Justiție militară era așezat pe bazele acestui prin- 
cipiu, căruia nici o atingere nu i s'a adus până în 1916, când Sa crezut 

“de” cuviiriță a se modifica unele articole prin Titul II adițional, care 
“prescrie, între altele, că ordinal de dare în judecată a ohiţerilor generali 
“sa îi dat 'de Comandantul de Căpetenie (art. 25). Inspiratorii acestei 
"modificări nu s'au gândit de sigur că armata noastră va fi comandată 
în răsboin de Rege, i şi că prin ea so va. atinge principiul răspunderii 

“Miniştrilor” şi inviolabilităţii Cozoanei, tocmai atunci când ar îi trebuit 
să se asigure mai mult! “mersul normal aj buterilor din Stat şi „să se 
“ţină mai sus şi neatinse prerogativele Capului Statului, :



  

"sigur, şi atunci «această judecată nu va fi decât o tristă comedie, în care un, Om, care şa făcaț datoria cu cinste 
şi cu credință, e chemat să joace primul rol...:Trebue, , „să ne păzim de a da inimicilor Franţei. şi ai armatej.. : plăcerea de a vedea disciplina noastră clătinată de acu-. . zările inferiorilor aduse superiorilor, lor 'şi, ceea ce eşi . mai rău, de insinudrile şi recrimindrile şefilor contra sub=. ordonaţilor lor» 1), | | | Consiliul de Anchetă numit de Ministerul de Răsboiu, e indispensabi şi legal. Menirea lui, după toate, codu-,, . rile şi regulamentele în vigoare din alte țari, e: să se | asigure de starea în care se găsea locul întărit în mo», 
mentul când a fost asediat: să examineze daca coman- . 
dantul lui s'a conformat instrucțiunilor. ce. primise; 
să cerceteze dacă acesta a observat regulele, apărării cetăților; daca a prelungit rezistența până la ultiraa extremitate prin toate mijloacele: de cari.a dispus;, 

7. 

daca, în fine, înainte de a preda locul întărit, a luat | 
toate măsurile cerute de datoria şi de onoarea militară, 

Avizul consiliului de anchetă, luat cu majoritatea... voturilor, se trămite de prezidentul său Ministrului de. 
Răsboiu, care hotărăşte daca Comandantui cetăţii (sau al | 
locului întărit) trebue trămis înaintea unui Consiliu de 
răsboiu (Curte marţială) pentru a" judeca după CJ]. M.. 

Cred că în urma acestei scurte expuneri reese ceva, ! 
care nu se mai poate discuta: că amândouă cazurile, .. 
dela Turtukaia şi Isbiceni, trebuiau cercetate, pentru a 
li se aplica în urmă sancțiunile meritate. Trebuia nea- . 
părat, fiindcă ele nu sunt, cum par, aşa de simple cum i 
simpliștii bănuesc a fi; şi de aceea cercetarea lor se . 
cădea a fi făcută. cu o deosebită băgare de seamă, de 
ÎN 

- 
. 

1) Gâatral Thoumar. Les Capitulatlons (Paris, Berger-Levsault, 1886) +, 
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persoane competente pentru a nu 'se întinde, fără voie, 
curse ofiţerilor nevinovaţi, nici a se lăsa să scape prin 

- veţeaua' codului adevărații vinovaţi. In adevăr: 

- Gazul Turtukaii. Am arătat că acest loc întărit nu a 
putut fi învestit de vrăjmaş, fiindca, răzămându-se pe 
„Dunăre, a rămas în legătură neîntreruptă cu ţărmul 
“stâng până spre seara de 24 August, adică chiar după 
intrarea trupelor vrăjmaşe în interiorul poziţiunii. Deci, 
un lucru se impune, în prealabil, a se şti: d; daca în 
sara de 23 August, când apărarea fusese respinsă pe 
ultima poziţiune de rezistenţă şi când se perduse orice 

- „speranţă de a scăpa Turtukaia din mânele asediatoru- 

lui, apărarea dispunea de mijloace de trecere, pentru 

a le întrebuința în timpul nopței, sau chiar a doua zi, 

când Comandantul Turtukaii se încredinţase că nu se 

mai poate retrage spre Silistria şi că diviziunea a 9-a 

nu'i niai poate veni în ajutor. Mijloace, cred că. crau, 
„căci chiar. în moaptea de 23 spre 24 şi a doua zi sau 

transportat trape din Olteniţa în Turtukaia; 2, dacă 

s'ar dovedi că eran mijloace, cercetarea trebue să sta- 

_ilească dacă Comandantul a “avut în adevăr ordine 

precise ca trupele sale să nu părăsească Turtukaia cu 

„nici un preţ, - chiar daca nu i-ar mai fi rămas nici o 

- “îndoială că ele vor cădea prizoniere. Aceasta trebue 

neapărat descurcată, căci cazul Turtukaii. unde se în- 

- grămădise atâtea trupe, e identic cu al Anversului. Se 

cunoaşte de mult resistența îndârjită din 1914 a acestei 

„ cetăţi, care era redusul apărării Belgiei şi unde se re- 

trăsese tot ce mai rămăsese din armata belgiană. Ce- 

“tatea a rezistat până la 9 Octobre, adică până când 

„atacul a ajuns pe dreapta râului Rupel. în faţa. liniei 

xechilor forturi, şi a început bombardarea oraşului şi 

„portului, Atunci o bună parte din armată, profitând 
* 
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de împrejurarea că armata germană nu învestise sec- 
torul de Vest, din stânga rîului Escaut, s'a retras pe 
linia Yser-ului, unde a continuat să lupte alături de 
armatele franceză şi engleză. 

Trebue dar bina stabilit dacă garnizoana “Tartukaii, 
sau o parte din da, a avut, sau nu, mijlocul ca să 
treacă pe malul stâng al Dunării, şi daca ordine pre- 
cise au silit-o, sau nu, să se Ingroape de vie în Tur- 
tukaia. ) 

Rezultatul acestei cercetări va stabili negreşit gradul 
de răspundere a Comandantului Turtukaii, precum şi 
răspunderea morală şi penală a Comandamentelor | 
superioare 5, 

Dacă cercelarea Consiliului de Anchetă ar dovedi că: 
garnizoana a fost ţinută în Turtukaia prin ordine su- 
perioare, Comandantul apărării nu va mai avea răs- 
punderea predării ei. El va irebui însă să justifice lipsa 

-unei rezistenţe mai îndelungate, la care înaltul Coman- 
dament se aştepta, Consiliului de Anchetă îi revine dar 
să cerceteze: starea în care se găsea poziţiunea întărită 
la 14 August; cum s'a făcut mobilizarea ei şi răspun-. 
derea ce revine Comandamentului local pentru lipsele 
şi greşelile ce se vor constata; în fine, care a: fost ac; 

  

1) Părerea locotenentului-colonel Desprăs, ataşatul. militar francez 
asupra operaţiunilor dela Turtukaia e următoarea : «li timpul luptelor 
dela Turtukaia el a făcut cunoscut generalului liescu că nu înțelege: 
de ce insistă afât de mult ca să apere Turtukaia €ând inimicul a acu- 
mulat acolo atâtea mijloace de atac. Ei considera că Turtukaia nu se . 
mai putea susţine, căci, odată prima linie căzută, evatuarea ei se 
impunea, cu atât mai mult că Turtukaia nu era cap-de-pod, _neavând: 
nici un pod de apărat, Generalul (liescu a recunoscut zecasta însă prea! 
târziu, mărturisind de alifel. că Comandamentul comisese o greşală.. . 
când aprobase ordinul dat de Generalul Aslan de a mânține Turtus ; 
daia cu orice prele. (Extras din raportul „ataşatului “militar francez, 

” publicat de ziacul «Viritoru!'a la ? Ostombre a. c,), ; 
. 

...



A 

fiuiiea! garnizoaiei dela 19 până la 24 “August, şi răs- 
puiiăerea ce revine Comandamentului pentru oaie, 

„- greşelile constatate în utilizarea mijloacelor de acțiune 
şi în organizarea măsurilor de luptă şi de rezistenţă, 

*: Consiliul de Anchetă, ținând samă că pozițiunea nu 
„a avut caracterul ânei cetăţi închise şi învestită, se va 

: piitea călăuzi în avizul ce va da, de prescripțiunile art. 
"908, alin. 2, care admite a se pune în cumpâna apre- 

țierei răspunderii: negligenţa şi nepriceperea, daca în 

sârcina Comandamentului local se vor dovedi acte de 
negligânţă şi de nepricepere, sau de lipsa dela datorie 
(părăsire de post....). 

„ Cazul detaşamentului de Cerna şi al grupului de Dundre. 
Căzul acesta mi s'a părut cel mai straniu din toate eve- 
nimentele răsboiului nostru, poate_mai straniu chiar de 
cât cazul Turtukaii. Când am aflat ziua şi locul unde 

„atest detaşament a capitulat, o întrebare mi-am făcut: 
ce rol a jucat el la retragerea generală a armatei l-a 
Ja răsărit de Oit, şi cum se face că atunci când armata 
a Să germană (Falkenhayn) şi armata de Dunăre( Mac- 
Kensen) cukătise toată Olteiiia de trupe române, le, îm- 
pitisese la: Răsătit de Olt şi, apoi, rostogolindu-le zi cu 
zi peste văi. și peste dealuri, le silese să evacueze capi- 

tala: ţării şi Ploeştii;- două detaşamente române, din care . 

agouil reprezenta: o diviziune organică, se mai găsau la 
Apiis de: Qlt ? Cine le uitasă'acolo şi ce "soartă le putea 
aştepta? Inăpinise din faţă, avân. liniele de retragere 
thiate de. două mari armate,. soarta lor era hotărâtă. 

- uiar da. scăpau de urmărirea detaşamentului vrăjmaş: 
““sirishuteau' să: treacă” Oltul” și apoi: Vedea, ele erau ur- 
 sitt- să” cădă“tii mântle armatelor lui Mackenșen,' cari: 
„LS dăspătțeau pretutindeni de armatele poastre ce se 
retrăgeau spre Răsărit, 

    



  

__ “Trista şi neexplicata sit taaţiune, « care le condamnase, 
“fără apel, la” peire şi dacă ar. fi fost înfrânte la Olt, şi 
'dacă ar Îl mers să se. isbească de arier-gardele arma- 
telor vrăjmaşe, cari „operau în câmpia Munteniei. Un 
Consiliu de Anchetă urma dar să lămurească aceasta 
“situaţiune, şi deci să cerceteze: 1, Dacă detașamentul 
de Cerna şi grupui de Dunăre au avut vreun rol de 
“îndeplinit în retragerea generală a armatei, care a ope- 

'vat înmunţii şi în câmpia Olteniei ; 2, Imprejurările, cari 
„au făcut ca trupele ambelor. detaşamente 'să rămână 
izolate şi fără putinţă, de a se. mai lega cu armata 

noastră din câmpia Munteniei ; 3. Cine :e răspunzător 
“de situaţiunea creată detașamentelor, care le ducea în 
mod fatal la peire. 
i Această chestiune. fiind lămutrită, s se poate stabili răs- 
nnderea comandanţilor detaşamentului. de. Cerna. şi 

grupului de Dunăre până în ziua, când irppele lor au 
ft pe malul drept al Oltului, şi numai rămâne. Con- 
siliului de Anchetă de cât să cerceteze: împrejurările 
Atari au obligat pe comandantul detaşamentelor întrunite 
:8ă primească lupta având la spatele poziţiunii un: ob- 

atacol ca Oltul; şi acţiunea ceel. a avut în conducerea 
peraţiunilor tactice. din ziua. capitulării, adică dacă în 

pe, zi.el a făcui, tot ce. stiinţa, datoria şi. onoarea mi- 

ț ară cereau să facă,, 
Dacă comandanții nu sunt. găsiţi vinovaţi de intâr- 

Zerea care a provocat izolarea detaşamentelor lor, nu . 
le rămâne de cât să răspundă de acţiunea tactică de la 

d, şi dacă se poate dovedi. că nu au. dispus: nici, de, 
-tnp, nici de mijloace .ca. să'şi. organizeze, trecerea: „pe 
Mânga Oltului, atunci. ei nu, vor, fi făcuţi răspunzători: 

| i ţi 'de capitulare... , 
5 "Cazul detoşamentului de Cerna şi “al anexei! sâle e 
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foarte delicat şi complicat, şi de aceia se cere ca cer- 

-cetarea lui să se facă cu multă perspicacitate, cu multă 

pricepere şi conştiinţă, de persoane experte în materie, 

căci în deslănţuirea evenimentelor cari le-au adus la 

Olt nu se zăreşte nici cea mai mică legătură cu opera- 

ţiunile armatei 1-a, de care erau legate strategiceşte şi 

cu care trebuiau să se lege necontenit în retragerea ar- 

matei spre Răsărit. 
Faptul rămâne însă fapt. Capitularea trupelor poastre . 

dela Isbiceni putea să fie lesne evitată, şi dacă ea nu e : 

imputabilă comandanților 'de detaşament, trebue nea- 

părat imputată comandamentului superior. Datoria Con- 

siliului de Anchetă ar fi 'deci să stabilească răspunderile _ 

fiecăruia, 

In prișința procedurii însă o obiecțiune se poate face: 

Art. 203 nu prevede Consiliul de Anchetă, şi, neprevă- 

zându-l, cercetarea cazului dela Isbiceni poate fi încre- 

dinţată unui asemene Consil'u ? Răspund, da, căci nimic 

nu împedeca pe Ministru de Răsboiu, care singur e răs- 

punzător de administrarea justiţiei în armată, de a uza 

de toate mijloacele legale pentru a aduce lumina com- 

plectă în chestiuni de cari sunt legate nu nu nai înte- 

resele individuale, dar chiar interesele colective: ale 

armatei şi ale ţării. Rămâne însă înțăles că scopul cer- 

- cetării nu e de a câlăuzi hotărirea ministrului, ci numai, 

de a uşură instrucţiunea şi de a lumina conştiinţa jude- 

cătorilor, chemaţi să judece cazul şi să aplice pena- 

lităţile. | 

Fe 

Fostul ministru de răsboiu, dându şi sama de toate. 

acestea, în dorința de a aduce: lumina as: pra acestor: 

mari, dar nenorocite evenimente ale răsboiului nostru, 

le-a trămis în cercetarea unei Comisiuni (consiliu) de 

anchetă, constituită din specialișți incercaţi şi prezidată. 

ini y 

_
_
.
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“ de un general comandant de armată. Această anchetă, „făcută după un program-chestionar stabilit de Minister, putea în adevăr să stabilească faptele şi răspunderile, căci se sprijinea pe nişte cercetări minaţioase făcute după întoarcerea din captivitate a ofiţerilor căzuţi pri- * zonieri la Turtucaia şi la Isbiceni. Din examinarea memo- rielor şi din .onfruntarea declaraţiunilor făcute de fie- care în parte, Comisiunea putea să restabilească destă- şararea evenimentelor militare, împrejurările cari le-au. determinat şi răspunderea Comandamenteler, Comisiunea numită de Minister a lucrat luni întregi, „ şi din relaţiunile scrise şi verbale date de prezidentul » ei se putea deja întrezări adevărul. Când fostul ministru “a părăsit administraţiunea răsboiului, la sfârşitul lui „Octobre 1918, ancheta era aproape terminată. Comi- : siunea şi-a continuat desigur lucrările, căci interesele armatei şi ale corpului ofițerilor o cereau. Azi se închee - aproape anul, şi odată cu încheerea lui pun întrebarea:  - S-a continuat şi a terminat Comisiunea de Anchetă -lacrările ? A luat Ministerul de Răsboiu măsuri pentru | + ca avizul Comisiunii să capete sancţiunile cerute de lege şi de onoarea ostăşească ? - Dacă răspunsul la această întrebare ar fi negativ, o h altă întrebare voiu pune, dar aceea foarte discret: Pentru ce ? Cui prodest ? 

f 

  

, 
19 Septembre 1919, | ij Când trămit la tipăr acest studiu; dosarul afacerii e - “închis priatr'un decret-lege. Rezultatul întârzierii a fost: . i“amnistierea la un loc a marilor vinovaţi, cari nici ny - - „au fost cercetaţi, şi a celor nevinovaţi, cari au înde- ' plinit în afacere tristul rol de țapi ispăşitori. Astăzi am - | dar răspunsul la întrebarea ce-mi pusesem : Gui prodes!; - | şi acum pot face o altă întrebare: In România Mare nici armata nu mai are judecălori ? 

    

- Mai 1921.



PARTEA V-a | 

Teatrul de Operaţiuni Carpato-Baleanie 

  

1. Teatrul de operaţiuni din Macedonia 
şi intrarea României în războiu 

Strategia răsboiului, care bântue astăzi întreagă Europa,. 
e caracterizată prin crearea succesivă de noui teatre de: 

-- operaţiuni, urmare neinliturală a răsboiului de uzură şi . 
a greutăţii de a “| transforma în răsboiu de manevră. 
Ambele grupuri potrivnice, ne putând găsi alifel o solu= 
țiuine favorabilă, care. să pună capăt acestui răshoiu, lung 

'şi mistuitor de puteri, au căutat să dobândească noui: 
aliaţi, şi cu ei să creeze succesiv teatre de operaţiuni, 
prin cari să poată ajunge mai răpede la cucerirea pâcei. 

- Ocuparea portului Salonic de trupele de.uscat şi de ma- 
rina anglo-franceze, şi organizarea unei baze de opera= 

- 

- ţiuni în regiunea Salonicuiui au fost urmările acestei. . 
idei strategice: crearea unui nou teatru de operaţiuni: --: . 

- prin dobândirea unor noui aliaţi pentru grupul bopă-- 
“tritei Inţelegeri. 

Mulţi dintre. criticii militari, şi chiar dintre oamenii -- 

de stat: francezi, au judecat cu asprime: acest act: al In= : 

„ telegerii D. Cienienceau, a. considerat acţiunea Aliaților :-      



“în Balcani — prin Grecia — ca o mare greşala, iden- 
tică cu cea din Dardanele şi din peninsula Gallipoli. 
Alţii au aprobat-o, însă eu anumite rezerve, Citez pă- 
rerea generalului. Malleterre : | 

«Aliaţii au putut, di fericire pentru ei, să se mâănţină 
la Salonic, unăe sunt solid aşezaţi. Fi au evacuat Ga- 
lipoli, dar flota lor stăpăneşte încă Marea şi ne e in- 
găduit să credem că operaţiunile Imperialilor în Orient 

nu vor-lua proporţiunile ce ei voesc să le dee. Pria 
Salonic şi prin Egipt, ca prin Armenia şi Mesopotamia. 

„aliaţii sunt în stare să combine ofensiva, care va face 

pe Turci şi pe Aliaţii lor s5;și împartă puterile pe fron- 
turi foarte întinse şi greu de alimentat. Va depinde de 
inaltul Comandament al Aliaţilor să determine teaire de . 

operaţiuni, pe cari ei vor îndrepta principala sforjare»!). 
Nu pot prevede cari vor fi urmările crearii unui teatru 

de operaţiuni în Macedonia, credinţa mea însă este: 
Crearea nouilor teatre de operaţiuni a fost, şi va fi, mai 
profitabilă Puterilor Centrale fiindcă nu le împarte for- 
țele, de oarece ele formează un bloc cu nouii aliaţi și 

pot opera pe linii inferioare, pe cât timp pentru puterile 
Inţelegerii, cari nu formează un singur bloc, nonile 
teatre le împart forțele.şi le impedecă de a opera alifei 
de cât pe linii exterioare. Pe când armatele primului: 
grup sunt unite şi să pot: mişca în lungul și în latul 
teatrului de răsboiu unic, armatele celui din urmă sunt . 
despărțite, lipsite de orice legătură materială, şi nu se 
pot. mişca de cât pe periferia unui teatru de operaţiuni 
pentru a veni pe un altul. De pilda: pe teatrul de ope- 

“Taţiuni macedonian, Puteriie Centrale pot aduce arma- 

"1) Gârâcal Malleterre: Lettre a tous les Francais. Paris, Janyier 

"1916 („Din învăţămintele răsboiului de astăzi, Partea lila, pag. 133-156"). 

23
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tele lor dela Vest, dela ist, dela Nord şi dela Sud, 

traversând întregul teatru de răsboiu, pentru a le uni 

cu armatele bulgare, sau turce, din Macedonia, sau din 

Gallipoli ; pe când numai Franţa, Anglia şi Italia, dintre 

puterile Inţelegerii, pot trimite la Salonic contingentele 

lor; ocolind însă teatrul de răsboiu prin Oceanul At- 

lantic şi prin Marea Mediterană, pe când Rusia se găseşte 

în neputinţă de a le veni în ajutor eu contingentul său. 

Astăzi (Octobre 1915), ocuparea şi organizarea defen- 

sivă a regiunii Salonicului nu constitue decât o baza 

defensivă pentru viitoarele operaţiuni, — pe cari le vor 

întreprinde aliaţii, dacă vor avea mijloace — pe noul 

“teatru balcanic, deschis de armatele austro-germane în 

urma alianţei lor cu armatele turcă şi bulgară. 

Prin adjuncţiunea teatrului de operaţiuni balcanic, 

teatrul de operaţiuni austro-german se întinde dela 

Marea Nordului până la Marea Neagră, şi de aci până 

la Marea Baltică, neavând decât două soluţiuni de con- 

tinuitate: una la Vest, făcută de Elveţia; alta-la List, de 

Pomânia. Teatrul de răsboiu însă e unic. | 

Soluţiunea de continuitate dela Est, care are o lun- 

gime de 700 Km. (măsurată dela Nord la Sud), deter- 

minată de o ţară a cării neutralitate e aparată deo 

puternică armată, produce o mare rupere, pe frontul 

austro-german, cate se poate transforma întro rupere 

strategică dacă România părăseşte neutralitatea şi se 

„lipește de puterile Inţelegerii. Dar, dacă, dinpotriva, 

România se da de partea Puterilor Centrate, marea so- 

luţiune de continuitate dispare, şi atunci frontul balca- 

nic se leaga puternic prin ea cu frontul răsaritean al 

armatelor austro-germane. | 

Faţa de Puterile Inţelegerii, România neutră desparie 

„teatrul de răsboiu balcanic (franco-englez) de teatrul de. 
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„ răsboiu răsăritean (rus) şi face cu neputinţă cooperarea 
- armatelor ruse în Balcani, atară numai dacă aceste vor 

întrebuința calea maritimă, ceeace e greu de presupus 
din cauza flotei turco-germare care o poate lesne îriter- 
ceptă. i 

Aliata însă cu Puterile Inţelegerii, România prelun- 
geşte teatrul de operaţiuni rus până la granitele Bulga- 
riei, adică până la teairul de operaţiuni balcanic, şi 
sileşte astfel armatele turco-bulgaro-germane să facă faţă 
spre Nord şi spre Sud şi să Inpte pe două fronturi. 

In întâiul caz, România aliata cu Puterile Centrale, 

ocuparea Salonicului va rămâne încă mult timp fără 
urmări sirategice, căci armata franco - engleză nu va 
putea să creeze singura un teatru de operaţiuni balca- . 
nic; în al doilea, Salonicul va putea deveni o puternică 
baza de operaţiuni a teatrului bălcanic, pe care arma- 

tele turco-bulgaro-germane vor fi silite să se bată pe 
două fronturi, Eaca pentru ce generalul Malleterre a 
înțeles ca ocuparea Salonicului nu însemnează mare 
lucru dacă Comandamentul Aliaților (adică diplomaţia 
lor) nu va şti să creeze un teatru de operaţiuni prin | 

dobândirea unor noui aliaţi. 
Prin intrarea României în cercul Inţelegerii, teatrul 

de operaţiuni balcanic a fost deschis, şi prin el răsboiul - 
dintre popoare iea o noua întorsătură. Insă, intrarea 
armatei noastre în acţiune alături de armatele Marei 
Rusiiare o însemnătate mult mai mare, căci prin situa- 
țiunea geografică a României şi prin valoarea armatei 
ei, teatrul balcanic încetează de a interesa numai Sud- 
Estul Europei şi se transformă întrun mare, teatru de 

operaţiuni balcano-carpatin, care 'şi întinde raza de ac- 

ține nu numai în Peninsula Balcanică ci şi la Nord de 

Dunăre şi de Carpaţii Orientali, între Tisa şi Nistru. 

.



Prin intrarea armatei noastre în acţiune, alături de 
armatele 'ruse, Înțelegerea şi-a văzut împlinite două 
speranțe. Intâia, crearea teatrului balcanic, indispen- 
sabil pentru a dobândi legătura teatrului de răsboiu 

_apusan (anglo-francez) cu cei răsăritean (rus) prin, le- 
garea Mării Mediterane cu Marea Neagră. A doua, con- 
solidarea aripei stânge ruse prin prelungirea frontului 
de operaţiuni rus şi posibilitatea întoarcerii strategice 
a aripei drepte a frontului germano-austriac. 

* N . 

Pe când scrieam. aceste rânduri, prin cari ţineam 
„să arăt însemnătatea frontului macedonean (regiunea 
Salonicului) şi consecințele ce pot curge din el prin 
alianţa României cu Puterile leţelegerii, cunoscuta 
revistă franceză «L'Iilustration» (2 Septembre s.n. 1916). 
publica un articol, care punea şi mai mult în vază 
ceeace am voit să probez. Din el citez: 

«Dela începutul trataţivelor, d. loan Brătianu, prezi- 
dentul Consiliului, al căfui nume trebue asociat, în re- 
cunoştinţa noastră, cu al primului nostru (d, Aristide 
Briand), formulase inadins condiţiunile ce punea Ro- 
mânia le intrarea ei în linie alături de noi. 

«D. Ion Brătianu înțelegea că ţara sa nu trebuia să iee 

nici o hotărâre de cât mergând la. sigur. EL voia să fie 
cu totul asigurat, apărat dia partea Bulgariei. El mai 
voia — precauţiune cu totul firească, fiind dată izolarea 
geografică: a României — ca armata sa să fie dinainte 
aprovizionată din belşug. cu arme şi munițiuni de tot soiul, 

„ cădi experienţa acestui răsboiu a probat că irebue să 
„avem mai mult de cât prevederile. . Fără îndoială, în 

- fine, că el a mai pus şi alte condiţiuui, pe cari nu le 
vom afla: de cât mai târziu. 
«Atâtea cobdiţiuni, cari lotuşi par aşa de naturale
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“saca ne gândim. bine, 'au părut, la inceput, unor prie: 
ieni, ca excesive, Ele. chiar au alarmat :puţin Inele- 
gerea, Se părea a fi o codire; pe ici, peicolo, se. arăta 
chiar neîncrederea. n A a 

«D. Aristide Briand a fost singur, poate, între oamenii 
de. stat aplicaţi la soluţiunea: problemului, care a în-: 
teles tot ce avea de înţelept și judicios. această patrio- - 
hcă prevedere, acest egoism sacru. El nu uită că, fiu al 
lui Ion Brătianu, care la 1878 a avut să apere la. Con- 
gresul dela Berlin interesele tinerei “Românii, prezi- 
dentul actual al Consiliului de miniştri: a fost la şcoală : 
bună şi a păstrat oarecari motive ca să reclame dina-. 
inte garanții, Şi, înţelegându-le, d. Briand şi-a luat sar- 
cina de a convinge, unul după altul, pe Aliați că trebue . 
să lase la o parte prevenţiunile nejustificate şi să acorde. 
concesiunile necesare. Cu pasiune—cuvântul e.al său— 
el a căutat din răsputeri să realizeze planul ce'şi trăsese, - 
in unire, colegul. său român şi el. Acum: se. vede-cum: 
a isbutil. Na 
«Ceeace a făcut posibil succesul diplomatic“: cu : toate 

fericitele lui urmări, la cari putem să ne aşteptăm, e. 
prezența forţelor aliate la Salonic. Căci numai de acolo: 
mai putem da României -acea protecțiune,. pe care ne-o : 
cerea contra agresiunii Bulgariei. Findcă ofensiva noastră. . 
sa desprins acolo, armata română s'a pus în mișcare, : 
«Colaborarea României e primul fruct a.:ceeace. noi : 

numim, cu drept cuvânt, victoria Salonicului, şi tnvin-. 
gătorul dela Salonic se numește Aristide Briand. 

«Peniru a satisface cerințele lui Brătianu, el a reunit . 
la Salonic forţe considerabile, suficiente penţru a abate 
-drla granița României amenințarea Bulgariei. EL le-a 
-cerut Rusiei, Angliei, Italiei, şi nu mai e o taină astăzi . 
<a să spunem că le-a pbținnt cam greu (||. :Apoi, când:a 
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totul a fost gata, ordinul de ofensivă 's'a dat, şi atunci 
s'a văzut armata ţarului Ferdinand fixată pe frontul de- 
Sud-Esl.- reținută deparie de punctul unde se - însghebase 
o acţiune periculoasă, faială peniru Bulgaria neputincioasă, 

afară numai dacă nu'şi trădează complicii, de a încerca 
ceva cu oarecari sorţi de isbândă pentru. apărarea frun= - 

tariei sale septenirionale. . 
«Dar cine, oare. va putea spune toate binefacerile, 

rezuliate deja, pentru cauza noastră din această expe- 
diţiune a Salonicului ?... Pentru înidia oară noi putem 

privi «CUL O' cereitudine, absolută Prăbuşirea monstruosului 

vis german...» 
Am reprodus aceste . rânduri pentru . ca celitorii să: 

vadă :: tat de 'mult străinii, cari au stărvit să ne cu- 

noască, au prețuit 'și lăudat capacitatea, patriotismul, 

prevederea şi iscusința diplomatică, a guvernului român; 

cu câtă stăruință şi finetă diplomatică (bizantină) a 

condus d. Briand negocierile intrării noastre în alianţa 

Inţelegerii ; în fine, cât preţ an pus d-nii Briand şi 

Brătianu în acordarea operațiunilor-armatei lui Sarrail 

cu. ale armatei române. Armata română nu poale să 

intre. în acţiune de cât desăvârşit înzestrată, organizată 

şi pregătită de răsboiu, şi cu fruntaria de Sud (dunăreană 

şi dobrogiană) usigurată în contra oricării încercări de: 

ostilitate din pariea :Bulgariei: aceasta e condiţiunea 
fermă. impusă de conducătorul 'soartei României. Ar-- 

mata lui Sarrail, mărită prin contingentele trămise de 
„aliaţi, puternic organizate şi: înzestrate în regiunea 

Salonicului, destul de numeroasă pentru a se măsura 
"cu armatele potrivnice şi a porni o ofensivă stărui- 

„igare în contra lor, e în stare să le ţină departe de 

granitele. României și să îngăduie armatei noastre li- 

- bertatea de acţiune spre Nord, unde ne chiamă înde-- 

C
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“plinirea visului strămoşesc: unirea ţărilor române subt 
coroana de ojel a regelui Carol. A 

Când auzim ca primul nostru a căutat să se încun- 
joare de toate garanţiele înainte de a eşi din neutra- 
litate,. când; auzim că |ministrul de răsboiu, care cu-. 
moaşte starea armatei noastre şi ascultase, nu mă în= 
doesc, sfaturile căpetenielor ei cele mai autorizatie, nu 
sa hotărât să arunce armatele țării în Transilvania 
înainte de a (i sigur că fruntaria noastră de Sud nu 
era, nici nu putea fi, amenințată de armata bulgară, 
incapabilă chiar de a'şi apăra pe a sa, de sigur că 
aveam tot dreptul să'ne fi încrezut în isbânda pasului 
ce faceam. Isbânda armatei române, atât cât omenește 
se poate prevede, atârna de pregătirea ei materială şi 
ttechnică şi de cooperarea,i n timp şi în spaţiu, a armatei 
generalului Sarrail. Ambele ni erau garantate. 

Lăsând la oparte pregătirea armatei noastre, să pri: 
vim puțin chestiunea cooperării armatei din regiunea 
Salonicului, care e factorul determinant al ishândei. 
olensivei române în Transilvania. De 

In adevăr, daca armata bulgară, întărită de armata 
germano-turcă va putea [i neutralizată de armata lui. 
Sarrail, atunci toată greutatea massei armâtei noastre, 
va apăsa asupra flancului drept al frontului germano-=; 
austriac dela răsărit şi, printr'o bună - conducere, va 
putea să'l întoarcă şi să'l răstogolească. Atunci. mane- 
vra strategică a armatei noastre. adăogată. la acțiunea, 
de tront a armatei generalului Brussilow (în Galiţia şi 
Volhynia), va fi în stare să învingă rezistența armate- 
lor vrăjmașe «din Transilvania şi Galiţia, să desăvârşească 
ofensiva rusă începută cu două luni înainte şi să. des- 
loace: intregul front oriental al Puterilor-Centrale. , 
Atunci victoria armatelor aliate ruso-române pe frontuj: 
oriental va fi neapărat obținută. ;
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i. Dar, daca. mijloacele de cari dispune generalul Sar- 

rail, în ziua intrării noastre în acţiune, nu-i vor per- 

mite să reţină pe frontul macedonian armata germano-- 

“ bulgaro turcă, și dacă pe frontul Dunării, sau al Dobro- 

___giei, echilibrul s'ar rupe în folosul adversarilor noştri. 

“ ofensiva noastră din Transilvania va fi cornpromisă . 

iar în caz de înfrângere a armatelor noastre şi de in- 

vaziune în Muntenia, profitul intrării noastre în acţiune. 

va fi perdut pentru Aliați, şi legătura între frontul bal- 

canic şi cel carpatin al adversarilor noşiri nu se va mai 

face dealungul munţilor Carpaţi până la Vârcioreva şi 

de acolo dealungul țărmului drept al Dunării până la 

Turtukaia, ci prin ţara noastră, urmând linia care va 

- aluneca necesar dela Vest spre Est dealungul afluenților 

Dunării, căzuţi în stăpânirea armatelor hăvâlitoare (Jiul, 

Oltul, Argeşul, Ialomiţa, Buzăul...) Atunci frontul austro- 

german se va scurta şi se va consolida, iar aripa de 

Sud a frontului ruso-român, necontenit răstogolită, va - 

avea flancul stâng vulnerabil şi expus a fi întors fie prio 

Sudul Moldovei, fie prin Sudul Basarabiei. 

Cum vedem, toată manevra strategică, care rezultă 

din intrarea armatei române în acţiune. atârnă de po- 

sibilitatea unei ofensive, puternică şi susținulă, a armate: 

lui Sarrail în Macefonia, ofensiva care să fie în stare 

nu numai să fixeze armatele adverse din faţă'i, dar încă 

să mai atragă şi altele de pe frontul Dunării şi al Do- 

brogiei. 

A fost în stare această armată să'şi joace Tolul ce : 

sa dat? Nu. Şi cei iniaţi o ştiau, iar cei cari aveau TăS- - 

- punderea trebuiau să 'o ştie. 

Chipul în care a judecat d. Briand situaţiunea pe noni 

teatru de operaţiuni balcano-carpatin a fost sănătos. 

„Dar mijloacele, prin cari el credea eă va ţine în cum-
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“pănă forţele. adverse, fu fost atât de rău socotite, în 
cât credința mea e că, cunoscând slaba lor valoare, el 
+ majorat”o, în interesul cauzei Aliaților Franţei, pentru 
a ne decide să intrăm în acţiune, numai şi numai ca 
-să decongestionăm frontul macedonean şi frontul apusan, 
asupra cărora apăsau prea tare forțele adversarilor, şi 
să le dăm putinţa, cu rizicul nostru, de a restabili şi 
şi consolida un echilibru ameninţat. 

Cursa ş'a făcut efectul. Naivii au căzut în ea. «Victoria 
dela Salonic», repurtată de d. Briand, se cade a se numi, 
mai drept. «victoria :dela Bucureşti». Din nenorocire, 
pentru noi, aceasta nu a fost decât o victorie diploma- 
iică, cu care nu știm daca România se va putea fâli. 
vreodală 1). 

2 Cauzele cari au determinat iutrarea noastră . 
A în răsboiu. 

lupă ce am arâtat cari pot fi urmările intrării noastre 

1) Scriind aceste rânduri nu mă aşteptam să le văd iatărite cu chiar 
mărturisirea primului ministru al unei Mari Putere, aliata noastră. Grew- 

tăţile prin cari trece răsboiul Aliaților, şi pe cart el nu pot să le înlă- 
"use. au silit pe d, Lloyd George să facă următoarea declaraţiune, care - 

va forma cea mai aspră acuzare ce ge poate aduce guvernului nostru : 

«inţelegerea a comis mnereu greşala de a incheia aranjamente fără a se 

întreba daca are mijloace ca să le realizeze», Comentând aceasiă de- 

claraţiune, ziarul ale Jownal des Dâbats» scrie :: «Ne-am mărginit ex- 
clusiv în a semna acte şi a face declaraţiani, crezând că apoi lucrurile 

vor merge dela sine,... De câteori intervenea un nou aliat sărbătoream 
pe aeel Richelieu, câruia îi datoram succesul şi. preziceam victoria de- 

finitivă pe trimestrul viitor. Mereu însă am avut cele mai grave dezi» 
luziuni. Există în această privinţă ceva mai instriictiv decât ceeace s'a 
petrecut de când au intervenit Italia şi România? /n ce priveşte. Ro- 

mânia, toți suntem de acord că ar fi fost de o sută de ori mai bine 
daca nu ăr fi intrat în acțiune, câtă vreme nu s'ar fi stabilit un acord. 
Asupra planului de răsboiu şi asupra colaborării cu ea.» (Noembre 
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în acţiune, trec la cercetarea cauzelor cari au determinat 
pasul săvârşit de guvernul nostru. 

Care era situațiunez. militară pe cele două fronturi 
principale la începutul lunei Mai (s.:v.) 1916, când ar- 
mata austriacă din Tirol a luat ofensiva în contra ar-- 
matei italiene de Vest, în sectorul cuprins între riarile 
Adige şi Brenta ? 

Afară de luptele dela Verdun, de.cele din Sectorul 
Kurlandez şi de operaţiunile neînsemnate dela granița 
italo-austriacă, se poate zice că o stagnare generală 
domnia pe toate fronturile. Această acalmie era stranie, 
fiindcă timpul era prielnic pentru marile operaţiuni, la 

' cari toţi se aşteptau. Mulţi însă credeau că acalmia e 
cauzată de ultimele pregătiri ce făceau armatele înainte 
de a începe noua campanie de operaţiuni. Da. Aceasta 
era o explicaţiune plauzibilă, de care Comandantul aus- 
triac ţinea 'de sigur sama. 

E bine să reamintesc că, la sfârşitul lui April, frontul 
răcăritean era ocupat dela Riga până la Pripet de ar- 
mata germană, iar restul frontului, până la fruniaria 

română, era lăsat în sama armatei austriace. Pe acea 

„Yreme,. criticii militari francezi credeau că Germania 

proiectase o mare ofensivă în sectorul Dwina-Wilia. 
Această credinţă pare a fi avut a mare înriurire asupr& 
generalului von Hoetzendorf, căci ea a determinat luarea 
ofensivei. armatei austriace în Tirol. 
“Un act însemnat, care are loc la sfârţitul lui April, 

(s. v) în “Bucovina, ne arată şi mai mult credinţa ne- 

clintită a Coniandamentului austriac în stagnarea ope- 
râţiunilor pe frontul de Est, în sectorul atribuit armatei 
austriace. La 30 April (s. v.) sau redeschis toate cursu- 

„zile Universităţii din Cernăuţi, cari fusese închise dela 

începfatul răsboiului. Ce probă mai convingătoare. de. 

  
 



siguranţă ce aveau. Auştriacii că de acum Bucovina nu. 
*a mai cădea în mânele Ruşilor ? 

Această atmosferă de linişte, în care trăia armata ' 

austriacă pe frontul răsăritean, era ea adevărată, ori 
“numai închipuită ? Ca să fie adevărată ar fi trebuit ca, 
în' sectorul de Nord al acestui front, Germanii să apese 
tare asupra sectorului rus pentru a atrage rezervele 

strategice ruse spre Nord. Ar fi :mai trebuit ca ofen- 

    

„siva germană pe frontul apusan să fie destul de-vigu- 
roasă pentru a păstra iniţiativa operaţiunilor şi a îm- 
pedeca pe Aliați de a se folosi de ea la timpul oportun. 
Da. Aşa ar fi trebuit să fie, căci aceasta a fost marea. 

„tactică pe care a intrebuințat'o înaltul comandament 
„german, în tot cursul răsboiului, şi ea ar fi trebuit să se 

manifesteze mai întâi, pentru ca apoi generalul Hâtzen- 
» dori să iee ofensiva în Tirol cu trupe de împrumut, 
aduse de pe frontul din Galiţia şi din Volhynia. Ori, 
nici unul din aceste evenimente nu se petrecuse până 
în acea vreme nici la răsărit, nici la apus. 

In adevăr, cercetând mersul evenimentelor din lunele 

April, Maiu şi luniu, eaca ce găsim: Inttot cursul lui 
April, singurele operaţiuni însemnate pe frontul de Vest 
au loc în regiunea Verdun-ului, unde beligeranţii îşi 

trec oiensiva din. mână în mână. Acţiuni neînsemnate 
au loc în Artois, la Ypres şi la Sud de riul Somme. Pe 
frontul răsăritean nu se petrece aproape nici un eve- 
niment însemnat. 

Incepe luna Maiu, şi, afară de luptele de pe frontul 
îtalo-austriac şi de evenimentele. greu de controlat din 

Mesopotamia, chiar şi la Verdun numai tunul mai des- 
.chide gura. Peste tot domneşte o linişte greu de înțeles 
în acest timp când noua campanie trebuia să fie în 

„doiul ei.
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Dar, liniştea încetează deodată, 'in ziua când 'italia 

serbează aniversarea intrării ei în răsboiu. : Ini acea zi 

“armata austriacă din Tirol iea ofensiva, pe care o va 

„duce mult timp cu. toată stăruința şi cu multă vigoare.. 

„Se pare că înaltul Comandament austriac pregăte de 

„mult această ofensivă. Criticii militari italieni spun câ 

„de trei luni. Ceeace pare cert e că, pe când la sfârşitul 

„lui Noembre. 1915, Austriacii nu aveau pe frontul italian 

decât 25 diviziuni, adică 300 batalioane, din cari 60 in 

“sectorul: Trenitinului, de atunci ei au mai adus, în ve- 

derea acestei ofensive, 200 batalioane. luate de pe frontul 

galiţian şi din Peninsula Balcanică. 
De sigur. că planul Statului-Major austriac a losi 

maestru, dar ca să reușască ar fi trebuit combinat cu 

alte operaţiuni ofensive pe celelalte fronturi, prin cari 

_să se poată cel puţin. păstra echilibrul dobândit până 

la complecta terminare a operaţiunilor din Tirol şi în- 
“toarcerea frontului italian de Est prin: pătrunderea ar- 

matel austriace în câmpia venețiană. Această combina- 

iune însă a lipsit cu totul, şi, lipsind, ofensiva aus- 

triacă, care la început a avut succese tactice frumoase, 

sa prăbuşit sus pe coastele câmpiei 'veneţiene. (Şi, tot. 

"aşa va. cădea şi ofensiva noastră din Transilvania, după 

oarecari succese iniţiale, daca nu va fi sprijinită de ope- 

-raţiunile de pe celelalte fronturi şi, în special, de ofesn- 

siva armatei lui Sarrail, aşa cum o anunţase guvernui 

francez înaintea eșirii noastre din neutralitate). 

„În adevâr, pe când, ofensiva armatei austriace era 
împinsă cu multă rigoare între Adige şi Brenta, pe fron- 
tul. apusean Germanii abia reîncep sforţările în regiunea 

“Verdun-ului (pe stânga Meuse-i, 9: Mai s. v.), cari însă 

unt ţinute în cumpănă de ofensiva franceză, pe stânga» 

şi pe dreapta fluviului. In schimb, însă, pe frontul răsări- 
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tean aceeaşi acalmie domneşte, afară de o încercare nein- 
semnată a Germanilor în direcţia Baronoviei (între Minsk 
şi Brest-Litovski), Mai târziu, pe la 16 Mai s, v., Germa- 

„mii încerca oarecari atacuri pe frontul apusean în Cham- 
pagne, dar pe cel răsăritean acalmia continua, căci mica 
acţiune ofensivă de la lacul Diswiaty, care nici nu a IS- 
butit, nu poate fi luată în. samă. Inacțiunea armate 
germane pe acest front nu poate fi-atribuită decât slă- birii efectivelor prin condensarea de trupe la Verdun. 

La 18 Mai, ofensiva Germanilor la Verdun creşte ne- contenit până la 24, când ei cuceresc fortul Vaux. Pe 
frontul răsăritean însă nu găsim decât o încercare timidă 
la Smorgon şi Ja Jacobstadt (regiunea Dwinei), care a. 
fost lesne respinsă de trupele ruse. | 
Cum vedem, pe frontul răsăritean nu se manifestează 

nici o cooperaţiune cu ofensiva armatei austriace din 
Tirol. Şi era firesc să fie aşa, fiindcă frontul germano- 
austriac trecea printr'o mare criză de efective din cauza 
ofensivei de la Verdun, începută la 21 Fevruar, care im- 
pusese armatei germane sacrificii mari, şi a ofensivei 
din Tirol. 

De această criză de efective, simțită pe întregul front * 
germano-auştriac, profita Statul-Major rus pentru a lua - 
ofensiva pe frontul austriac de la răsărit şi a da prin ea. 
o puternică mână de ajutor armatei italiene, „Busă în 
grea cumpănă de ofensiva austriacă. Aceasta însemnează . 
cooperarea armatelor pe teatrele de operaţiuni, şi este 
poate, cel mai strălucit exemplu, pe care'l. găsim până 
acum, în răsboiul actual. Această cooperare face să cadă 
tot calculul statului-major austriac, întemeiat pe nemiş- 
carea presupusă a armatei ruse. a 

Ofensiva generalului Brusilow, începută la 23 Mai s, +. 
pe întregul sector cuprins între rîul Pripet şi fruntaria 

: , 
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de Nord-Est a României îşi va produce încurând efectul 
pe teatrul de operaţiuni italian: va decongesliona sec- 
torul din Trentin, va pune capăt înaintării armatei 
austriace pe teritoriul italian şi va îingădui armatei ita- 
liene să iee contra-ofensivă şi apoi să recucerească încet 

încet teritoriul pierdut. In adevăr, la 6 Iunie s. v. ofen- 
siva armatei austro-ungare e oprită definitiv şi armata 
italiană trece la ofensiva victorioasă. 

Dar, ofensiva generalului von Hotzendorf în Trentin 
a avui şi alte urmări foarte neplăcute pentru Puterile 
“Centrale, dar cari au făcut să se vadă cât de folositoare 

este cooperarea armafelor aliate pe. diferite teatre de 
“operaţiuni. | 

Ofensiva rusă în Volhynia, Galiţia Orientală şi Buco- 

vina înlătura primejdia care amenința armata italiană, 
dar pentru ca ea să'şi producă tot efectul şi să se poată 
transforma într'o mare victorie, trebuia să împedece 

„ aducerea trupelor de ajutor germane de pe frontul de 
Vest. Ofensiva armatelor franco:engleză în Picardia, la 
Nord şi Sud de riul Somme, răspunde în parte acestei 
necesităţi strategice şi confirma ideia cooperării arma- 
telor pe diferitele teatre de operaţiuni, care, abia după 

„doi ani de răsboiu, se manifestă la armatele Puterilor 
Inţelegerii. 

Dar... Indată ce efectul ofensivei lui Brusilow a început 
să se arate, armata germană a trebuit să alerge pe ne- 
răsufiate ca să astupe spărtura cea primejdioasă pentru 
ea: cea de la-apus de Lusk. Celelalte şpărturi din Ga- 

“liţia orientală şi din Bucovina, neinteresând imediat fron- 

tul german şi constituind un pericol cu scadenţa mai 
târzie, puteau fi lăsate deocamdată nereparate, dacă alte 
împrejurări nu vor veni să mărească influența ior asupra 

situațiunii generale a frontului de operaţiuni. 
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Pentru a face dar ca intervenirea lui Brussilow în ac- 
țiune să aivă efecte mai însemnate de cât decongestia- 
narea frontului italian, cooperarea Aliaților trebuia în- 
tinsă și pe frontul de Vest printr'o acţiune intensivă a 
armatelor franco-engleze. Ofensiva din Picardia trebue - 
să aivă pentru noi înțelesul acesta. Prin ea sau ținut 
legate pe frontul apusean armatele germane şi s'a ză- 
dărnicit orice mişcare de trupe de acolo pe frontul ră- 
săritean. 

Acesta este un complex de acţiuni militare de ordin 
strategic, cari 'şi găsesc origina intr'un gest greșit al înal- 

“ului comandament austriac. Cine, sau ce, l-a împins 
să facă acest gest ? Generalul Conrad von Hătzendorf era 
şeful marelui Stat-Major austriac de la 1906 şi. trecea 
drept un ofițer cult și demn de locul ce j se încredințase” 
A luat parte, de la început, la acest răsboiu, a urmărit 
de aproape toate operaţiunile pe frontul oriental şi pe 

„cel de Sud şi totuşi a judecat cu uşurinţă situaţiunea 
momentului, El a impus ofensiva pe frontul italian, şi - 
prin aceasta a conzpromis rezultatele dobândite de ar- - 
matele germane cu atâta trudă şi cu atâtea sacrificii în 
timp de doi ani. 

«Ceeace e amuzant în aventura neplăcută a lui Hot- 
zendorf, e proba ce facem că în răsboiu nu e bine, 
câteodată, să fim prea bine informaţi 1). Mă explic: 

«Rusia ar fi început ea vreodată marele atac pe frontul 
de Sud dacă Italia nu ar fi reclamat, de pe la mijlocul lui 
April până la începutul lui Mai, în chipul cel mai patetic | 
şi reiterat ajutorul armatei ruse pentru a 0 degaja ? Sta- 
tul-major austro-ungar putea foarte bine să'şi închipue 

1) Aceasta nu poate fi o probă, căci ceeace e funest în răsboiu nu e 
a îi bine informaţi, ci a ne crede bine informaţi, când nu suntem de 
cât necomplect, sau' râw, informaţi. :
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ca Ruşii vor rămâne, mai cu seamă, absorbiți de nece- 

sitatea de a'și întări frontul de Nord. Aşa credea von 
Hătzendori, după intormaţiunile ce primea de la servi- 
ciul de spionaj. Dar Ruşii nu au voit să rămână surzi la 
„apelul Italiei. Ţarul a ordonat să o ajute. Această hotă- 
_râre marinimoasă, care contearia alte idei, a fost răs- 

plătită cu un triumt, Şi Hâizendorf'a perdut din cauza 
înformațiunilor, cari au fost mult timp adevărate, dar 

cari deodată au devenit prefăcute (Ludovic Naudau. «Le 
Journal» du 1 Juillet 1916)»; 

Dar gestul nechibzuit al generalului austriac a avut 
și alte urmări, tot atât de dăunătoare imperielor 

" aliate: intrarea Romaniei în cercul puterilor Inţelegerii.: 
„ Vorbind de acest ;eveniment, care poate alinge însăşi 

fiinţa statului ungar, deputatul maghiar Polony îl judeca 
astfel: «Intrarea în acțiune a României împotriva Pu- 
terilor Centrale va fi cea mai nenorocită urmare a gre- 
şalei neertate comisă de de Statul-Major austriac când. 

a pornit marea ofensivă în contra Italiei. De altfel, toate 
nenorocirile noastre din Polonia se trag din aceeaşi por- 

„nire neghioabă, inspirată de duhul răsbunârii, mai mult 
de cât de consideraţiuni militare. Acest gest nenorocit a 

: agravat situaţiunea noastră pe toate fronturile şi pe toate 
graniţele» (Desbaterile Camerei Deputaţilor din Pesta). 

3. Consecințele intrării noastre în răsboiu. 

“Până acum am cercetat cauzele cari ne-au putut hotări 
„să intrăm în acţiune. Acum voiu cerceta dacă aceste ca- 

uze trebuiau, fatal, să hotărască intrarea. 
 D. Deschanel, prezidentul Camerei - Deputaţilor din 
Pranţa, salutând, printr'un prea frumos discurs intrarea 
României. în «războiul pentru drept» explică: astfel pasul  
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mărej, cc am făcut: «România ainirat în răsboiu când 
prezenţa aliaţilor în Salonic era speranţa tutulor acelora 
care doriau victoria noastră în orient, când înaintarea 
Ruşilor în Bucovina, cucerirea Goriței, eroica rezistenţă a 
Verdun-ului. ofereau României toţi sorții de isbândă [?). 
Cum putea oare ea să mai întârzie ?p. 

Cercurile diplomatice amice găsesc că intrarea noastră 
in acţiune s-a făcut în momentul hotăritor. Nici nu poate 
fi îndoială. Pentru diplomaţia Inţelegerii, aducerea Ro- . 
mâniei în cercul ei a fost poate cea mai mare isbândă 
diplomatică — cum o consideră primul ministru al Fran- 
ței — din câte a dobândit în cursul acestui răsboiu, mai 

mare chiar decât convertirea Italiei, dacă iudeeărn fap- 
tele după rezultatele dobândite, 

In adevăr, deşi intrarea Italiei în răsboiu a coincidat 
cu ofensiva Mareșalului v. Mackensen în Galiiţa apu- 
sană, deşi armata sa aducea puterilor aliate un contin- 
zgent de peste un milion de oameni, totuşi în cursde un 
an ea nu a schimbat nimic din mersul de până atunci 
al răsboiului. Victoriile armatelor germano-austriace din . 
Galiţia şi Polonia ş-au urmat drumul început fâră nici o 

greutate nouă, operaţiunile de pe frontul apusan nu au 
îost de loc influențate, nici în bine, nici în rău, de cele 

ce se petreceau în Alpii Tirolului şi în regiunea fluviului 
Isonzo. Şi era firesc să fie aşa, fiindcă frontul de ope- 

rațiuni ce ş-a creat armata italiană fiind dela Vest până - 
Sud-Est înfundat în munţi, nici o manevră strategică nu 

putea fi întreprinsă, nici o acțiune tactică cu urmări stra.. 

tegice nu putea fi încercată. Pe acest front se -impunea 
dela început un răsboiu .de uzură, foarte anevoios, care 
cerea din partea agresorului mari jertfe, trupe fruntaşe, 
capabile de a învinge cele mai grele pedici din câte o 
armată poate întâlni în calea ei, şi 1 un bun comandament. :
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Pentru a ţine pept ofensivei italiene. în asemenea con- 
dițiuni, Austria nu avea trebuinţă să imobilizeze .o ar- 

Inată mult mai mare decât aceea care acoperea granița 

ei de Sud-Vest dela începutul răsboiului. 
Ne voind să declare răsboiu Germaniei şi ne voind 

„să-și trimită armatele pe celelalte teatre de operaţiuni, 
Italia a lucrat pe saraa sa, şi profitul dobândit a fost 

aproape neînsemnat în cursul unui an. 
Intrarea României în văsboiu a însemnrt cu totul alf- 

ceva şi, oricare va fi rezultatul acestui răsboiu, Aliaţii 

ei sunt datori să-i rămână deapururea recunoscători, căci 
cum zice poetul: «in magnis audere satum est». Şi, crc- 
dința mea a fost că indrăsneala noastră, chiar de ne vu 
costa mult, nu va rămâne fără răsplată, dacă şi aliații, 

pe cari ni i-am ales, işi vor face conştiincios şi cu price- 
pere datoria către ei înşii şi către noi, şi vor fi în sare 
să dobândească victoria finală. 

Intrarea noastră în acţiune în Transilvania, alături de 
armatele ruse, încadrează aripa stângă a frontului rus, 

vulnerabilă din cauza întinderii frontului şi a topogra- 

sei terenului de operatiuni, şi ameninţa întoarcerea ari- 

pei drepte a armatei austriace, Influența ei, atât din punc- 

tul de vedere strategic, cât şi din cel tactic, s-a simiit 
din prima zi a mobilizării noastre, căci a silit trupele 

care acopereau fruntaria despre România să 'şi pără-. 
sască poziţiele şi să se retragă precipitat spre apus şi 
miaza-noapte, dincolo de văiele superioare ale Oitului 

şi Mureşului. Ofensiva Armatei Generalului Brussilow 

va găsi acum, nu am nici o îndoială, un,puternic sprijin 
pentru a putea continua fără greutăţile de mai înainte. 

Intrarea noastră în acțiune a avut de asemenea în- 

riurire în Peninsula Balcanică. Ungaria, văzându'şi pă- 

mântul călcat de armata română şi integritatea terito- 
x  
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viului ameninţatăNa cerut înspăimântată ajutor Germa- nici. Aceasta, ne având rezerve suficiente disponibile, i l-a dat de unde a putut. Fără ca noi săi fi deelarat 
răsboiu, Germania a adunat în graba toate trupele dis- ponibile din Bulgaria, Macedonia şi Tracia, a constituit 
cu ele o armata, şi cu forțe puternice a atacat corpul 
nostru însărcinat cu paza fruntariei din Dobrogia. Scopul acestui atac nu poate fi, de sigur, cucerirea Dobrogiei, „căci soarta ei nu atârnă de rezultatul batalielor locale, ci numai de al marelui răsboiu. Scopul militar al ofen- sivei germano-bulgare în Dobrogia a fost să provoace o strămutare de trupe de pe frontul transilvănean în 
Dobrogia şi pe fruntaria dunăreana, şi prin aceasta să decongestioneze dreapta frontului germano - austriac a- 
menințată de 4 fi întoarsa, 

Și aci, găsim un prea îrumos exemplu de cooperare în timp a armatelor aliale pe fronturi deosebite, cum a fost şi cooperarea armatei generalului Brussilow în 
Galiţia, atunci când armata de Vest italiana era atacată şi răstogolită din Trentin de armata generalului v. H65- 
tzendorf. - pi 

Dacă ofensiva germano-bulgară în Dobrogea a isbutit să atragă trupe române de pe frontul transilvanean, inversa nu poate fi mai puțin adevărată. Intrarea noâstră . 
în răsboiu şi cooperarea ei cu armata rusă, a silit, cuni 
vedem, pe Comandamentul German să constitue la Nord 
de Balcani o armata în dauna armatei din Macedonia, 
şi să dee prin aceasta putință armatei generalului Sarrail 
de a începe operaţiunile, cari au fost ținute în loc, până la mijlocul lui August, din cauza — bănuese — 
a dezechilibrului de efective între armata sa şi armata adversă. De acum, armata întrunită, bulgara, germana şi turcă, din peninsula balcanică trebuind să lupte pe.



| aa 

Hnii interidare în contra celor doi puternici adversari, 

dela Sud şi dela Nord, a perdut avantajul de a con- 
stitoi un bloc unic în stare de a fi aruncat întreg asu- 

pra unui singur adversar, Situaţiunea strategică a ar- 
“matei vrăjmaşe din Balcani s-a schimbat radical, si 

schimbarea aceasta va avea de sigur o înriîurire nefaste: 

asupra operaţiunilor sale tactice. 
*» 

Aşa am crezut câteva zile. Azi, din nenorocire văd ca 

aceasta înrîurire nu a avut loc. 
Penttu a ne da mai bine sama de natura evenimen- 

telor, cari s-au succedat cu o iuţeala neobicinnită în 

" mersul răsboaelor, acţiunea armatei noastre nu trebue 

“privită numai în sine ci şi "n legătură cu situaţiunea 

armatelor aliate în momentul când ea s-a manifestat: 

Din această cercetare vom putea vedea dacă armata 

“m6astră ş-a găsit momentul favorabil -— cum susţine 

“guvernul nostru şi guvernele aliate — pentru a părăsi 

neutralitatea expectativă, pe care o păstra de doi ani 

şi care — ştim bine — nu era menită să rămână de- 

finitivă /usque ad finem). 
“Dacă din punctul de vedere aparent al intereselo: 

"Inţelegerii momentul a fost bine ales, din punciul NOs- 

„tru de vedere, militar, el a fost rău ales, şi credinţa 

"mea este că am intrat în acest răsboiu fără să ne dăm 
sama de ceeace facem. 

Ofensiva armatei lui Brussilow în Volhynia şi Galiţia 
orientala a deschis un nou şi mare capitol în istoria aces- 
tui răsboiu. Incepută cu multă energie. şi hotărâre, ea e 
urmată de mari victorii netăgăduite de adversari; armatele 

" austriace sunt bătute în toate întâlnirile cu armatele ruse; 

cetăţi, pozițiuni întărite, provincii chiar, cad în mâneie 

învingătorului. Dar, avântul iniţial scade pe măsură 

$    
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ce ariuatele victorioase înaintează, căci “victoriele, ca 
orice lucru omenesc, slăbesc puterile, cari le-au dobân- 
dit, daca victoria finală, care închee acţiunea, întârzie 
şi dacă armatele nu sunt de âjuns alimentate de noui: 
puteri, cari să le întreţină efectivele şi să le ţină ener- - 
gia constantă. Vigoarea ofensivei lui Biussilow, înce- 
pută la 22 Mai s. n., descreşte încet-incet- pentru a se 
transforma într'o acţiune de'uzură, ca toate operaţiu- 

nile tactice de mare amplitudine încercate de adversar: 
în cursul celor doi ani de răsboiu. Una! singură s'a . 
abătut dela această regulă; ofesiva Mareşalului von 
Mackensen în Galiţia şi în Polonia, dar această excep- 
țiune îşi are tâlcul ei: ea a surprins armatele ruse 
fără muniţiuni şi fără artilerie capabilă de a sta de 

_vorbă cu artileria germană, şi a fost condusă de cei 
mal încercaţi conducători de trupe ai armatei germane. 
Aceste cauze ne intervenind în folosul ofensivei ruseşti, . 
vigoarea operaţiunilor armatei lui Brussilow căzuse 
aproape de tot pe la sfârşitul primei jumătăţi a lui 
August, De altfel, şi pe teatrul apusan, acelaş fenomen: 
ni s'a semnalat în câmpul advers. Ofensiva furtunoasă 
a armatei Kronprinţului imperial, începută la 21 Fe- 
vruar, era de mult transformată în lupta de uzură, pe: 

care, poate, numai eonsideraţiunile politice o maj 
intreţin, 

Pot dar spune, fără teamă de a fi dezis, că pe fron- . 
tul răsăritean, dela mlaştinele Pripetului până la! gra- - 
nița României, echilibrul între armatele potrivnice era 
din nou restabilit la începutul lui August, 

La Nord de Pripet până la golful Riga echilibrul era 
neturburat de ambii adversari, de şi timpul operaţiu- 

"milor tactice venise de mult şi nu mai avea mult de: 
“stat: De altfel, în această parte avusese loc o însem-- 
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nată schimbare în înaltul comandament rus. Generalul 

Kurepatkin, învinsul din Mandciuria, fusese înlocuit 

„prin generalul Russki, semn neîndois că nu răspunsese 

ici de data aceasta !'chiemării. Situaţiunea pe acest 

front, pe care adversarii se pregăteau de sigur;pentru 

o campanie de iarnă — adică pentru o semi-suspen- 

siune de operaţiuni — nu indica dar momentul intrării 

în acţiune unei puteri, care a păstrat doi ani neutra- 

litatea cea mai strictă. 

Dar pe celelalte fronturi care era situaţiunea? 

Pe frotul apusan, răsboiul de manevră se transior- 

mase foarte de mult în răsboiu de poziţiune; fronturile 

strategice vrăjmaşe, cuprinse între. Mare şi fruntaria 

Elveţiei se asediau reciproc. Germanii, pentru a face 

să cadă frontul franco-eglez, alesese sectorul Verdunu= 

Jui ca sector strategic de atac, adică eşindul frontului 

cuprins între riul Aire (pădurea Argonne-i) şi câmpia 

Woevre-i. Alesese acest sector, fiindcă el îmbina fron- 

iul Meuse-i, (cel de Est). cu frontul Nord-YVestic, aşa 

<ă prin căderea lui sar fi rupt în doă întregul front 

franco-englez şi sar fi prăbuşit, cel puţin, întreaga șî 

apărare a frontului de Est, dela Verdun până la Nancy. ă 

„Acesta € înțelesul alegerii regiunii Verdun-ului ca Ă 

sector de atac, şi din acest. înțeles iese şi caracterul 

'bătălielor înverşunate, metodice, pas cu pas, ce se dau 

acolo de ambii adversari dela 2i Fevruar (s. n.) până 

astăzi. Germanii pentru a'şi atinge scopul au făcut sa- 

crificii, neînchipuite până astăzi de mintea omului. 

Nimic nu au cruțat, nici sute de mii de vieţe omeneșii, : 

nici milioanele de. proiectile. Aci noui metode de luptă 

aui fost puse în aplicare, noui mijloace technice au ': 

fost întrebuințate. Toate însă în zadar. Şi de atunci : 

“au trecut aproape 7 luni şi sectorul atâcat, de şi stirbit 

A -  
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în multe părţi, e azi nestrăpuns şi a rămas tot în mă- 
nele Francezilor, 

Ofensiva armatelor franco-engleze, in Picardia. în- 
cepută la 1 Iulie (s. n.)-a tost impusă de necesitatea. 
cooperării armatelor aliate pe diferitele fronturi stra-. 
tegice. Sectorul de atac între Hebuterne, la Nord de 
riul Ancre, și Istrees, la Sud de riul. Somme, ales de 

aliaţi pentru a -încerea străpungerea frontului german, 
nu are aceiaşi însemnătate ca regiunea Verdun-ului; 
căci nu e un punct de îmbinare de două fronturi, -iar 
situaţiunea lui geografică față de atacul anglo-francez. 
ii permite o mare elasticitate, aşa-că chiar dacă ar. 
fi fost strivit, frontul german, s'ar [i putut lesne re-. 
constitui mai înapoi şi lega cu punctele de rupere fără 
mare greutate, dată fiind organizarea în adâncime a 
intregului front de operaţiuni. Luptele începute în 

acest sector cu atât avânt de armatele aliate și conduse 
cu o deosebită pricepere tactică de generalul Foch, au 
fost încorbnate. de succese tactice netăgăduite. Arma- 

tele germane, însărcinate cu apărarea sectorului, au: 
fost înfrânte şi silite a'şi părăsi poziţiele de luptă;-solid 
organizate, după rezisiențe îndârjite, cari le-au costat 
multă lume şi mult material de lupte; dar rezistenţa 
lor în poziţiuni succesive a ajuns încet încet să toceăscă 

avântul atacurilor şi, după doă luni,. să transforme o- 

fensiva anglo- -franceză iarăşi în lupte de uzură. 
Pe acest front de operaţiuni, dar, nici Germanii, nici 

Anglo-Francezii nu au reuşit să rupă frontul și să 

transforme răsboiul de asediu îu răsboiu de manevră. 
Numai pe teatrul de operaţiuni dela miază-zi, ofen- 

siva armatei italiene îşi afirmase mai mult succesele: 
prin cucerirea Goriziei şi prin înaintarea pe podişul 
Carso (Karst), Dar și, aci, pe când armata ducelui de- 

. 4



316 ____ 

„Aosta dobândia victorii pe frontul “de Est (şectorul 

Isonzo), teritorul italian de pe frontul de Vest nu era 

încă deşăvârşit curăţit de trupele austriace pe la înce- 

putul lui August. Fă | 

“În Peninsula Balcanică, mai mult de cât la celelalte 

teatre de operaţiuni, constatam un echilibru desăvâşit, 

pe care nici unul dintre beligeranți nu încearcă să'l 

răstoarne. E datorit pasivităţii lor, impusă de necesi- 

tățile materiale ale armatelor. de împrejurările politice 

create de neutri şi de starea sanitară a trupelor. 

După părăsirea operaţiunilor din Peninsula Gallipoli, 

Anglo-Francezi şi-au creat o bază de operaţiuni la Nord 

de Salonic, din ce în ce mai tare, menilă în viitor a 

deschide, prin ea, un nou teatru de operaţiuni, iar în 

prezent a stânjeni acţiunea germană în Peninsula Bal- 

canică şi a apăsa asupra voinţei Greciei, a cărei poli- 

tică filo-germană devenise amenințătoare. In acest colţ 

din Sud-Estul Europei adversarii îşi pregătesc mijloace 

de acţiune în vederea operaţiunilor, cari odată-şi-odată 

trebuesc să înceapă, şi caută să dobândească noui ali- 

aţi. Anglo-Francezii aduna în regiunea Salonicului trupe 

şi material, de unde pot, dar cu multă greutate. Reor- 

sanizarea Armatei Sârbe, contingentele ruse şi italiene, 

«ari: încep să sosească în Iuliu, măresc câtva efectivul 

armatei de ocupaţiune, dar nu sunt în starea» trans- 

forma într'o armată de operaţiuni, capabilă de acţiuni 

ofensive susținute, mai cu samă cât timp Aliaţii nu se - 

vor putea bizui pe neutralitatea Greciei. 

Blocul balcanic, format din armatele bulgare şi turce, 

-sporite de contingentele date de armata germană, se întă- 

reşte din ce în ce, fără să fie însă în stare de a deschide 

„>peraţiunile de Sud de Balcani. In adevăr, armata turcă, 

ocupată în mare parte pe teatrele de operaţiuni asiatice 
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în Caucazia, Mesopotamia şi Siria, nu poate fi de mare-: 
folos pentru operaţiunile pe cari Comandamentul Ger: 
man ar voi să Je întreprihdă în Balcani. Armata bui- 
gară, eşită dezorganizată și slăbită din răsboiul balca- 
nic din 1912—13, trebuia reorganizată şi complect în-. zestrată înainte de a intra într'o nouă campanie. 
După destrugerea armatei sârbe şi legarea teatrului 

du răsboiu germano-austriac cu cel balcanic, toate stă- ruinţele înaltului comandament german au fost făcute- » ca să reorganizeze şi să incadreze solid armata bulgară, să'i complecteze armamentul, să o înzestreze cu arti- 
lerie de calibru mare, să înmulțească şi să îmbunătă- 
țească mijloacele de comunicaţiune, într'un cuvânt să facă din armata bulgară o armată capabilă de a lupţe 
în condiţiunile cerute astăzi de arta-răsboiului. Lucru? 
acesta a ţiiut mai bine de un an. 

Dar, deşi superioară în număr, armata germano-bul-. gară nu e in stare să iee ofensiva în, contra armatei 
franco-engleze dela Salonic cât timp nu e sigură de neu- . tralitatea României, Ea se mulțămeşte a masca frontut., Salonicului, şi toată atenţiunea ei e îndreptată asupra 
geslului ce va face România. 

Prin urmare, în Peninsula Balcanică echilibrul înire- 
adversari se mănţine neatins, şi aceasta se datoreşte 
atitudinei nehotărită a neutrilor dela Sud şi dela Nord. 

Totul făcea dat să se creadă că vara va trece , fără 
să se iveaseă vreun incident, care va deschide un nou: 
capitol în acest mare răsboiu. Intrarea României în qe-. 
jiune schimbă lucrurile. : 

4. Alegerea momentului intrării noastre în acţiune. Alegerea frontului ofensiv. 
Intrarea României în acţiune, alături de puterile In-. țelegerii, ar fi trebuit să fie semnalul unei ofensive vigu- 
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roase a acestora pe toate teatrele de operaţiuni, şi în 

deosebi pe noul teatru balcanic, după cum luase anga- 

_jamentul formal guvernul francez. 
Pe acest din urmă nu numai că operaţiunile nu înce- 

puse la 14 August (s. v.), dar ele nu încep decât în primele 

„zile ale: lui Septembre, adică cu o întârziere de aproape 

trei săptămâni, şi atunci chiar 'eu o hotărită sfială. „Nu 

-e de prisos, cred, ca să arăt cauza acestei întârzieri 

pentru a face să reeasă şi mai bie serviciul adus alia- 

ților de intrarea noastră în acțiune, şi pentru a se ju- 

deca daca nu cumva ea a fost precipitată. Mă voiu servi 

de o notă semi-oficială publicată de ziarele străine 

amice. O dau.în prescuriare. 

.. «Prin începerea ostilităţilor în Salonic şi ultimul front, 

'vâmas până . astăzi liniştit, a început să îndeplinească 

sarcina căriia a fost destinat în economia -generală a 

-văsboiului, Greutățile mari, cari împedecase până azi 

vealizarea planului Aliaților pe sectorul macedonian, aul 

fost învinse. Până acum trei luni o ofensivă pornită din 

“Salonic, care să tindă la recucerirea Serbiei,: sau la în- 

vingerea Bulgariei, părea ceva supra-omenesc. Acura 

când, mulțămită mai ales creării unui front de luptă 

(Dunâre-Dobrogia) prin inirarea în acțiune a României. 

nouele cerinţe ale răsboiului comun au precumpănit 

asupra ultimelor şovăiri ale technicienilor, şi acțiunea 

_ Aliaților dela Sud a venit să întregească acţiunea ho- 

mânilor dela Nord ; acum suntem în stare să desvăluim 

misterul neactivităţii noastre de până azi pe frontul 

macedonean. | 

«Generalul Sarrail silit, în retragerea lui, să distrugă 

radical toate căile de comunieațiuni, a trebuit să.refacă 

“totul pentru a putea irece dela defensivă la ofensivă. 

„Acest. lucru. uriaş a cerut timp. O altă mare greutate 
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a fost aprovizionarea armatei sale cu hrana, muniţiuni, 
armamerit și material de răsboiu. Aceste au trebuit: 
aduse din cele cinci părţi ale pământului. Problema, 
care fusese rezolvită pentru o armată închisă în pozi- 
țiile sale întărite,a trebuit reluată în cercetare pentru 
aceeaşi armată, care urma să fie transformată în ar- 
mată de operaţiuni când se va hotări ofensiva ei. A 
treia greutate: efectivul. In luna Mai, erau împotriva 
armatei lui Sarrail:- 300.000 Bulgari, 2 diviziuni austro- . 
germane şi 20.000 Turci. Trecând dela apărare la atac, 
armata de Salonic a trebuit să fie sporită, mai cu samă 
că paludismul bântuia trupele. Ultima greutate : atitu- 
dinea Greciei, pe care flotele aliate, ancorate la Pireu 
şi la Falero, o vor lămuri. | 

«Ca să se învingă toate aceste greutăți de ordin mi- 
litar, tehnic, politic şi diplomatic a trebuit, mai ales, 
timp. Intervenţiunea României a servit să -grâbească ul- 
limete pregătiri ale Aliaților cari, prin înlăturarea atâtor 
şi atâtor greutăţi, au repurtat chiar o primă mare vic- 
iorie în Balcani» (A. T. 1. din 5 Septembre s, v.). 

E bine să amintesc aci că, după un ziar francez bine: 
informat («le Journal» din 12 August s. n.) armata 
Aliaților din Salonic se rădica la începutul lui August 
la 300.000 oameni. Eu cred că, chiar, acest efectiv e 
exagerat. In orice caz; această armată era inferioară 
în număr, şi poate chiar în calitate, armatei vrăjmaşe 
din faţa ei; şi această inferioritate explică codirea ge- 
neralului- Sarrail de a lua ofensiva generală, sau cel 
puțin de a întreprinde o acţiune mai largă, şi mai ea- 
plică penirn ce nici chiar intervenirea României ru a - 
servit ca să stimuleze grăbirea ultimelor pregătiri -ale 
Anglo. Francezilor deta Salonic. > 

Nu ştiu daca nemişcarea iuni Sarraii, pe care * apără 
- ă . 
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-cu focul covingerii un amic politic, d. Gustave Herve, . 

„poate fi, sau nu, îndreptăţită, ea însă. constitue proba 

neindoiasă că România a intrat în răsboiu ademenită 

“de guvernele Aliaților, fără a i se asigura cooperarea 

„armatelor aliate. Pentru edificarea celor cari au crezut. . 

că guvernul nostru a condus cu pricepere şi cu pru- 

dență cârma ţării, reproduc în rezumat apărarea Ge- 

neralului Sarrail făcută de ziarul «la Victoire» din Paris. 

«Opiniunea publică s'a emoționat zilele aceste de” 

xeflecţiunile puţin măgulitoare ce. face presa asupra 

neaclivilăţii lui Sarrail: Bulgarii nu au decât 250 000 

oameni, şi el nu atacă? Unii au crezut că atacurile 

îndreptate asupra generalului vin din partea presei 

extremei drepte, şi că ele nu sunt datorite de, cât 

vechii animozităţi. politice. Unii au crezut chiar că 

acea tă polemică, tolerată de Censură, era făcută pe 

placul guvernului. A 

aNu trebue să se emaționeze nimene de aceasta şi 

să creadă că Sarrail nu e la înălțimea misiunii sale. 

Din cei 450.000 oameni. ce se zice că are, se ştie oare 

câți sunt adevărat luptători într'o ţară unde lipsa de 

drumuri bune obligă un personal însemnat să rămână 

Ja spatele armatei? Oare au fost numărați cei 250.000 

oameni ce se zice că au Bulgarii? Qare insuşi Sarrail 

„ştie ce are în faţa iui? Putea el oare să meargă inainte 

când în tabăra dela Salonic avea o droaie de spioni? 

«Contingentul italian abia a soşit. E cu putință ca el 

să intre în linia de bătaie dintr'o zi într'alta ?1) Poseda 

  

Un general prudent ca Sarrail, care cunoştea răsboiul, trebuia de 

sigur să aibă în vedere toate necunoscutele de cari atârnă soarta unet 

câmpanii. La noi, s'au vârit în bătălia cea mai crâncenă, la Turtukaia, 

regimente de rezervă, mai mult trupe de strânsură, cari fusese mobi-: 

lizate abia: de doă zile, şi în cari şefii direcţi nu puteau avea cea mas 
„nică încredere.  



el tot ce'i trebue pentru o campanie şi muniţiunile 
necesare ? Englezii nu au înţeles de cât de curând tîn- 
semnătatea ezpediţiunii din Salonic: Au ei oare, acolo, 

- tot ce le trebue pentru o campanie în țară muntoasă: 
artilerie de munte, trăsuri şi automobile speciale ? | 

«Şi care poate fi, exact, starea sanitară din Salonic ? 
«Și apoi se poate şii dacă Sarrail nu aştepta să afle 

dacă trupele ruse au ajuns la frontiera bulgară, pe la 
Nord, înainte de a începe lupta? Dacă acţiunea sa e: 

combinută cu a armatei ruse, Sarrail poate să aibă 
motive ca să nu 'şi grăbească plecarea. | 

«In fine, ne am pregăti să avem mari decepţiuni dacă 
ne 'am închipui că e lucru de. nimic, chiar dacă Sarrail 
ar avea 450.000 oameni contra Bulgarilor, să mişte pe 
vrăjmaş din poziţiunile ce ocupa. 
«Austro-Germanii nu au ajuns anul trecut la un bun 

rezultat decât fiind că aceştia nu aveau artilerie şi nu 
erau deprinşi cu răsboiul de şanţuri. Bulgarii îl cunosc şi 
ai o bogală ariilerie grea ; ţara lor cu o regiune stâncoasă 
şi cu văi adânci se poate apăra cu uşurinţă. Deci trebue 
să fim siguri că Sarrail, dacă nu va avea asupra lor 
o superioritate numerică sdrobitoare, nu "i va răpune 
nici odată, nici el nici altcineva. 

«In adevăr, e de desperat, cu câtă uşurinţă vorbesc 
unii de forțele vrăjmaşe, pe cari le vom întâlni, noi 
aliaţii, în Balcani. Ei nici nu 'şi dau sama că Bulgarii 

trebue să aibă 500 la 600 mii de oameni, ca Turcii vor 

putea aduna 100 până la 150 mii. Cât pentru Austro-=. 
Germani, posesiunea liniei ferate Belgrad-Constantino- 
pole, care trece prin Bulgaria, are pentru ei o aşa de 
mare însemnătate, în cât, cu toată criza efectivelor lor, 

putem fi siguri că vor face o sforțare supra-omenească 
ca să trămită o armata mare în ajutoral Bulgarilor ca 
să aiace împreună cu ei România la Sud.
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«Dacă România ar fi dat un atac bruscat contra Bul- 

garilor dela Sud, iar nu contra Ungurilor dela Nord, 

Bulgarii ar fi fost desigur sdrobiţi; dar cum staturile- 

majoare român şi rus au avut motive bune ca să arunce 

grosul forțelor române în Transilvania, aceştia — Bal- 

- garii — au arătat că nu sunt de loc bolnavi, cum s-a 

crezut la început, şi va trebui ca Ruşii să trimită sute 

«şi sute de mii de oameni în contra lor dacă voesc să 

le ia pelea. 
«Prin urmare, sarcina Comandantului armatei de 

Salonic e departe de a fi uşoară cum cred mulţi, cari 

'] admonestează dela înălţimea incompetinţei lor, sau a 

pasiunilor politice. Pentru dumnezeu, daţi pace lui 

Sarrail». 
Nu e așa,că acum se vede limpede pentru ce Sarrail 

îşi ține armata cu puşca la picior şi nu voeşte să jasă 

din nemişcarea în care stă de opt luni, nici chiar după 

“intrarea României în acţiune şi după începerea campa-. 
. _. . . . 

. A . a 

niei din Dobrogia. Articolul de faţa e scris târziu, după 

începerea operaţiunilor şi greutăților campaniei noastre, 

şi Sarrail nici astăzi nu s-a hotărât să iea o oiensiva 

energica, de şi guvernul francez ne asigurase ca intrarea 

noastră în acţiunea spre Nord va găsi armata bulgară 

pironită la Sud de Balcani de armata Aliaților. Pentru 

numele lui Dumnezeu — chiem şi eu pe dumnezeul în 

care cred, ca şi d. Gustave Herve, care nu prea crede 

în el — toate aceste nu se ştieau de noi şi nu fusese 

„cumpănite înainte de a ne decide să rupem neutralita- - 

tea ? Oare armata noastră era mai bine pregătită de 

răsboiu ca armata aliaţilor noştri dela Salonic? Oare 

frontul pe care avea să opereze armata română, rapor- 

tat la efectivul ei nu e de zece ori mai mare ca frontul 

pe care opereaza armata lui Sarrail? Oare operaţiunile
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în “Transilvania nu sunt şi ele grele ca cele din Mace- 
donia ; oare armata noastră nu avea să întâmpine o 
armata mult mai numeroasă, mai solidă și mai bine 3 
înzestrată? (lia a întâlnit chiar şi pe cea bulgară, de 
care credea — cum o asigurau aliații săi din Occident — - 
că va sta liniştită în ţara sa ca să 'şi vadă de... gră- 
dinărie...), Aa 

Dacă toate motivele invocate de apărătorii lui Sarrail, 
pentru a "i justifica impasibilitatea, au fost admise de 
Guvernul şi de Statul-Major francez — ceeace e ne in- 
doios, fiind că acest general e şi astăzi in capul armatei 
dela Salonic, oare rămânerea noastră în neutralitate 
încă câtva timp nu ar fi fost justificată? - 
_ Iutrebarea ce fac nu cere multă meditaţiune ca să 
capete răspunsul: Da. 

* 

Aceasta fiind situaţiunea operaţiunilor militare la sfâr- 
şitul întâii jumătăţi a lunei August, intrarea armatei 
noastre în răsboiu, ori în ce parte ar fi înclinat guver=- 
nul țării, nu poate fi justificată prin prinderea momen- 
tului prielnic. | 

In adevăr, dacă gucernul nostru nu a urmărit o po- 
litică de posibilităţi, ci a avut dela începuiul răsboiului 
o orientare hotărâtă, intrarea României în acţiune, după 
doi ani de espectativă, nu se poate explica de cât în 
două chipuri: Sau că guvernul era sigur că victoria, 
finală a viitorilor noştri aliaţi e atât de aproade, încât, 
întârziend de a intra în acţiune, eram ameninţaţi a - 
perde orice drept la realizarea scopului ce urmăream ;; 
sau că viitorii noştrii Aliați se găseau întrun greu im-: : 
pas, care cerea ca intervenirea armatei române să fie 
neapărată pentru a i scăpa, cu. orice sacrificii, dintro 
situaţiune, care ar fi putut compromite interesele noastre
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viitoare, cum, de pildă, s-a găsit armata -rasă în var: 
anului: 1877, când intervenirea noastră/ în răsboiu s: 
impus fără condițiuni. 

_" “Armatele Inţelegerii nu se găseau în nici una dir 
: aceste situaţiuni. Victoria finală era considerată de an:- 
bele partide aiât de deparie, încât armatele se îngrijar 
de ernat ; iar situaţiunea viitorilor noştri aliaţi era destu: 
de bună, încât nimenea nu putea bănui ce li s-ar puies 
întâmpla vreun neajuns cu urmări strategice neprielnice. 
_-De sigur, că în cursul acestui răsboiu s-au găsit alte 
momente mult mai potrivite pentru intrarea noastră în 
acţiune alături co armatele ruse. Acele momente sun: 

cunoscute, fiind că au fost discutate de întreaga press 

română şi străină. Nu am intrat atunci, e mult probabii. 

fiind ca pedeci militare, materială şi organice, ne av 
stat în cale. Organizarea unităţilor armatei de.rezerv 
şi comandantelor din nou create, lipsa de muniţiuni, de 

armament, de artilerie grea, de echipament, de aparate 
aeriene, etc... ae a silit să amânăm intrarea.-Dacă a- 
ceasta a fost cauza, găsesc că Guvernul a făcut bine de 
a mai întârziat, fiind că lucrul complectării şi organ:- 

zării armatei şi al pregătirii Comandamentului pentr: 
răsboiu era departe de a fi terminat. 

Dar, nu numai consideraţiunile militare ne sfâtuiaw 

să amânăm intrarea, ci şi cele climaterice ne dădeau 

acelaşi sfat. O ţară, când nu e silita de împrejurări ira- 

perioase, nu intră în răsboiu la sfârşitul campaniei de 

vara, mai cu sama când se găsește la răsăritul Europe: 

şi când armatele sale trebue să “şi întindă operaţiunile 

"în munţi, 

" Credinţa mea este — admițând alianţa cu Înţelegere: 

ca o necesitaţe absolută, dela care România nu se putea - 

abate — că ar fi fost mult mai bine, din punctul de
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vedere militâr, dăcă aniâiini eşired din : "deuitralitate 
păiă la: priniavaiă (1917); şi dacă! intrebainţăra maieu 
ziult spor acest timp pentru ă consolida comandamentul 
nostru cu toi ce aveani de'-văloare, reală şi încercată, 

şi dacă căutam'să ne procură. material de răsboiu, 
care ne lipsa şi'fără' de care nici o armiata nu mai i poate 
face răsboiu astăzi în Europa, 
Nu îm făcut aşa şi am greşit. Greşala ni6 șa câsta. 

poate prea mult. 
x . | 

Fac a'doa presupunere: că intrarea noasiră în acţitine, 
în ziua de 1*/,, August, era fatal hotărâtă. Care ar fi 
trebait să ne fie planul de operaţiuni. 

 Baltin, bătută, fusese silită să evacueze Bucovina. În 

Volhynia, armata generalului Boehm- Ermolli, o urmă 

în scurt timp, după ce, perduse o bună parte din efec- 
tivul, materialul şi poziţiunile sale solid fortificate, Şi, 
după aceasta, veni şi rândul armatei comitelui Bothmer 
care, văzându'şi aripele descoperite, a fost silit să Bată 

în retragere spre Apus, sărind din poziţiune în pozi- 
țiane peste riurile paralele cari curg în direcţiunea 
Nord-Sud, lăsând oameni şi material în mânele arma- 

tei ruse, 
Fruntaria noastră de Nord şi N Nord-Vest, aceea care 

ne desparte de Austro-Ungaria, era solid organizată 

şi bine păzită. bin această parte nimic nu ne ameninţa, 
Armata ţării se găsea cu dreapta ei virtual legată. de 
armata rusă din Bucovina, Pericolul: mare: era însă; pe 
truntaria de Sud. Când am intrat în: acţiune, armata 
generarului Sarsil, după însăşi mărturisirea presei 
franceze (ale Journal» din 12 August, 1916), avea po 

B
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efectiv abea de 300.000 oameni. Chiar dacă am admite 
această cifră, tot o găsim mult inferioară armatei vrăj- 

maşe, care număra cel puţin 360.000 oameni. Deci, 
armata lui Sarrail nu. putea lua ofesiva pentru a fixa 
pe adversar la Sud şi a'l impedeca de a'şi muta cen- 
trul de gravitate la Nord de Balcani, spre frontul Du- 
nării şi al Dobrogiei. 

Tot la această dată, Comandamentul Rus nu dispunea 

de cât de un contingent de 30—40 mii oameni — trupe 

ruse, cehe, strbe — adunaţi în Sudul Basarabiei, cari 

“puteau lua parte la operaţiunile armatei române din 

Dobrogia, dacă eventual această armată ar fi fost si- 

lită să intre în acţiune pe acest front. 

Era probabilă o asemene eventualitate ? Cred că ni- 

meni nu s'a putut îndoi, căci chiar de ar fi existat vreo 

convenţiune tăinuită între România şi Bulgaria, tot nu 

ar fi trebuit să ne bizuim pe ea, căci cine nu cunoaşte 

astăzi soarta ce au în răsboiu tractatele şi convenţiunile 

încheiate în timp de pace! Că fruntaria dobrogiană 

era chemată să devină un front de operaţiuni indată 

după eşirea noastră din neutralitate, reesă din însem- 

nătatea ce atribuiau ambii adversari teatrului balcanic: 
Chiar de la începutul acestui răsboiu; Germania şi-a dat 

toată silința ca să atragă Turcia în cercul intereselor 
_sale, căci stăpânirea - Peninsulei Balcanice şi  strâwto- 
rilor Mărei 'Negre îi era ind:spensabilă, mai întâi pentru 
a despărţi pe Rusia de aliatele ei şi apoi pentru a crea 
prin ele o puternică bază, pe caresă'şi sprijine ope- 
raţiunile. din Asia şi Africa, . 

_Ne.putând stăpâni drumul mărilor pentru a. pane pi- 
ciorul în Asia şi Africa, Germanii au căulat să se- lege 

-- cu Turcia pe uscat prin Serbia şi Bulgaria. Mulţămită 
acestei legături, Rusia a fost izolată de. aliatele sale, i iar
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Sud-Vestul Asiei disputat puterilor Inţelegerii, cari au 
căutat cu aceeaşi râvnă să'l stăpânească, Ă 
Stăpânirea Peninsulei Balcanice este atât de necesară 

Germaniei, încât perderea ei ar însemna începulul per- 
derii războiului, iar pentru Austro-Ungaria începutul sfâr- 
şitulai ei. Din ziua când Peninsula Balcanică va fi ocu- 
pată de armatele Iriţelegerii, apărarea teritoriului Austriei 
va fi întoarsă, şi, prin ea, întregul front răsăritean :) 

Germania nu putea dar lăsa, la voia întâmplării, 
apărarea Peninsulei Balcanice, şi toate stăruințele sale 
au fost ca să'şi asigure stăpânirea ei, în cazul când va 
îi atacată de la Nord şi de la Sud. 
Ruperea României de la Puterile Centrale şi coope- 

rarea armatei noastre cu armatele Inţe'egerii au fost o 
lovitură de măciucă qată foştilor noştri aliaţi în împre- 
jurările foarte încurcate, în cari: se afla armata aus- 
triacă pe frontul de răsărit, şi în neputinţa în care se 
găsia comandamentul german de â'i trimite de îndată 
ajutoare în Transilvania, ameninţată de invaziunea ar- 
matei române, | 

Ne putând trămite imediat ajutoare pe frontul ame- 
nințat, Germanii aveau mijloace ca să atragi o bună 
parte din forţele noastre spre Sud, atacându-ne frun- 

tăria dobrogiană şi ameninţănd pe cea dunăreană. 
Aceasta a putut-o face cu destulă uşurinţă, fiind căşi dă- | 
duse bine sama atât de neputinţa sigură în care se afla 
Generalul Sarrail de a lua ofensiva susţinută în Mace- 
donia, cât şi de insuficienţa apărării graniţei Dobrogiei, 
de care comandamentul german avea informaţiuni certe, 

Şi de data aceasta, Germanii au căutat să profte de 
iniârzierea sosirei ajutoarelor ruse în Dobrogia, pentru 

  

1) Ceeace am scris în Septembrie 1916 s'a adeverit în Septembrie 1913.
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a ataca corpul român, care apăra fruntăria dobrogiană, 
“ şi a pătrunde” în Dobrogia înainte chiar de a se ter- 
„mina concentrarea trupelor ruso-române. In iarna . 
anului 1915, armata germană, unită cu cea auştriacă şi 

" bulgară, au atacat Serbia înainte de a se fi terminaţ 
debarcarea Ja Salonic a corpului, anglo-francez trimis 
în ajutorul Serbiși ; „şi armata Sârbă a fost destrusă fără | 

„să'i A putut da cineva măcai q mână de ajutor. 
Ne ameninţaţi la Sud, ne având la Nord de Balcani 

un adversar techniceşte şi numericeşte egal -n puteri, 
Comandamentul German împrumută trupe de pe frontul 
de Sud şi, stăpân pe iniţiativa operaţiunilor pe frontul 
de Nord, atacă fruntăria dobrogiană, răstoarnă apărarea 
şi, în câteva zile, ocupă întregul Cadrilater. anexat 
în 1913, 
"Care a fost: scopul urmărit de Comandamentul Ger- 
man? Indoit, Atacând şi ocupând o parte din terito- 
riul nostru transdunărean, depărta pericolul iminent, 

care ameninţa Austro:- -Ungaria şi'i dădea timpul pecesăr 
ca să-şi organizeze mijloacele de acţiune, pentru a opri 
invaziunea armatei române, şi a o arunca, de va putea, 
peste graniţă. Apoi, creea greutăţi mari ofensivei arma- 
telor ruso-române în Bulgaria, ofensiva aşteptată de 

„mult de Staiul-Major German, şi care de şi întârziată 

trebuja să se producă. Scopul, imediat urmărit, e de- 
fensiv. Imprejurătile pot sâ'l lărgească şi săl trans- 
forme, chiar, în ofensiv. 
Statul-Major Român" trebuia să întrevadă acest plan 

şi să caute a'l anula prin mijloace de cari armata NOas- 
tră dispunea, Știind că contingentul rus e prea mic pen- 
tru a ne bizui pe el în primele zile ale mobilizării 
noastre ; 'cunoscând neputința ui Sarrail de a reţine 
massa bulgară la Sud de Balcani, cunoscând din infor-
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maţiunile ce avea valoarea numerică a armatelor Vră)- 
maşe de pe dreapta Dunării” şi din faţa frontariei do- 
"brogiene, Statul- -Major irebuia să concentreze în Dobro- 
gia trupe suficiente şi de buna calitate inainte de de- 
clararea răsboiului, pentru. a „putea garanta inviolabi- 
Jitatea fruntariei până la sosirea armatei ruse pe frontul 
nostru de operaţiuni şi până la luarea ofensivei a ar- 

„matei lui Sarail, 
Aceasta se putea face fără nici o greutate, fiindcă 

efectivul armatei noastre e destul de. mare ca să se 8 
constituit o armată puternică la Sudul Dobrogiei, ca- 
pabila de a se opune ofensivei adversaralui şi de a'i 
impune voinţa iioasiră, fără ca prin âceasta să se aducă 
vreun prejudiţiu operaţiunilor ulterioare ale armatelor 
de pe. fronturile, din stânga Dunării, de la Nord. şi 
Nord-Vest. Se putea fage neapărat aceasta, cu condi- 
țiune numai: ca operaţiunile să fie conduse cu price- 
perea strategică şi tactică, cu multă prudenţă şi în lea 
gătură cu „operaţiunile ofensive ale aripei stângi ruse, 
cu care noi ne legam. 

Ne făcându-se astfel, susțin cu toată tăria convine 
gerii mele că planul de grupare a forţelor noastre 'a 
fost greşit conceput şi tot atât de greşit executat, - 

+ 

Ofensiva. "viguroasă a feldmareşalului v. Mackensen, în 
Dobrogia ne-a făcut să vedem încă odată cu câtă iscu- 
sinţă ştie Statul-Major german să se folosească de me- 
toda clasică a operaţiunilor pe linii. interioare. Pentra 
a face faţa acestui joc, care sa repetat de atâtea ori în 
acest răsboiu, două căi aveam de urmat, noi şi aliaţii 

„ moştri : întâia, atacul simultan pe amândouă fronturile, 
de Nord şi de Sud; a doua, mai puțin eficace — dar 
xeare se întrebuințează gând nu putem urma pe cea
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dintâia — e > atacul unui singar front, însă cu forţe atât 
de superioăre adversarului încât victoria sa poală fi 
dobândită, înainte ca acesta să “şi poată aduce trupe de 
ajutor « de pe celelalte fronturi, sau din rezerva strategică. 
“- Am văzut că atacul simultan pe ambele fronturi nu 

“s-a putut realiza din cauza neputinței armatei lui Sarrail. 
de a se mişca din poziţiele sale defensive. Ne rămânea 
calea a dona: să atacăm cu forţe superioare armata 
germano-bulgara. Aceasta se putea face dacă renunţăm 
la ofensiva în Transilvania şi luam măsuri pentru a- 
asigura inviolabilitatea fruntariei noastre Carpatine. 

Atât din punctul de vedere militar cât şi din cel po- 
litic, era suficient, la începutul - campaniei noastre, să 
ocapăm — noi şi aliaţii noştri — principalele. eşiri din 
strâmtorile munţilor, pentru a constitui o bună baza 
de operaţiuni. chiar pe teritoriul Transilvaniei, în ve- 
derea operaţiunilor noastre viitoare din Ungaria, cari 
nu puteau isbuti decât dacă le racordam, în timp şi în 
spaţiu, cu operaţiunile armatei ruse însărcinată cu in- 
vaziunea Ungariei ; iar cu marea massa a armalei noas- 
tre, sporilă cu un puternic contingent rus, să ne arun- 

- căm în Bulgaria. Ar fi trebuit, dar, să răsturnăm planul 
de operaţiuni, pe care din nenorocire l-am urmat, și 
care dela început a compromis operaţiuuile întregei 
noastre armate. 

* Cooperaţiunea noastră cu armatele Inţelegerii trebuia 
să se producă în Peninsula Balcanică, iar nu în Tran- 
silvania, căci drumul care duce la Pesta şi la Viena 

"trecea prin' Sofia, Salonic şi Constantinopole. - Luând 
- ofensiva in Transilvania şi hotărându-ne să stăm în 

„ defensiva pe fruntaria de Snd, am săvârşit o mare gre- 
“ şala militară, ale cărei urmări dureroase se simt; şi. 

dacă consideraţiuni politice, cum ni se- spune, ne au 
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determinat să urmăm aceasta cale, rîu am făcut, fiind 
că nu se gacrifică niciodată acestora consideraţiunile | 
militare. . . | e = 

Că am apucat un drum greșit, ducând massa armatei 
noastre în Transilvania, s-a văzut chiar înaintea dezas= 
trului dela Turtukaia, şi atunci nu numai aliaţii dar şi 
patriotii noştri, au început să impute guvernului român 
gregala strategică ce am făcut, zamislită de „o politică 
rău concepută, AR a «Intrarea în scenă a României nu ar fi folositoare de - 

-cât pe fruntaria Bulgariei. Dar, in acest. ordin de idei 
nu e trebuinţă de a incerca să convingem România. Ea singură va căută să ajungă la un acord cu aliaţii». 

- XaBirjevye Viedemostt», din Petrograd), N 
«Intrarea. în Transilvania a deslânţuit în toată Româ- 

nia entuziasmul. marilor fapte naţionale. Nimic mai le- 
gitim, Să fie însă acesta terenul, pe care urma să se culeagă 
cele mai imediate şi cele mai importante rezultate ? Să 
vedem. Austro-Ungaria este greu lovită. In privinţa 
aceasta nici o îndoială, şi intrarea în scenă a “unei ar- 
mate proaspete de mai multe sute de mii oameni, cua " „ Yiincios inzestrată cu toa'e, poate să "i dee o nouă. lo: 
Yitura. Dar, pe irontul Unguriei, Germaria e Încă în.:. 
măsură, şi de sigur că o va face, să susţină rezistenţa .:. 
sdruncinută a aliatei sale, Prin urmare, e de previ zut,.: 

“în urma intervenirii armatei române, o extindere a câme. | i pului de bătaie, în care armatele lui Brussilow au te „ purtat dela 4 lunie aşa de frumoase 'succese. Aceasta lupta va continua de sigur în condițiuni mai bune, nimie aaai sigur, nimic mai mult, . a aa «Spre Blgiria, Insă, avem dreptul să sperăm la re- . „Zulta!8 mai răpezi. Bulgarii sunt întăriți de Turci, se „ înţelege, dar strânşi da două părţi în acelaşi timp, dela 
- 
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Sua şi delă Nord, ei se află într'o” pozițiune ră; în 'care 
dbă niâi nică 'slăbiră: poate' să aivă urmări grave: Scoa:- 
terea din cauză a Bulgarilor prezintă în împrejurările 

"sciuăle o importanță excepţională. Nu va rezulta din ez 
riliiăai uii succes militar, ci-şi un” succes politic de. cea 
hai “nare însenihătate : rejularea tn “contră Germanie: 
a: “problemei ' orientale, pe care anul. trecut, pe vremea 

„ăteasta, ca se "Credea sigură că o va rezolvi». (ale 

4 Temps» 1 Sept. st. n.). . 
“Colonelul Feyle, distinsul critic militar elveţian, sus- 

| ține aceeaşi “tema. El e convins ca “sforţările aliaţilor 

trebue să 'se îndrepte, în-priniul rând, contra Bulgariei 
şi: că; mai ales, din 'acest punct de vedere, noul factor 

român e preţios: pentru puterile aliate. 
“Dar, nu: s-a făcut, aşa, şi rău s-a făcut cum. s-a făcut. 

Chestiunea balcânică a fost pentru a treia oară: râu 
pusă: întâia oară, încercarea! forţării strâmtorilor şi 

câmpania din pehirisula Gallipoli; a doua 'oara, ocupa: 

rea întârziată a Salonicului ; a treia: oara, defensiva 'ro- 

mână pe fruntarie 'dobrogiana, fără nici un sprijin dat. 

de aliaţi direet, : sân cel puțin indirect. 
* 

Obseryaţiunile : mele de până a acum asupra operaţiui- 

lor noastre. militare, se găsesc” astăzi intemeiate. Sunt 

două zile de când un corp + de operaţiuhi concentrat in 

valea Argeşului. inferior a' trecut, sau era gata să treac?. 

Dunărea, în Bulgaria, între  Turtukaia - şi Rusciuk, cu 

misiunea, cred, de a “întoarce armata gertbano-bulgără. 

-“care a invadat în 'Dobrogia, a'o bate şi a reocupa te- ă 

ritoriul ce ea ne a cucerit, şi în fine a ne răsbâna de 

înfrângerile suferite la Turtukaia şi “la Bazargik: De sigur 

«i, după : această operaţiune, care nu va fi decât pretăditi.. 

unei campanii balcanice; 'armaiele ruso-române din Bul-



garia vor. impinge mai, deparțe ofensiva lor până la complecta destrugere a armatelor vrâjmaşe din Penin- 
sula Balcanică ; şi, în unire cu. operaţiunile armatei lui 
Sarzail, care cel puţin acum va lua o ofensiva vigurogsa, 
vor curăţi Serbia de trupele vrăjmaşe cari o ocupă și “or împinge până la Constantinopole pentru a deschide strâmtorile şi a realiza legătură. pe apa cu aliaţii noştri 
“din Apus. | . i 

Acesta mi se pare că va fi programul de operaţiuni al armatelor româno-ruse în Bulgaria. Acegta. ar: fi trebait 
să fie dela început înscris în plannl de răsboiu al ar- maizi noastre, şi cu el ar fi trebuit să începem. Ne ara 
înşelat. pe noi înşine, voind să înşelăm pe Bulgari şi 
pe Germani, cari însă nu s-au lăsat să cadă în capcana, 
ce le întindem ca nişte naivi, ne :declarindu-le răsboiu. 
Aceasta a fost prima noastră greşala — greşala inițiala, 
care cu greu se va putea îndrepta în cursul răsboiului — 
care ne a costat foarte mult şi a avut -urmări regreta- 
bile pe frontul transilvănean (neisbutirea operaţiunilor 
din valea Oltului — la Sud de Sibiu, şi.din. valea Şte- 
inlui — la Sud de Merişor,şi la Petroşani). _ 

De şi ofensiva noastră în Bulgaria începe prea. târ- 
ziu, după 36 zile de la mobilizare, şi ne-a fost impusă 
de acțiunea adversarului, iar nu isvorâtă din voința 
noastră, cum ar [i trebuit să fie, totuşi cred în reuşita. 
ci, dacă va fi bine condusă, şi cu. mijloace suficiente, 
şi dacă generalul Sarrajl „va fl în. stare săși lege în 
timp acţiunea armatei sale cu armatei noastră. ş 

Nu pot însă trece cu vederea atitudinea ziarelor :ofi: 
„cioase ale Guvernului şi ale Federaţilor, conducătorii 
destinelor ţării, cari consideră operaţiunile, ce vor: fa- 
cepe pe dreapta Dunării, ca. o urmare a planului nos - 
ru de operaţiuni, şi, invocă pentru, a face să. le reeasă. 

7
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valoarea, mărturia străinilor, care, în loc de a fi 
pentru lauda lor, e o aspră critică adugă acestui plan. 

__ Ziarul «Acţiunea» în numărul său din 20 Septembrie,. 
"reproduce un articol al d-lui Gustave Herve, apărut in 

«la Victoire» de la 21 August (8, v.), adică cu şapte 
zile înaintea intrării noastre în răsboiu. II dau în estras,. 
fiindcă el ne va arăta evoluţiunea ce începe a se face 

„în ideele celor cari au voit răsboiul, fără să ţină sama 
„nici de timp, nici de împrejurări, nici de mijloace, nici 
de obiectivul ce trebuia ales, 

«Frontul de la Salonic se animează în fine. Noi am 

comis în Balcani atâtea greşele militare încât ar trebui 
să nu mai cădem într-altele acum când situaţiunea se 
anunță excelentă. Greşala pe care ar trebui să nu 
o mai săvârsim este de a apreţia prea jos forța 
“armatei bulgare: Nu e o armaţă germană, dar e una 
din cele mai bune din Balcani, mai cu samă acum când 
a profitat de lecţiunile Statulu-Major German, când tre- 

„ bue să dispună de o artilerie condusă de ofiţeri ger- 

mani. Cu întăririle austriace, germane şi mai ales turce, 
_ea e în stare să pună în linie 600—700 mii de luptători. 

«A crede că Sarrail nu va întâlni de cât 200—300 mii 
e a proba o ciudată orbire. A crede că s'a făcut totul 
când nu sa dat încă lui Serrail un contingent de 500.000 
luptători, însemnează a pregăti o crudă decepţiune. Nu 
va crede nimene că Anglia, care are în Egipt o ar- 

„_maată de trei ori superioară celsi pe care prudenţa o cere, 
că Italia ale cărei depozite gem de oameni, ca Portu- 
galia care nu are un'singur om pe front, nu vor putea 
câteşi trele să complecteze în puţin timp până la 500.000 

„- armata de la Salonic. E sigur că, dacă Româriii vor 
„merge, Bulgarii vor fi siliţi să detaşeze o parte din ar- 

mata lor, sau din armata turcă, spre a'i supraveghe. 
sau reţine. i
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«Dar, de ceeace irebue să ne fie teamă e că Românii, 
ipnolizaţi de fraţii lor din Transilvania, pe cari urmează. 
să'i libereze, şi: pe: drept preocupaţi de a obţine gajuri. 
se vor arunca asupra Ungurilor în Transilvauia, în loc 
să se arunce asupra Bulgarilor, după cum am făcut noi 
1914, când ne-am aruncat asupra Alsaciei, în loc ca să 
acoperim frontul belgian. 

«Ştim bine că, dacă Românii vor merge, e probabil 
că şi Ruşii, prin Dobrogia, vor merge de alungul Mă- 
rei Negre şi se vor arunca asupra Turco-Bulgarilor. 
Dar, chiar- dacă armata rusă ar lua pe aceştia pe la 
spate, şi Sarrail i-ar ataca în faţă, partida rămâne în- 
duioasâ. Nu ar mai fi îndoioasa dacă grosul armatei ro- 
mâne, în loc se se desfăşoare inutil în Transilvania, ar 
lua poziţiune contra Bulgarilor. Ori, numai e îndoială în 
această privinţă :. Bulgarii trebuesc bătuţi şi sfărâmaţi cei 
dintdi. Prin Bulgaria trece calea ferată. Belgrad-Sofia, 
cordonul ombilical, care leagă Turcia de Germania. Bul- 

_garia pusă afară din cauză, Turcia va Îl silită să ceară 
eriare, şi unirea directă stabilită între Rusia şi Aliaţii 
ei din apus va fi aşezată. Restul, căderea Austro- -Unga- 
riei în primul rând, căderea Germaniei apoi, va veni 
de la sine. | | 

«Cea mai mare glorie (9) poate a lui Briand este de. - 
a fi priceput că ocuparea Salonicului e condiţiunea, 
-sine qua non, a intervenirii României, în primul rând, 
şi apoi a Greciei. 

«Nu e deajuns ca România să intervină, Țrebue să 
intervină acolo unde trebue, acolo. unde acţiunea ei ar 
pulea avea mazimum de eficacitate. Azi, ca şi acum un 
an, operaţiunea mântuitoare constă înainte de orice 
şi cu orice preţ, să extirpăm spinul bulgar din Bulgaria», 
Ziarul «Acţiunea»; care secondează acţiunea condu=



dtisrilor. Federaţilor,. icând să se. vădă judecata. sănâ- 

105 a scriitorului ftancez, încheie zicând ca «el a schi-- 

sal ta linii generăle. planul nostru de operațiuni diclat de 

inleresele, noastre. superioare». 

- Dacă este aşa, pentru ce patrioții noştri, : al căror glas. - 

era ascultat de factorii răspunzători. ai. politicei, noastre 

externe, nu le-au “dat, sfaturile lor şi nu i-au făcut să 

priceapă ca planul de: răsboiu, a cărui, paternitate nu 

o putea revendica capul marelui. Stat-Major, era greşit 

şi, ne „expunea la mari neajunsuri? 
“Acum "când demonstraţiunea e făcută, . cu, atâta .pa- 

gubă pentru noi, €i au aerul de a nu fi şiiut nimic, Au 

știut multe, dar nu au voii, sau nu au putut, pricepe 

nimic. Răspunderea e a lor, fiind că zu trebuia miş- 

sat nici un om înaivite de a se fi consultat cei cari pri- 

cep. vostul politicei răsboiului şi rostul operaţiunilor. mi- 

Bare. Pi 
+ . 

“:Răcusem şi eu un vis frumos, Credeazia că vom fi-zăs-- 

bunaţi d e. înfrângerile de la Turtucaia şi de la Bazar- 

jik. Credeam, dar visul nostru nu sa împlinit, căci 

_expediţiunea de peste Dunăre a fost o glumă sinistră 

făcută de cei cari. în nuinele' providenţei şi-au luat sar- 

cina de a ne destruge armata”şi de a ne face de ocară 
în :fâţa lumei. Mi se: spune că nereuşita ei se datoreşte 

lipsei pe organizare a manevrei, slăbiciunei comanda- 
dentului şi insuficienţei . trupelor ce i s-ău destinat. 

Inainte de a se fi terminat trecerea trupelor pe malul 
drept al Dunării, 'expediţiunea a fost sontrâniandată, 

podul a fost pe juniătate destrus de monitoarele 'aus- 
triace, 'iăr trupele -cari trecuse Dunărea s-au reîntors 

cun au putut; 'suferind şi ele, ca și cele câii nu o tre- 
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cuse perderi mari “de odmeni,: “de cai şi de material, 
cauzate. de artileria şi de aeroplanele. inamicului, 

La ce ne aşteptăm, şi ce-a eşit) Parturiunt montes..,. 
Care a fost scopul acestei expediţiuni ; cine i-a alcă- 

tuit planul:) peniru ce-a murit când s'a născut ? Mult 
aşi da ca cineva, care i-a pătruns întunerecul, să răs- 
pundă la: întrebările ce fac, şi să'mi arate cu degetul 
pe vinovat, (Vezi Anexele: B. şi D.) 

-30)13 Septembrie 1916. 

4 

a ta 

— 

1) Aceeaşi totrebare am: găsit-o, după “cinci ani, formulată şi de ma. 
reşalul Hindenbirg! în scrierea sa «Aus Meinem Leben» (Ediţiunea- tran: 
ceză, pag. 177. Paris 1921): „Comandameritul român căuta chiar, în” . 
rebuinţând trupe proaspete, să cadă .in spatele ofensivei lui: Mașkeui- 

„ Frumos plan pe hârtie. Nici până astăzi nu știm dacă autorii 

si ia Marelui Cartlar. General român Şau vreuniul cerc miitiar 
al Injelegeri Ea
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5. Aneze D. 
l-a Rezamatul telegramei din 2 Iulie 1916 a Generalului 

Comandant Şef al Armatelor Franceze (anexată la scri- 
soarea ataşatului militar francez din Bucureşti): «Gene- 
ralul Alexeiew a însărcinat pe Colonelul Tatarinow se 
expună punctul de vedere rus asupra intervenirii ro- 
mâne Ministrului de răsboiu român». Îl rezumez: 

«Armata A-U dezorganizată poate încă rezista, dar e 
«incapabilă de vre'o acţiune ofensivă. Germani înşii alacaţi 
«pe toate fronturile nu au putut, din lipsa de mijloace, 
«de cât să trămită cu mari greutăţi câte-va divizii în 

«ajutorul aliaţilor lor, şi a trebuit să lase numai în grija 
«Bulgarilor ca să reziste Armatei de la Salănic. Situaţi- 

«unea militară generală: nu va fl nici o dată mai favo- 
«rabilă pentru intervenţia română decât acum. 

«Rusia se angajază, dacă România se hotărăşte def- 
«nitiv, să transporte de peacum materialul de' răsboiu 
«destinat acestei puteri 1. Insă valoarea intervenției 
«României atârna de data la care va avea loc intrarea 
«ei în acţiune. Pentru aceasta, situuţiunea comandă Ar- 
«matei Române să intervie acum ori niciodată, 
„ «Gândese că ultimile sovăiri ale d-lui Brătianu au tre- 
«buit să cadă, evenimentele dându'i cerlitudinea că ofen- . 
«sivele generale victorioase sunt angajate pe toate frontu- 

„rile, şi Rusia luând angajamentul să transporte fără în- 
«târziere materialul de răsboiu, dacă România se hotă- 

- «răşte să intervină». - 
«Generalisimul armatelor franceze mă insărcinează 

să--exprim Generalului „Jliescu. că împărtăşeşte. în între- 
gime modul de a veda al Inaltului Comendament Rus, 

„şi socoleşte că România trebue să intre acum ori niciodată». 
„ Ataşat militar, PIOHON 

  

1) Până atunci nici un transport de materiale nu se făcuse. 
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2, Raportul Polivanow (din1]yy Noembre 1916) publicat de 
oficiosul bolşevic «Pravda»: «La' începutul răsboiului euro- 
pean, România adoptase o atitudine care oscila când 
într'o parte, când în alta, după mersul-operaţiunilor mi- 
litare. Succesele ruse din Galiţia şi Bucovina în 1914 şi la 
inceputul lui 1915, luarea Lembergului şi a Przenăyslului 
şi apariţiunea avant-gardelor ruse dincolo de Carpaţi, 
puseră la ordinea zilei intervenirea României. La sfâr- 
şitul aceluiaşi an se produse retragerea rusă din “Galiţia 

şi Polonia şi părăsirea Bucovinei. Atunci convorbirile 
în vederea intervenirii României în răsboia se opriră. 

La sfârşitul lni 1915 şi la începutul lui 1916, după sâro- 
birea Serbiei şi intervenirea Bulgariei, România înclina 

„ răpede de partea vrăşmaşilor noştri. La acea epocă 
România închee o serie de convenţiuni comerciale foarte 
avantajoase cu Austria şi cu Germania. Această împre- 
jurare făcu pe departumentele militar, fiinanciar şi 
comercial să adopte o atitudine foarte prudenta în 
chestiunea exportării efectelor de echipament militar şi 
diferitelor provizii din Rusia în România. Ofensiva gene- 
ralului Brussilow în primăvara şi în vara 1916 aplecă 

din nou România spre Inţelegere şi'o facu să recie con- 
vorbirile în vedera intervenirii ei. E de-notat că încă - 
de la început Şeful Statului-Major al Comandantului 
Suprem considera, din motive militare, mai avantajoasă 
pentru noi (Ruşi) mănținerea neutralității României. Mai 
târziu, generalul Alexeiew adoptă punctul de vedere al 
Aliaților, cari vedeau în inirarea României în acţiune - : 

o lovitură hotărâtoare dată Austro-Ungariei şi aptopi- 
" erea sfârşitului răsboiului. 

«in August fu semnată cu România convenţiunea po= 
litică şi milit+ră, care'i asigura toată Transilvania şi Bu- 
covina, câştig ce nu era în măsură ca participarea Ro- .



mâniei, căci dânsa să angajase să declare răsboiu numai 
Austro-Ungariei 3 şi “şi mărginea 'operaţiunile în “Transil- 
vania. Evenimentele ce au urmat ap făcut pe. Aliaţii 
noştri să vadă cât de mult se: înşelase În aprecierile Jor. 
Sub. impresiunea vatastrofei se născură în România 
chiar curente potrivnice continuării răsboiuiui, Nenorggi- 
rea care a:isbit România e urmarea. firească a desăvăr- 

“ şitei. lipse de pregătire militară şi a. politici ambigue. a 
lui Brătianu. Victoriele uşoare din 1913 şi succesul di- 
plomalic, inregistrat de România după răsboiul balcanic, 
au contribuit de sigur să dee sociețăţii şi guvernului o 
idee. exagerată de valoarea lor... | 

«Din punctul de vedere rusăsc, consideraţiunile ur- 
mătoare trebuesc să ne călăuzeaşcă în prejuiraa sitwa- 
țiunii de. astăzi a României. 

«Dacă evenimentele militare ar fi ajutat pe România 
să "și realizeze planurile, un stat foarte puternic ar f 
iost creat în Balcani, compus din România. de astăzi, 
Transilvania, Banatul şi Bucovina (în virtutea tractatului 
din 1916), şi cu o populaţiune de 13 milioane. In viitor, 
acest Stat cu greu ar fi mai. hrănit sentimente amicale 
faţă de Ruşia, şi ar fi avut ambiţiunea să să 'şi îndeplinească 
întregul vis naţional! în Basarabia şi în Balcani. Prin 
urmare,:prăbuşirea planurilor de mare putere ale Rg- 
mâniei nu se opune în chip particular intereselor pol- 
litice ale Rusiei. Această împrejurare trebue să fie fo- 
losită de noi în. vederea consolidării acestor legături - 
forţate, cari unesc Rusia cu România pentru un timp 
cât mai lung cu putinţă. 

„_ «Succesele noastre pe irontul român au pentru noi e 
importanţă extraordinară, ca o posibilitate unică de a 
sfârşi odată pentru totdeauna chestiunea privitoare la 

| Constantinopole şi la srârmțori. Evenimentele de acuni 
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“din România. au modificat de sus până jos condiţiunile tractatului din 1916. In loc de sprijinul relativ” modest. () ce i-a dat în Dobrogia, Rusia a trebuit; să iee' acuze 
apărareă teritoralui român peste tot aproape numai cu 
irape ruseşti (11). Acest ajutor militar a] Rusiei a' luat 
astfel de proporțiuni în cât făgăduiala de despăgubire 
terjtorială, dată de Rusia pentru intrarea în răsboiu, țre- hbue neapărat revizuită». a o 
(Se crede că acest raport nu e al generalului Polivanowr 

- fost Ministia de Răsboiu, ci al unui înalt funcţionar: de 
ia Ministerul Afacerilor Străine). 

* 

„3, Convenţiunea Ruso- Română din Septembie „1944, (Nota adresată Ministrului României în Rusia (Tzarskoe- Selo, 18 Sept./1 Oct, 1914). «Ca urmare la conversa- „Hunile noastre... Rusia se angajează să se opună la ori | ce atingere a teritoriului României în graniţele ei actuale. Fa.se obligă să recunoască României dreptul de a'şi anexa părţile din Austro-Ungaria locuite de Români. - 
Cât priveşte Bucovina, principiul naționalităților va seryi | 
de baza la delimitarea teritoriilor anexate de câtre 
Rusia şi de câtre România... România poate ocupa 
teritoriele mai sus menţionate când va judeca mai 
bine... E bine înţeles că deglarațiunea de faţa va + 
ținută secretă până în momentul când România va - 
anexa teritoriele cari sunt menţionate întrânsa». | 

” În aceeaşi zi, d, Diamandi, ministru României, răspun- 
zând de primirea acestei scrisori, adaogă ; «In schimba 
acestei declaraţiuni sunt autorizat de d. Brătianu să vă 
spun că România se angajează să păstreze o neutralitate amicală faţă de Rusia până în minutul icând dânsa va | cupa părţile din Austro-Ungaria locuite de Români». 

* 

26
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4, Convenţiunea Franco-Anglo- Italiano - Ruso- Română: 

din August 1916. Subsemnaţii: Colonel A. Tatarinow, 

A. M, E. D. Desprăs, S. B. Thomson şi Colonelul i. G. 

Ferigo, ataşaţi militari, particular acreditaţi de cătră 

Inaltele Comandamente de o parte, şi E. S. prezidentui 

Consiliului de Miniştri lon ÎI. C. Brătianu, ministru de 

Răsboiu, de alta parte, au încheiat cele -ce urmează: 

„4. Pentru a complecta tractatul de alianța încheiat la 

4[17. August 1916 între Rusia, Franţa, Anglia Italia şi 

România, România. se obligă a mobiliză toate forţele 

"sale de uscat şi de apă, şi a ataca Austro-Ungaria cel 

mai târziu la 15/28 August 1916 (8 zile după ofensiva 

dela Salonic), adică chiar în ziua declarării răsboiului. 

«2. Din momentul semnării convenţiunii de faţa şi în- 

timpul mobilizării şi concentrării armatei române, ar- 

mata rusă se obligă a acţiona în chipul cel mai energic 

pe întregul front austriac spre a uşura României aceste 

“operaţiuni. Aceste acţiuni vor fi mai agresive în Buco- 

vina, unde armata rusă va trebui cel puţin să 'si măn- 

țină poziţiunile şi efectivele actuale. Cu începere dela 

12/95 ăugust, flota rusă va trebui să proteagă portui 

Constanţa, să se împotrivească la orice debarcare de 

trupe dușmane pe coâstele române şi la orice pătrun- 

dere în gurele Dunării. Din partea ei, România recu- 

noaşte flotei ruse dreptul de a utiliza Constanţa ca port 

de răsboiu şi de a lua măsuri contra sub- marinelor- 

vrăjmaşe. Vasele de răsboiu ruse, cari vor intra în. 

Dunăre pentru apărarea ţărmurilor şi pentru a conlucra 

__cu armata şi flota română, vor fi pusă sub ordinele 

" Comandamentului Suprem al Armatei Române... | Și 

- «3. Ruşii se obligă să trămită în Dobrogia, în momen- în 

tul mobilizării armatei române, 2 diviziuni de Intanterie : 

şi 1 de Cavalerie spre a coopera contra armatei bulgare, 
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„. «Aliaţii se obligă a face să se execute o ofensiva ha- 
iărâtă de către armata dela Salonic cel mai târziu cu 
opt zile inainte de a începe atacul Romăniei, adică la 
7)0 August. Dacă în cursul operațiunilor Puterile Aliate 
ar recunoaşte nevoia măririi contingentelor lor, cari 
cooperează cu armata română, aceasta sporire nu va 
modifica în nimic dispoziţiunile convenţiunilor încheiate, . 

«4, Aliatele se obligă a furniza României muniţiuni 
şi material. Transportul va fi făcut cu vasele române şi 

„aliate, şi va trece în transit prin Rusia (cel puţin 300 
tone zilnic). Se 

» 45. Aliaţii se obligă de asemenea să furnizeze Romă- 
niei, în limitele cu putinţă, cai, medicamente, hrană şi „echipamente. 

«6. Ei vor pune la dispoziţiunea Armatei Române” 
personalul tehnic indispensabil pentru prepararea mu- 
niţiunilor şi materialului la ea în fară. | 

«7, Indata după încheerea actului de faţa, Staturile- Majore al Armatelor ' Ruso-Române şi dela Salonic se 
vor înţelege cu privire la cooperare. Acordul cu privire 
la operaţiunile. militare “Tuso-române, sau orice schim- - 
bare, explicaţiune “şi -complectare, pentru mănţinerea 
unei legături statornice se va organiza la Cartierul Ge. - 
neral competent, cum se va spune mai jos. . 

8, Cooperarea armatelor aliate nu presupune nici o 
subordinare a uniia din ele cătră celelalte ; ele îşi pro=. pun numai să iee în libertate dispozițiuni decurgând din 
situaţiunea generală, din nevoele create prin tinta -ur- 
mărită şi din frăţia de arme, i | . 

49, Arnatele române şi ruse vor păstra în principiu 
-comandamentul lor propriu, zona. lor de operaţiuni şi deplina independenţa în conducerea operaţiunilor. Linia 

"de demareare între ambele armate va pleca dela Dorna- Ystra, va urma râul Bistriţa şi vaiele râurilor Sajo şi -



sa | 
„Someş până la Debrețin. Obiectivul” principaF al acţiunii 
 fomâne va fi, în 'măsuta în care situațiunea militară de 
ia Sudul Dutiării o va“ permite, o înaintare, “prin Trân- 
silvania asupra “Budapestei. 
âArmăta “rusă, prevăzută Ia art. 3, destinată să too- 

pereze cu armata română, va fi „pusă sub comarida- 

mentul suprem al armatei româie. În cazul când con- 

tingentul rus operând la Sudul Dunării ar fi mărit până 

Ya egala, sau întrece, efectivul trupelor române cu cari 

aooperează, acest contingent va putea forma, la eşirea. 

de pe teritoriul român, o armata independentă subor- 

donată Comandamentului rus. 
«10. In pripcipiu, armatele uniia din părţile contractante 

nu pot înainta pe teritoriul celeilalte, sau în teritoriul 

siicerit de aceasta decât cână interesul şi scopul genetal 
o cer şi după înţelegerea prealabilă pentru fiscare caz, 

«11. Folosinţa drumurilor de fer de pe teritoriul unuis 
de către trupăle celeilalte se va regula de delegaţii Gar- 

titrelor Generale. 
«12. Impărțirea egală a prizonierilor şi a -pradei, cu 

privilegiu pentru armata română de cetace va duce lipsa. 
«13. "Reprezentanţi ai Afmatei Române vor fi atașați 

Ja Cartierele Generale aliate, şi reciptoc. 

«14. Chestiunile neprevăzute vor fi rezolvite la M. C. 
$. în înţelegere :cu delegatul armatei aliate, 

«15. Spre a se putea lua măsuri pregătitoare înainte 

de deschiderea operaţiunilor armatei. romârie, părțile 
sontractante seivor înţelege asupra planului de operaţiuni. . 

416. Armistiţiile se vor încheia printr'o comuna În- 
“șelegere. - 
47. Convenţiunea de faţa rămâne în vigoare până 
a pacea generală. (Bucureşti, 4/17 August 1915).  
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„5. Chestiuni, referitoare la cooperarea Armatei Române. 
«Ambasadorul francez vizitând pe baronul Schilling. 
(sub-secretar de stat la Afacerile Străine), îi declară că 
Guvernul Republicei îi ceruse să insiste pe lângă Gu- 
vernul rusesc pentru transportul materialului destinat 
României, care se găsea la Arhanghel şi la Vladivostok. 
El explica că 'n Franţa se dorea cu ardoare intrarea 
Remâniei cât mai răpede în răsboiv, şi că de oarece 
d. Brătianu, pentru a justifica noui întârzieri, punea 
înainte neprimirea materialelor de răsboiu indispensa- 
bile, cari trebuiau să'i sosească prin Rusia, d. Briand 
voia să rădice guvernului român putinţa de a invoca: 
acest pretext. Daca nu i se va da un răspuns cu totul: 
favorabil, Ambasădorul francez are intențiunea să so- 
licite o audienţă Impăratului, pentru ai cere interven-. 
țiunea sa personală în această. afacere, căriia Guvernul 
Republicei îi atribue o mare importanţă. ” 
„«De şi nu e autorizat să spună, totuşi baronul Schil- 

liig expune părerea sa în mod cu totul privat în a: 
ceastă chestiune. Fără a tâgădui că transporiul mate- 
rialului românesc era în parte întârziat din cauza neia- 
crederii autorităţilor civile şi militare ruse . în România, 
această întârziere se mai explică şi prin greutăţile ma- 
teriale cu cari trebue luptat pe căile ferate ruse, Prin. 
urmare, dăca Guvernul francez acordă o aşa mare im- 
porianţă. transportului materialului românesc, ar trebui 
să înlesnească Rusiei satisfacerea cererii ce ia. făcut - 
pentru o mie locomotive puternice belgiene, şi să decidă 
România să'i satisfacă cerepile privitoare la materialul 
de căi ferate austriace din Bucovina, După declaraţiu-. 
nile ce are dela Bucureşti, ministrul -rus constată că 
România cu cât va fi exortată să atace, cu atât mai 
malt se va gândi că Aliaţii au exiremă nevoie de ea,
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şi că ar fi mai avantagios pentru ea să tărăgănească, : 
cerând necontenit un preţ mai mare pentru cooperarea 
ei militară. Nimene, spune: baronul Schilling, nu pre- 
ţueşte mai mult ca Ruşii importanţa intrării României 
în linie. Armata sa ar susține aripa stângă rusă, şi prin_ 
urmare oricine "şi închipue că Rusia e gata de a face 
tot ce vă fi nevoie pentru a o hotărâ. Dar aceasta 
presupune o condiţiune indispensabilă : ca atacul român 
să fie făcut în timpul voit. Daca Românii ar ataca acum, 
sau cel puţin în săptămânele următoare, cooperarea 

„lor ar avea un mare. preţ pentru Ruşi. Dar, daca ata- 
cul lor ar trebui să se întâmple numai după sdrobirea 
Austriei el va fi nu numai de prisos, dar chiar ne dorit 

căci ar fi legat de plata unei socoteli fără obiect. Rusia 
“nu voeşte de -cât o ofensivă românească folositoare 

pentru ea, pe câtă vreme Franţa e gata să favorizeze 
- orice intervenţiune română, oricari ar fl împrejurările 

şi oricare ar fi epoca 1). 
«Ambasadorul francez nu neagă că există oarecare 

deosăbire înre punctele de vedere rusesc şi francez 
asupra “ofensivei româneşti, dar justifică nervozitatea 
guvernului francez prin obosala inevitabilă a poporului 
francez. După dânsul apărarea cetăţii Verdun costase 
Franţei până'n prezent 310 mii oameni, şi cu toate că - 
Germanii au perdut sub zidurile fortăreței 450 mii, per- Ă 
derea armatei franceze e mai simţitoare din cauza 

- slăbiciunei relative a populaţiunii franceze..... El infor- 
mează pe baronul Schiliing că, după informaţiunile ce 
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1 Dn acest document doă lucruri se pun îi vază: Întâi, că Franţa 

ne împinge cu orice preţ în răsboiu, de și ştia că pregătirea materială 

a armatei e departe de a îi terminată, Al doilea, că Rusia nu are âce- 

-4aşi interes, sau dacă are e inconştientă, findcă nu face nimic. ca să 

- me înlesnească pregătirea materială a armatei,    
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avea, căderea cetăţii Verdun-ului pulea fi considerată: 
ca posibilă în împrejurările de faţă...» 

> 

6. Documente Sarrail : Scrisoare adresa!ă, la 7 April 
1916, Marelui Cartier francez. «Spre a răspunde ordine- 
lor date, cred că trebue să precizez astăzi unele puncte 
din scrisoarea precedentă şi să modific pe altele, de 
oarece unele date ale problemului au fost modificate 
şi ele. . | o 
" «Daca se voește să se facă o simplă ofensivă demons- 
trativă, adică numai un «bluft», părerea mea € că nu-.  . 
mai cu efectivele de acum, franceze sau engleze, dis- 
ponibile nu se poate face mai mult de cât aceasta. Dar,. 
0. înaintare chtar cu intenţia de a «blu/f-a» nu poale 
avea rezuliatul de a ţine pe Germani pe frontul. nostru, 
daca nu se execută în momentul ofensivei generale pe: 

„ioate fronturile, Trebue dar ca Germanii să se simtă subi: 
amenințarea unui atac pentru ca să nu se mai pcată 
gândi ca să'și întrebuinţeze aiurea forțele de pe frontul. . 
balcanic. In temeiul acestei consideraţiuni operaţiunea. 
e amorsată de mai multe zile şi o voiu continua după 
împrejurări. - ! 

«Cât despre o ofensivă reală, azi, sau mâni, ca şi ieri, 
trebue forțe indestulătoare. Ori, din ultimele telegrame : 
se vede că numai Sârbii trebue să sosescă. Acest spor 
însă e neîndestulător. Cu 4 divizii franceze, cu chiar 4. 
divizii engleze din Salonic, cu 6 divizii sârbe, adică cu” 
250.000 oameni nu se poate ataca o armată de 400—450» 
mii Bulgari, Germani şi Austriaci, ce se pot strânge pe 
o graniţă împânată cu fortificaţiuni; nu e chiar cu pu- 
tinţă să ataci nici 350.000 de duşmani, cari ar rămâne, 
admițând că unele divizii bulgare ar fi trămise, cum. 

—— 

-
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e probabil, înspre România. E peste putinţă de încer- 
cat ceva raţional daca Turcii se unesc cu „aceste ele- 
mente chiar daca în” loc de 200.00, cât s-a anunţat, 
vor fi mult mai puţin numeroşi. Ceva mai mult, Sârbii 
nu vor fi disponibili de cât în Iunie, cel mai devreme, 
Deci pănă atunci nici o adevărată ofensivă. In “I 
Julie, August, bântue căldura: ari deci rațional să ia” _ 

cepem la acea epocă o operaţiune demnă de -acest 
nume? 

«Cred totuşi că trebue să afirm neted că o ofensivă 
e cu putință şi e de dorit; dar pentru ca ea să poată 
dace la o .deciziune, trebue fixată în mod sincer epoca 

«când s-ar piitea face şi trebuesc adunate de acum mij- 
Joacele indispensabile: personal şi material... » - 

- 

* 

7. Selegrama din 20 April 1916, adresată Generalului 
Sarrail de Generalisimul Joffre. 3 

„Drept răspuns la scrisoarea din 7 April: 1) War-Office 
mă informează că s-au dat ordine generalului Mahon ca, ___ 

- după cum aţi cerat, detaşamantele engleze să fie trămise 
-spregranița greacă spre a urmări demionstraţiunile înce- 
pute de trupele franceze. Cât priveşte ofensiva reală, atrag 
„atenţiunea asupra următoarelor puncte:. 

_ al Comandanții şefi ai armatelor aliate, intruniţi în 
conferinţă, au stabilit planul general al operaţiunilor şi 
au decis să pronunţe sforţarea concordantă pe teatrul : 
-de operaţiuni principale, Acest plan nu mai poate fi mo- Ă 
dificat, nici discutat, fără a "cunoaşte tot ce a servit drept ? 
bază adaptării lui. . N 
ei »B] Comandanții şefi nu au judecat cu putinţa o ofen- e. 
“sivă în proporţii mari în Balcani, căci chiar dacă fron- 

“tul bulgar nu e pretutindeni solid întărit, ceeace ar fa- 
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cilita. un răshoiu de mişcare, nu trebue uitat că, dapă o bătălie de la granița grecească, mişcarea inainte nu poate fi de cât extrem de Înceată din cauza lipsei căilor. de comunicaţiune. Pe lângă aceasta, Marinele aliate vor fi cu totul absorbite până la sfârşitul lui lunin cu' trans- porturile sârbești şi cu aprovizionarea armatei de Orient... „Gl Aplicarea planalui hotărit poate din contră să a tragă armatei din Orient obligaţiunea de a pronunţa cu propriele ei forţe, în momentul ofensivei generale, atacul pe. care l-am cerut să'l pregătiţi cu scrisoarea de la 10 Mart, şi al cărui scop e imobilizarea forţelor duşmane,, Scop cre e în cel mai înalt grad folositor cauzei comune. 
"D] Ofensiva, care vi se va putea cere, nu se prezintă în condiţii atât de neprielnice, cum le arătaţi: Mai întâi, 

în cazul unui concurs român, sau grec, superioritafea numerică considerabilă va. fi câştigată, şi cu ea 'rezul- 
tatele mari asigurate, In lipsa acestor. două concursuri, veţi dispune de circa 300.000 . combatanți francezi, en- 
glezi şi sârbi contra a 260 000 de germano-bulgari cari 
vă- stau în faţă acum şi cari, în caznl cel mai nefavo- 
rabil,.ar putea fi iatăriţi, cu 120.000 bulgari aduşi de la 
granița română, Trupele turceşti disponibile. nu trec de. 
-70.000: oameni. 

„Forţele dușmane. sunt. şi vor rămâne; la începutui 
operaţiunilor, împărţite pe un front de 450:km,, pe când 
ale D-voastre. vor fi .concențrate. | | 

»E]: Nu. se poate. admite ca temperatura. să se opună 
operaţiunilor cu începere din luniu. Proba-a fost făcută 
m al doilea răsboiu balcanic, care a început la 28 luniu 1913... 

, 
%. - 

8: M:. C. G. francez. câtre : Comandantul -şef. al ar- 
" matei: Orientului (6-lunii» 1916), - Sa 

„Intre Guvernele şi Inaltele comandamente franceză
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-şi engleze se ţin conversaţiuni privitoare la conduita ce 

4rebue avută la Salonic. Guvernul englez judeca inopor- 

tună pentru moment, ofensiva corpului expediționar en- 

glez, şi insistă să nu fie târit in această ofensivă Îna- | 

inte de a se fi stabilit data ei între ambele guverne, dacă 

împrejurările ar deveni favorabile. Vă vom trămite ins- 

“trucțiani precise îndată ce se va stabili un acord, dar 

de pe acuma vă atrag atenţiunea asupra următoarelor 

puncte: 

4) Misiunea d-v. rămâne şi de acum încolo de a lua 

armatei germano-bulgare, pe cât va fi cu putință, liber- 

tatea de a manevra....; B. Aşteptând instrucţiunile, evi- 

_taţi tot ce ar putea brusca situaţiunea şi împinge for- 

ţele aliate în operaţiuni ofensive străine apărării Salo- 

- nicului“'. 
+ . 

-9. Ministrul Franţei din Atena către Comandantul şef 

al Armatei Orientului (10 luniu 1916). „Comunic urmăe 

„toarea telegramă , Secret“ primită de la d. Briand. „Adre- 

„sez următoarea telegramă la Londra, pe care vă rog 

„8-0 comunicaţi G-lui Şarrail, care vă primi și instruc- 

„iunile amănunțite ale guvernului: Vă autorizez să con- 

„firmaţi primirea notei engleze, arătând că primim punc- 

„tul de vedere britunic, care constă în amânarea ofen- . 

„sivei de la Satonic din motive technice, dar că luam 

„act de figăduiala ce ne face guvernul englez: a) Să 

„examineze mai târziu condiţiunile unei ofensive la Sa- 

„lonic, de îndată ce împrejurările şi starea trupelor şi a 

„materialului vor permite; b) Să grăbească de pe acuni 

„echiparea armatei engleze a Orientului încât să poată 

„cât mai curând, lua partela o acţinne eventuală şi da 

„tot concursul său armatei franceze de -la Salonic, care 

„va A înzestrată cu tot ce'i trebue în cursul lui Tuliue, 
A 

  
 



_nerea moralului lor, ca ei să nu ştie nimic “despre ab-. 

sil 

  

10. 3. C. G..:către Generalul Sarrail, 23 Iuniu 1916, - „Guvernul Britanic ne-a făcut cunoscut următăarele :a). Echiparea diviziilor engleze nu va fi sfârşită înainte de Seplembrie, iar complectarea ariileriei grele nu va fi gata înainie de Noembre. b) Aceste diviziuni riu sunt sub or- dinile domniei-v, decât numai pentru operaţiunile pe cari Englezii le socot acum posibile, adică pentru apăr- tarea Salonicului, Cu toate aceste se pot produce în scurtă vreme evenimente, cari să ne oblige a fiza gro- sul forțelor bulgare pe fruntaria greacă, spre a pern:ite- Armatei Române să meargă conira Austriei fără să aivă: leamă de Bulgaria. In cuzul când nici chiar acest eve- venment nu ar decide pe guvernnl britanic să iee parte- la acţiune, vă rog să mă informaţi dacă credeţi că nu-. mai cu forţele franceze şi sârbe aţi putea ataca forţele: bulgare de pe granița greacă, cu obiectivul minim de a le reţine pe acest front. Şi în acel caz care ar fi planul d-voastră ?-<: 

1Î. Zelegramă G-lui Sarrail, din 27 Iuniu 1916:.... „Se: poate ca România să simtă, ca şi Grecia, nevoia de a. sta neutră. Totuşi, dacă Bulgarii . trenuese reţinuţi pe graniţa greacă, e de trebuință a'i face să creadă într'un atac adevărat... Trebue a'i ataca pe un front cât se poate mai întins în direcţiunea Sofia. Sârbii au trămis. deja cătră graniţă, pe teatrul operaţiunilor lor viitoare, 3 recnnoaşteri..., Ei ar trebui să angajeze operaţioni de la - Monastir până l+ Liumnita. Ar fi de dorit însă, mânţi- 

ținerea voită şi sistematică a - forţelor britanice“. 
* 

„12. M, C. G. către Generalul Satra, 15 Ianie 1916; «Ne. gocierele cu România sunt în curs, iar Guvernul Britanie.
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a luat hotăzirea, în principiu, ca, dacă România inter- 

vine, toate diviziunile engleze, cari astăzi 'sunt gata 
pentru răsboiul de minte, să iee parte la atac: Eu însă 
stărui să obțin ca diviziunile engleze să participe la 

„ofensiva noastră, oricare ar fi dată fixată pentru aiac şi 
„oricare ar fi gradul lor de pregătire... + 

- 

13. M.C. G.călre Generalul Sarrail, 17 lulie 1916: Pro- 
iectul convenţiunii militare din România e în lucru. Un 
acord pare a se stabili pg baza următoare: Armatele 
aliate de Ip Salonic vor lua ofensiva la 1 August cu toate 
forțele lor pentru a acoperi iniţial operaţiunile mobilizării 

şi concentrării armatei române, precum şi acţiunea ei 
inspre Austro-Ungaria, În conira unei ofensive dușmane 
pe frontul de Sud. România la rându'i va începe “de la 3 
August operaţiuni active conira forțelor dușmane de la - 
Sudul Dunării cu o armată de 200 mii oameni, din cari 
2 sau 3 diviziuni ruseşti. Forţele aliate de la Salonic şi 
forţele române de la Dunăre vor avea ca obiectiv des- 

trugerea forţelor duşmane şi apoi udirea lor în cel mai 
scurt termen (General Joffre)». | 

* 
> 

14. Telegrama Generalului Raberţson către Generalai 
Milne, Comandantul trupelor engleze din armata de Orient 
Din acastă telegramă rețin: 1. Că acţiunea aliaţilor dela 

Salonic trebue să preceadă ca 7 sau 8 zile intrarea ar- 
-matei române în acţiune; 2. Că o parte din forţele ra- 
mâne va opera 'contra Austriei, şi o parte în legătură 
cu aliaţii de la Sonic în contra Bulgariei; 3. Că primal 
scop al Aliaţilof de la Salonic este nuimai i fizarea Bulgarilor, 
deci trupele engleze nu trebue să încerce de a cuceri 
pozițiunile inimice până când nu vor fi îndestilate ca
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artilerie, şi, nu, vor fi puge în, condițiypi ari cari să. le permiță o speranță, rațională de, sucees; şi. 4..Că chiar dacă România, va intra în joc,.o ofensivă şerioasă nu az, părea nici necesără, nici posibilă pentru trupele engleze ți timpul celor ţrei, sau patru, săplămâni. viitoare. 

15,.M, C. G. Francez. către: Generalul Sarrail,, 29 . Iulie 1916: «...Data intrării în acţiune a României va îi, cel 
mai târziu la 14 August. Ea cere ca ofensiva de la 
Salonic să precedeze cu 10 zile intervenţiunea sa. Fiţi 
gata să începeţi operaţiile ofensive la 4 August. 

16. M. C. G. câtre Generalul Sarrail, 6 Augast 1916: 
«România reclamă spre a atăca pe Bulgari un concurs prea 
important pentru ca Rusia să i] acorde. De altă parte 

„ea invocă greuiatea de a modifică planul său de con- 
centrare, care prevede defensiva pe fruntaria de la Sud, 
şi refuză, prin urmare, da a ataca pe Bulgari la Sudul - 
Dunarii 1). Puterile aliate sunt de acord să cedeze asupra 
acestui punct spre a nu întârzia intrarea în linie a Ro- 
mâniei în contra Austriei, obiectival capital al situaţiunii. 
Cu toate că evenimentele ar putea târi România în contra . 
Bulgariei, -nu e de prevăzut pentru moment o acţiune 

  

1. Din moment ce pianul de operaţiuni al Armatelor Române era 
stabilit „ne varietur“ şi prevedea defensiva pe graniţa de Sud, tre 

"Due neapărat să ni se lămurească cum a fost pregătii această defensivă 
adică: Cum a îost acoperită această graniţă ; cari au fost punctele ei . 
de sprijla, ce organizare Ii s-a dat şi ce rol s-a fixat fiecăruia din ele: 
care a fost compunerea armatei însărcinate cu apărarea: Dobrogiet 

-dacă pentru apărarea Dobrogiei exista o rezervă generală; dacă pentru 
operațiunile detensive din Dobrogia se studiasă un plan de operaţiunt 
şi se determinase liniele succesive de apărare ; dacă planul de operațiua 
sjin Dobrogia era pus în acord cu operaţiunile armatei principale de 
dincolo şi de dincoace de Carpaţi, o. Ă 

7
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combinată a forţelor d-v. cu forţele ruso - române: Mi- 

siunea d-v. rămâne cum a fost definită la 3 August: 

Să se hârţuiască forţele bulgare de la graniţa grecească 

cu scopul de a înlănţui libertatea lor de acțiane». 

-. (Aceste documente au fost publicate şi de ziarul «Dacia», 

în numerele din 21 luliu şi următoarele (1921), şi se gă- 

sesc în Cartea generalului Sarrail «Mon commandement 

en Oriento). 

 



| „PARTEA Via 
Frontul de Operaţiuni al Argeşului 

  

. Consideraţiuni Generale. 
"la volumul al lucrării mele «Din Invăţă mintele Răs- 
bolului de Astăzi»!), cercetând organizarea — sau mai 
bine zis lipsa de organizare — a apărării fruntariei de 
Nord a Franţei şi organizarea militară a Belgiei, am 
incheiat cu următoarele cuvinte: «Prevederea este, şi 
va rămâne, cel mai însemnat factor al pregătirii. de . 
zăsboi a unei ţări». 

În paginele cari urmează voiu aplica acest adevăr 
„mediscutat unei: părți a planului de operaţiuni, alcătuit, | 
— se zice că nu, — de Marele Stat:Major Român, şi 
anume: planal de operaţiuni de pe frontul Argeşulai. 
Inainte -de a începe, însă, e nevoe de o mică desluşire. 

Se ştie că un plan de răsboiu nu poate conţine în- 
tregul plan al operaţiunilor unei campasiii, pe cari ni- 
mene nu le poate devina, de oarece ele atârnă nu NU 
mai de voinţa -noastră, ci, mai cu sama, de a vrâjma- 
şului, care caută să ne. impună voinţa sa, Planul de 

  

1) Bucureşti, Atelierele Grafice. Socec şi C-ia, Ediţiunea l-a, 1916;  Bdlţiunea 2-a, 1916, |
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răshoiu, după cum am arătat în altă parte, nu 'poaic 

conţine de cât operaţiunile dela începutul răsboiului. 

al căror scop esă ducă armatele spre obiectivul specia! 

_al răsboiului, în caz de ofensira, sau spre poziţiunile 

strategice, de unde ele vor putea să ţină pept năvălirii 

vrăjmaşului, în caz” de defensiva strategică. 

Acesta e un „adevăr nediscutat. Dar, tot nediscutai 

este că un plan de răsboiu trebue să prevadă toate ipo- 

tezele posibile, şi printre aceste este: apărarea terito- 

riului: Şi; când' e vorba de apărarea :teritoriului:ţării, 

pregătirea ăpărării se face prin mijloace mâteriale şi 

prin studii, care se pot pune lesne în aplicaţiune la 

reme de nevoie. Moltke a pregătit prin organizarea 

rejelelor. de căi ferate, strategia liniilor interioare în 

caz: de răsboiu simultan al Germaniei pe cele două 

fionturi. de operaţiuni : dela Apus (Franţa)-şi- dela Ră= 

sirărit (Rusia), în ofensiva ca şi În defensiva: Urmaşii 

Ini 'au . pregătit organizarea apărării . fruntarielor: şi au 

studiat-amănunţit apărarea teritoriului pe. diferite ÎNOnt- 

tori interioare. a i 

Statul-Major francez a studiat şi el, în caz de defen- 

sivă strategică, nu numai apărarea fruntarielor de Esi 

şi de Nord-Est, dar şi apărarea teritoriului pe fronturi 

interioare succesive; şi ceeace spun poate fi concretizat 

printr'una din operaţiunile cele mai însemnate, din răs 

boiul de faţa.: bătălia dela Marna. . E 

De- sigur că nimic. nu a putut face pe: Statul- Major 

_Praneez să ştie, înainte de a începe răsboiul, că o mare bă- 

tălie trebuia neapărat să se dee: pe Marna. Da. Nu a:putat 

şti, dar a putut: să-o prevadă; -şi aceasta eventuala bă- 

tălie Francezii o puteau primi în condițiuni prielnice, 

“Xiontul lor. fiind sprijinit: pe? două 'centre: de: rezisteiița 

strategice, Paris şi Verdun, iar dreapta 'apărătă de'per- 
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:;deaua defensiva a Meuse-i. Când generalisimul Joffre a 
" ordonat. retragerea, armatelor sale spre Sud, intre'Paris 
şi Verdun, şi când apoi a trecut la ofensiva, nimic în- 

„ tâmplător şi neprevăzut nu s-a “petrecut. Imprejurările 
_ răsboiului, la cari nu se aşteptau, dar cari le au fosi 
impuse, au provocat bătălia dela Marna, şi Francezii au 
dispus de mijloace miaterjale, pregătite și studiate, di- 
nainte, pentru a.o executa în bune condițiuni. 
„Bătălia dela Marne îşi întinde câmpul tactic între 

Seina şi ? Marna, din regiunea imediata a Parisului, ja 

apus, până la valea Meuse-i, în regiunea oraşului Bar- 

le-Duc, la răsărit ; iar de acolo, spre miază-noapte, până 

la drumul Verdun-S-te Menehould. Toate locurile, satele, 

dealurile, podişurile, bălțile, sunt de mult cunoscute de 

istoria răsboaelor: Montmirail, podişurile dela Nord de 

Sezanne, mlăştinele dela Sint Gond, Champaubert, Fere- 

„ Champenoise, intrun cuvânt întreaga campanie, neiîn- 

trecută, a lui Napoicon din 1814. 

Ceeace e sigur şi probat, prin instrucțiunile şi ordi- 

nele date înainte de 1 Septembre 1914, e că bătălia dela 

Marna a fost conczpută de mult, că puţine bătălii au 

fost însailațe cu un scop mai bine hotărât şi cu obiec- 

'tive mai lămurite. Nici intâm plarea, nici întâlnirile fortuite 

de trupe nu au determinat începutul şi sfârşitul marii 

bătălii, ci o cugetare stipână, servită de o voinţă. energică; 

Bătălia dela Marna e o bătălie strairgică, consiiinită 

din bătălii tactice, care se da pe un câmp lung de 300 

“ km. şi ţine 5 zile. Nodul acţiunii e la stânga frontului 

francez şi la aripa dreaptă, manevrantă, germană ; ; aci 

“sunt faţa în faţa generalii Gallieni - Maunoury şi von 

Kluck. Steajărul strategic e regiunea Verdun. ului, iar 

perdeaua ocrotitoare a manevrei franceze e frontuk 

„Meuse-i dela Verdun până la Toul şi Nancy. 

A,
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„Ceece se ştie astăzi e că toate actele formidabilei 

drame, care sa jucat între Seina şi Marna în Septem-! 

bre 1914, se ţin înlănţuite astfel jincât o înfrângere pe 

unul din marile sectoare ar fi atras înfrângerea generală. 

Comandamentul francez- în memorabilele zile dela 

Marna a fost la înălțimea lui. Căci nu poate fi victorie 

fără Comandament, iar a comanda însemnează a im- 

“pune rezoluţiunea sa în inimele tutulor, însemnează a 

transmite energia sa trupelor. Frederic, na armata sa, 

a apărat Prusia timp de 7 ani în contra Europei coali- 

zate şi a învins-o; Blucker, prin pasiunea şi voinţa sa, 

a tărât după el pe aliaţii Prusiei pe drumul Parisului. 

Acest Comandament, Francezii -l-au avut în 1914. 

Planul generalisimului francez a îust de sigur fără 

cusur, toate loviturile ce el a dat au căzut în plin, cele 

_ douăzeci de bătălii, date în timp de 5 zile, au constituit 

în concepţiunea lui Jeftre o singură bătălie ;, dar, în 

răsboiu, un plăn nu pretueşte de cât prin execuţiunea 

lui, Dacă. Gallieni şi Maunoury s-ar fi clătinat, dacă 

French și Franchet d'Esperey ar fi întârziat, dacă Foch 

_şi Langle de Cary ar fi fost străpunși, dacă Sarrail nu 

ar fi ştiut să se agaţe de Kronprinţul Inrperiului, roata 

victoriei nu era oare să se învârtească de ceelaltă parte? 

“Franţa, din norocire pentru ea, a avul buni generali 

_— adică a şţiut să încredinţeze conducerea armatelor 

sale unor generali vrednici de increderea ei — şi graţie 

jox bătălia dela Marna va fi înscrisă alături de: cele mai 

„ilustre din câte cunoşiea istoria lumii, dela Marathon 

“ până la victoriele epopeii napoleoniene. 

„Bătălia de la Argeş putea fi prevăzulă? Da... 

Acum, când se ştie că între Ro nânia şi Rusia există 
o 'convențiune, încheiată de mult, şi când se cunosc toate 
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pregătirile făcute în vederea cooperării armatei noaste 
cu armata rusă, nici o îndoială nu mai încape că even- 
tualitatea unui front de operaţiuni în interiorul țării cu 
faţa spre Apus trebuia prevăzută, după cum în vederea 

„unei alianţe militare cu armatele austro-germane, se pre- 
văzuse încă din anul 1882 eventualitatea unui front cu 

„faţa spre Răsărit (Focşani - Galaţi), şi acest front fusese . 
chiar organizat defensiv prin fortificaţiune permanentă, 

In împrejurările de politica externă, în cari ne-a găsit - 
răsboiul, o organizare permanentă cu faţa spre Apus era 
esclusă.. Insă, din ziua când s-aştiutcă Bulgaria s-a aliat 
cu Puterile- Centrale și că 'Serhia. a fost: ocupată de 
aceste, studiul şi organizarea unui front de operaţiuni 
îndreptat spre Apus se impunea, peniru a face faţă, când 
împrejurările vor cere, armatelor*vrăjmaşe, cari, după 
ce vor fi ocupat Oltenia, s-ar îndrepta “spre Răsărit. . 
Această insemnează că aceeaşi cauză, care ne-a făcut să 
desorganizăm încă din 1915 frontul Siretului (Focşani = 
Galaţi), trebuia să impună: Statului- Major român să 
stndieze organizarea apărării frontului de la Argeş. 

Situaţiunea noastă militară, alături de puterile Inţe- 
legerii devenia dif cilă prin intrarea Bulgariei şi Turciei 
în cercul Imperielor C-utrale, căci djntr'o fruntărie de 
2300 Kilometri de înlindare, numai 590 puteau .să se 
sprijine pe o ţară aliată, Rusia, pe .când 1900, adică mai 

„mult de cât trei părţi, deveneau velnerabile, Şi vulne= - 
rabilitatea era să fie cu atât mai mare cu cât aproape 
intreaga fruntărie a Munteniei, de la munţii Vrancei 
până ln Oltenita, e învăluită de Austro-Ungaria, de Ser- 
bia ocupată de adversarii noştri şi de Bulgaria. Situaţi- 
unea devenia şi mai grea din cauza că România, in- 
trând în râsboiu, nu se putea bizui de cât pe coopera- 
rea Rusiei, singură dintre aliaţi cu care 'se lega; pe când
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adversarii ei, cari dispuneau de un teairu de operăţiuni 

unic, puteau să opereze uniţi încontra ei. Situaţiunea, 

ce ne cream, noi înşine, era apăsătoare şi riscată. 

In volumul i-iu al lucrării mele deja citată, studiind. 

caracterul acestui: răsboiu, am spus: 

«Sporirea efectivelor mărind frontul de pătrundere 

- într'o ţara inimică, cu cât acea țară va avea fruntării 

mai întinse cu atât va putea mai greu să le apere cu 

o armată al cării efectiv nu poate trece peste o cifră 

mhaximă. Ori, se ştie că o ţară cu cât e mai îngustă cu 

atât are fruntării mai întinse. România şi Italit sufer de 

neajunsul fruntarielor prea întinse. Fiind dată suprafaţa 

ci actuală, dacă ar avea forma unni cerc, perimetrul 

- României ar fi numai de 1200 Km. în loc de 2500. Cu 

o asemenea: întindere de fruntarii, apărarea (ării noastre 

contra invaziunii unei armate străine devine o problemă: 

din ce în ce mai grea de rezolv t» *). 

Chestiunea aceăsta trebuia bine cercetată şi căntărită 

de factorii noştri militari răspunzători înainte de a se 

iua o hotărire. Eu cred că nu a fost nesocotilă, dar 

“atunci ar însemna eă Statul-Major nu a prezentat Gu- 

+ 

vernului Ţării de cât o singură ipoteză ca posibilă: inva» 

ziunea armatelor noastre în Transilvania şi în Ungaria, 

cu excluderea absolută a ipotezei opuse: invăziunea ar- 

matelor vrăşmaşe în. România. Dacă, în adevăr, el a 

făcut aceasta, a săvârşit o mare greşală, ale cării urmării 

apăsa astăzi greu asupra Ţării, 
Tot în acelaşi. voluni discutând bătălia dată de telă- 

„mareşalul Mackensen la Dunajetz (Galiţia) şi retragerea 
strategică, spre Răsărit, a armatelor ruse hătute de 

“Germani, am făcut următoarea încheere : 

1) Din înviţăriaintele. Răsboiutul de astăzi VOL. L pag. 41-—42 (Bu- 
cureati, 1915). 
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«Posibilitatea de a'şi reconstitui un nou front, la o 
aşa mare depărtare de cel părăsit, le.a fost dată de 
zezervele disponibile şi de teritoriul ţării, Legătura între 
număr şi timp implică şi legătura în spaţiu. De sigur 
că, dacă la spatele rîului Dunajetz, la o depărtare numai 
de :50—100 Km., s-ar fi găsit graniţa unei: țări neutre 
(cazul armatei de Est a Generalului Burbaki, în răsboiul 
franco-german: din 1870—71, poate fi luat ca pildă), co- 
mandamentul rus nu arfi avut timpul necesar ca să aducă 

” aoui forţe şi material de luptă, şi ca să'şi reconstiiuiască 
anităţile dezorganizate, descădrate şi neputincioase de a 
mai susţine lupta ; şi atunci lipsa de spaţiu -în direcţiu- 
nea retragerii, împusă de vrăjmaş, l-ar fi impedecat de 
a'şi organiza noui rezistenţe pentru continuarea trăsbo- 
iului. Numărul, ca să poată fi pus în acţiune, are tre- 
buinţa de timp şi de spaţiu. Din acest punct de vedere | 
judecând forma planimetrică. a României, găsim că ho- 
tarele de Nord şi de Sud. ale Munteniei, de Est şi de Vest 
ale Moldovei sunt prea apropiate pentru a îngădui opera- 
ținni de lungă darata, admițând, bine înțeles, toate. even- 
iualităţiie unui răsboiu pe pământul regatalui nostru (pag. 
771—79). - 

Rândurile acestea au apărut în 1915, pe la începutul 
lui lunie. Ele meritau să fie luate în sama de Statul- 
Major: român, fiindcă erau scrise de cineva ale cărui 
idei asupra răsboialui . nu puteau fi nesocotite, mai ca 
sama când era în joc, însăşi soarta Țării. Şi, dacă elear 

„A fost cercetate de aproape, s-ar fi văzât, rizicul ce 
putea suferi: România, dacă intra într-o combinaţiune 
militară fără a fi luat prealabil toate garanţiile cerute 
de o sitnaţiune mai mult de cât precară. | 

Rândurile, citate puneau în vază doă chestiuni capi- - 
4ale : greutatea apărării granițelor ţării şi greutatea unei
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"ezistențe îndelungate, în cazal când armala noasiră, 

“ aliată cu armata rusă, -ar fi silită să: dupte pe teritoriul 

- dării, Şi cei chemaţi să le judece puteau sâ'şi dee lesne 

- sama că greutatea, de care vorbese, creşte proporţional 

"cu acordarea impingerilor făcute de adversari asupra 

fruntărielor noastre şi 'şi atinge maximum. când aceste 

împingeri sincronice ar veni de la Nord, de la Vest şi 

de la Sud, prin munţii Olteniei şi Mehedinţeni, şi de la 

- Dunăre, adică atunci când cleștele lui von Schliejfen ar 

- “începe să se strângă pe frontul armatei noastre. 

Situaţiune destul de giea. Dar, dacă era fatală, im- 

pusă de necesităţi inexorabile, atunci ar fi trebuit, cel 

piiţin, să se iee măsuri peniru a asigura apărarea unei 

părţi a Munteniei prin organizarea unui front de ope- 

“raţiuni puternic, care să înlesnească continuarea rezisten- 

“ţei în cazul pătruuderii armatelor duşmane în Oitenia — 

“eventualitatea mai mult de cât probabilă în cazul când. 

- “armata noastră, lipsită de ajutorul aliaţilor, nu ar fi 
-- fost in stare să iee ofensiva strategică, sau să o mâănţină. 

/ * 

Cercetând mai de aproape: evenimentele militare pe- 

trecute la graniţele ţării şi în interior, mi-am întărit cre- 
"“dinţa că armata însărcinată cu apărarea Olteniei şi a 

graniţelor ei, odată bătută şi silită să părăsească Oltenia, 
“nu mai trebuia să opună nici o rezistenţă nici pe Olteț, 
nici pe Olt, de oarece ambele sale flancuri puteau fi în- 

toarse lesne şi pe la Sud şi pe la Nord,. iar perderile 
„suferite, dezorganizarea unităţilor şi 'comandametului, 

"“ secarea forţelor produse de e muncă istovitoare, care 
- darase luni întregi; o făceau incapabilă de a mai opune 
_-0 rezistenţă suficientă. Momentul culminant pentru ea 

' “trecuse de mult. -Ea trebuia retrasă „neapărat, la răsă- 

rit de Olt; şi singurul front, pe care s-ar fi mai putut 
a" 
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organiza o rezistenţă solidă şi de lungă durată, ar fi 
fost linia jalonată de la Nord la Sud-Est de riurile Dâme 
boviţa, până la Titu, şi Argeşul cu afluentul său Neajlovul. 
Acest front putea fi prelungit peste Dunăre prin Turtu- 
caia—Bazargik, presupunând că apărarea“ Dobrogiei. ar 
fi fost de a început asigurată. = 

Acest front, care are o desvoltare de circa 430 km.; 
se împarte în două sectoare: Sectorul din stânga Du- 
nării, de 250 km.; şi sectorul din dreapta Dunării de 
180 km. Acest din urmă, de şi legat strategiceşte cu cel 
dintâi, e totuşi independent, căci, în caz de a fi retras 
spre Nord-Est, el-nu descopere flancul stâng al:secto- 
rului din stânga, acoperit de bulţile Dunării şi de ca- 
aalul Borcei, cari fac foarte grea o trecere a Anviului 
în jos de Turtucaia, | , : 

La apărarea acestui front însă trebuia să concure a- 
proape toate forţele ţării. Solidarizarea forţelor, unitatea 
“de front, unitatea de conducere, sunt cei trei factori: 
meînlăturaţi ai garanţiei -operaţiunilor, Că ar fi trebuit 
adusă aci aproape toată armata țării peniru a opri îna- 
intarea armatelor victorioase, cari an cucerit eşindul 
"Olteniei, nu :se mai discută, Acesta era singurul mijloc . 
ca să mai putem prelungi rezis:enia armatei noasire şi 
să împedecăm ocuparea intregei Muntenii și îngbesuirea 
resturilor armatei, autorităţilor Ţării şi populaţiunii pri- 
bege în strâmlu! coridor al Moldovei dintre Carpaţi şi 
ful Prut. aa Di 

Dar, pentru ea frontul de operaţiuni să.nu poată îi 
întors pe la Nord, ar fi trebuit ca trecătoarele. Bran, 
Predeal, Predeluş şi Bratocea să fie solid apârate. Tre- 

„ ătoarea de la Bran, fiind în strânsă legătură cu siste- 
mul frontului, apararea ci irebuia încredințată armatei 
mostre, .Celelalte se puteau lăsa în sarcina armatei 
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-"aliate;, dacă siguranţa apărării frontului. nu ne. ar: fi: în- 

în du să le'apărăm noi înşine. -- ; 
: Din schițarea apărarii frontului Vestic, dedusă din lun- 

E : gimea lui, se vede că armata...noastră ar fi- putut de 

abea asigura operaţiunile: pe acest.front, şi că aliat atuilai 

cu are cooperam îi revenia sarcina de a apăra trecă- 

“Wtoarele de:la Predeal până la: Vatra-Dornei 'şi de a im- 

„pedeca întoarcerea apărării şi izolarea armatei noastre 

prin: văiele Prahovei, Buzeului, sau Trotuşului,. presu- 

“ punând ca apărarea vadurilor Dunării, de la Turtucaia 

în. jos ar fi asigurată de. armata. secundară care apără 

Dobrogiea şi de contingentul dat de Rusia, aliata noastră. . 

Acest problem. strategic nu ar fi fost greu de rezolvit,. 

dacă s-ar fi studiat la timp şi s-ar fi luat din timp toate 

-+ măsurile trebuincioase pentru executarea lui. Şi trebuia 

să se facă aceasta pentru a prelungi apărarea celei mai 

însemnate și mai bogate regiuni a Munteniei, pentru a 

-“da.timp trupelor noastre bâtute, obosite. şi dezorgani- 

“-zate ca să se odihnească, şi să'şi refacă puterile, pentru. 

„a da timp aliaţilor ca să ne vină în ajutor, fie direct, 

“fe prin intervenirea lor pe un alt front. 

Dacă cei răspunzători de mersul evenimentelor mili- 

- tare pe teatrul nostru de operaţiuni, ş ar fi dat sama. 

de însemnătatea regiunii centrale a ţării, de prețul ce: 

ipunean -adversarii noştri. pe capitala ei, pe care o nu- 

miau, cu drept cuvânt, depozitul general al armatelor 

-zuso-române, şi de stăruință ce vor pune duşmanii ca să 

 destrugă forţele române în cel. mai scurt timp, pentru 

a impedeca :coordonarea operaţiunilor strategice ale 

-*“armatei Generalului Sarrail— pe care o credeau în stare : 

, “de a eși din pasivitate—cu forţele ruso-române în ve. : 

-“derea unei ofensive generale în Balcani, de sigur că nu 

__ ar fi lăsat armată să se pulverizeze în hărţuelile con- 
| sf  
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tinue şi fără rost pe Cerna, Jiu, Olteț, Olt, etc., şi nu 
ş-ar fi: adus: atiinte atât 'de' târziu ca şi armata română. 
putea 'âvea Marnd: sa. : ini i ps ape, 

2, Argeșul şi Marna. 

Marna noastră? Da. Eu m-am gândit la ea în iarna trecută (1915-1916), ' pe când nu prea aveam ce face, ' nici cu cine aface, . adică pe când mă _găseam guverna- torul Cetăţii Regelui Carol, dezarmată și declasată “nu! târziu după moartea Lui, SE 
Gândindu-mă la toate eventualităţile unui viitor răs-:” boiu, am avut în vedere şi cazul în care armata ţării * ar fi silită să lupte pe teritoriul său în contra armâtelor 

imperielor centrale şi a aliaţilor balcanici. Şi, prevă-* 
zându'! m-am întrebat: Ce va face armata română, când N 
duşmanul, după ce va fi pătruns în Oltenia, o va îm- - pinge spre răsărit ? | 

Răspunsul mi-a. fost următorul: De sigur că armata - 
noastră va face cum a.făcut armata franceză, când'a“ fost dată peste cap din Belgia şi silită să părăsească şi 
granița de miază-noapte. Va veni să lupte pe un front, 
care acopere capitala Ţării şi, de unde, va lua ofensiva, 
dacă forţele ei, ajutoarele ce va primi de la armatele - 
aliate şi imprejurările o vor îngădui. Şi meditână asupra | 
acestei soluţiuni, am crezut că valea Argeşului, combi-- - 
pată cu a Dâmboviţei, ar putea determina în bune con 
dijiuni tactice acest front, căruia cetatea Bucureşti i-ar . 

“aduce aceleaşi servicii, pe cari le-a adus Cetatea Verdun 
operaţiunilor de la Marna în Septembre 1914, şi conti-” 
aua de a le aduce de atunci încoace frontului actual, 

Pentru a însăila mai bine acest studiu, după ce mi-am: 
jalonat frontul şi am determinat rolul ce va reveni 
cetăţii Bucureşti şi garnizoanei ei în „cooperaţiune, cu 
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armata de câmpie, am însărcinat. patru ofițeri superi-. . 

ori de artilerie şi de geniu1) ca să studieze organizarea. 

sectorului care cade în sama cetăţii şi a garnizoanei: 

sale de apărare, precum şi punerea în stare de apă: 

rare a cetăţii pentru a o face să coopereze cu armata. 

de câmpie la apărarea frontului. Pentru ușurarea lu- 

crului, am amintit ofițerilor mei cnm a înţeles statul- 

major frăncez — tocmai atunci armata Kronprinţului: 

german deslănţuise atacul asupra regiunii Verdun-ului— 

apărarea cetăţii Verdun şi cum a legat acţiunea ei de | 

frontul cuprins între Argonne şi câmpia Woevre-i. 

Studiul preliminar, de cabinet şi pe teren, fiind ter- 

minat, văzut şi stabilit de mine ca ante-proiect, am 

cerut celor în drept să'mi pună la dispoziţiune ofiţeri 

de siat-major şi de infanterie pentru a'i da forma de- 

finitivă şi a determina pe teren lucrările de întărire şi. 

de comunicaţiune ce trebuiau făcute 'pe sectorul re- 

giunii acestei cetăţi, rămânând ca restul frontului Ar- 

geşului să fie studiat de Statul-Major al Armatei, după 

„aceleaşi norme, prin organele comandamentelor şi sia- - 

tului-major. 
Studiul ce însghebasem era util şi intra în cadrul 

operaţiunilor răsboiului nostru, aşa cum mintea mea 

putuse să'l descurce. Statul- Major, fireşte, nu a dat nici 

un curs cererii ce i-am făcut, fiindcă avea nestrămu- 

tata convingere că nu vom purta râsboiul pe teritoriul 

nostru, de oarece «România trebue şi poate numai ca 

forțele ei să răstoarne totul pe teatrul său de opera- 

ţiuni». Da, dar pe când cei cari aveau această convia- 

gere o întemeiau pe existența a 700000 baionete bine 

ascuţite, Statul-Major ştia că nu dispunem de cât de 

  

'9) Liţii Coloneli Panaitescu şi Limburg din Aitilerie, Vasilescu și: 
Negru dia Geniu,  
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400000, scurte şi lungi, şi puţin cam tocite, cu cari nu ne puteam încumeta să -facem o ispravă atât. de mare,, Şi nu s-a dat urmare studiului început de mine, şi nimene nu s'a gândit la rostul frontului de operaţiuni,. care mă preocupase atât .de mult, până. când a sosit zina de apoi. | i Dacă s'ar fi luat în samă ideea ce schițasem. şi s-ar: ' fi studiat amănunţit, bătălia dela riurile Neajlov şi Ar.. geş ar fi găsit, cel puţin, sectorul regiunii Bucureştilor. 
complect 6rgantzat; şi cum în acest sector s-a dat, 
mi se pare, cele mai însemnate lupte, de sigur că, daca 
reuşita operaţiunilor noastre mu ar fi fost'complect 
garantată, 'cel puţin - rezistența s-ar fi putut prelungi 
până la sosirea ajutoarelor pe cari le aşteptam dela aliații noştri. a 
Daca cetatea ar fi avut garnizoana ei, şi daca s-ar fi 

ținut samă de cooperarea ei, s'ar fi găsit în acest sec- tor trupe, cari: cunoşteau bine terenul de. operaţiuni şi foloasele ce se puteau trage dela el, s-ar fi găsit o - 
artilerie în stare de a scotoci terenul şi de a prinde 
fintele în repere bine cunoscule de ea, s-ăr fi găsit “o 
conducere pricepntă şi în musură de a da un sprijin eficace operaţiunilor trupelor de câmpie. In cazul cel mai neprielnic, cetatea dispunând de 12000. oameni de .. 
artilerie de cetate. armaţi şi instruiți ca trupe de în. . - 
fantezie, dispunând de batalioane de miliții şi de depo-, 
zitele corpurilor de trupă, cari au cercurile de recru- 
tare în Bucureşti, ar fi putut organiza în limp de trei 
luni, de când a început răsboiul, doă. diviziuni, sau Ă 
patru brigade, de infanterie destul de bine instruite şi 
încadrate cu toate disponibilităţile de ofițeri aflaţi în 
capitală, cu cari s-ar fi putut realiza o solidă rezistenţă în sectorul cetăţii, s-ar fi dat un mare. sprijin. armaţei
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di Vest şi de Dunăre, cari se retrăgeau pe Argeş şi: 

Neajlov, şi, în fine, s-ar fi îngăduit rezervelor libertatea 

manevrei. - 

-“mtrebuinţând' artileria grea, împinsă spre. frontul de 

operaţiuni şi artileria curasată de calibru mare din 

forturi, apărarea ar fi câştigat un coeficient de supe* 

rioritate asupra artileriei inimice,. căci s-ar fi găsit de . 

sigur. în condițiuni mult măi bune de cât artileria 

atacului. o a 

Făcând astfel, cetatea noastră, cu garnizoana ei, ar 

fi putut avea un rol însemnat în bătălia dela Argeş şi 

Sabar, şi cine ştie daca concursul ei nu ar fi contri- 

buit la reuşita bătăliei, în acelaşi chip în eare cetăţile 

franceze Paris şi Verdun au contribuit la succesul bă- 

tăliei dela Marna. 

“Dar nu s'a făcut aşa. 

* Pentru Statul-Major cetatea Bucureşti fusese îngro-- 

pată de mult, de când o parte a presei franceze, în- 

__şelată de nişte rezultate aparente, decretase moartea 

cetăților. Statul nostru major era atât de încredinţat 

de falimentul cetăților încât informaţiunile asupra ce- 

tăţilor le dădea, în «Buletinul Operaţiunilor», pentru 

a servi la «Istoria Fortificaţiunilor», iar, nu -ca învăţă- 

minte pentru folosinţa lor. In nici una din ipotezele 

admise cetatea noastră nu aved un rol şi, ca urmare 

logică, artileria ei fusese scoasă din forturi pentru -a 

se- pune pe afete transportabile, cari nu existau de cât 

subt formă de studii, şi a se întrebuința.ca artilerie 

grea la armata de operaţiuni; iar forturile fusese trans- 

formate în: închisoare a garnizoanei, depozite pentru: 

păstrarea pulberii, muniţiunilor de infanterie şi de ar- 

tilerie, explosibilelor, magazii pentru -păstrarea mate- 

rialelor de diferite categorii ale armatei, etc. Mai mult
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încă, Pentru a se confirma şi mai tare, declasarea 
acestei cetăţi, ea a fost lăsată în ajunul răsboiului nos- 
tru, fără comandant; iar când s-a apropiat ziua mobi- 
lizării, noul ei guvernator, venii abea de câteva săptă- 
mâni, a fost numit comandant al unui corp de armată 

: de. formaţiune recentă, unde a dus cu el puţinul per- 
-sonal ce mai rămăsese comandamentului cetăţii. In 
fine după decretarea mobilizării, s-a dat cetăţii un co- 
mandant şi un şef de stat-major din cadrul rezervei, 
cari au constituit mai mult un comandament al părţii 
sedentare, ca şi cum o cetate poate avea o parte activă 
şi o parte sedentară 1). Daca nu ar fi de cât această 
glumeaţă dispoziiinne — constituirea comandamentului 
unei cetăţi care avea organele sale active, cu elemente 
luate din rezerva armatei prin ordinea de bătaie — şi 
tot s-âr vedea limpede concepțiunea ce 'şi făcuse Ma- 
rele Stat-Major—sau, mai bine zis, organele cari 7] în- 
locuiau — despre rostul cetăţii Bucureşti în apărarea 
teritoriului, Țara a plătit scump această concepţiune, 
isvorâtă din nepregătirea celor chemaţi ca să”i asigure 
apărarea. | 

Aşa se face că în zilele de grea încercare, când arma- 
tele inimice victorioase, cari se scoborâse din munţi 
prin pasarile Vulcanului şi Turnului-Roş şi cari tre- 
cuse Dunărea la Zimnicea, se îndreptau asupra capi: 
talei Ţării, pe lângă că armata noastră nu mai dis- 

  

1) in fine, când trupele și autoțităţile au evacuat Bucureştii, Coman- 
dantul cetăţii, însoțit de personalul ce i se Jăsase, s-a retras in Moldova, 
unde, ş-a luat cartierul de iarnă la Huşi, păstrându'şi pormposvl titiu de 
„Guvernator al cetăţii Bucureşti, iar serviciul său, care nu mai exista, 
denumirea de Comandamentul cetății Bucureşti. ie tristă farsă ! Ce- | țatee Bucureşti dezarmată și neapăzată, căzută în minele “xrăjmașuiui” 
„ra Ingropată; dar la Huși, cei cari se refugiase c arhivele și cu pla- 
nurile apărării, continuau a o reprezenta după moartei .
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punea “de nici o rezervă, dar chiar şi cetatea eră pă- 

răsită până şi de comandantul ei, care 'şi strămutase” 

arhivele la Focşani, un alt loc întărit dezarmat şi de- 

clasat). 
- In zilele când la Argeş s-a jucat un mare act al 

dramei române, Cetatea' Bucureşti se găsă cu forturile 

dezarmate, fără artilerie de intervale, care fusesă luată 

şi dată locurilor întărite din Dobrogiea şi armatei de 

operaţiuni, fără nici o garnizoană, şi chiar fără rezerva 

  

. 1) Un Căpitau de Stat. Major de la cartierul lui Mackensen ne po- 

vesteşte următorul episod privitor la Cetatea Bucureşti :  «Fusesem 

trămis de Mareşa! ca parlamentar la Bucureşti, fortăreața necuerită încă 

cu o scrisoare către comandantul ei, prin care era somat să se predee 

fără nici o condiţiune (5 Decembre). Ajungând pe linia sentinelelor, 

lingă Sabar (drumul Drăgăneşti — Bucureşti). sunt dus la un Coman. 

dant de Diviziune. care'mi cere scrisorile, Obiectez că am ordin să le 

predau personal Comandantului Cetăţii. Răspunzându-mi-sa că nu ex: 

sista un comandant de cetate, am replicat: In cazul acesta scrisorile 

sunt destinate difițerului răspunzător de soarta Capitalei. După mai 

multe discuţiuni s-a convenit să fiu dus la generalul Comandant al 

Armatei, Continuând drumul spre Bucureşti, automobilul fu. oprit de 

un ofițer de S-M de la Comandamentul Suprem român, care se adresa 

ofițerului român ce ne conducea : „Trebue să reconduci înapoi pe par- 

amentar, Nu putem primi scrisari pentru Comandantul Cetăţii case, 

nu mai există“, De când,. am întrehat eu. „O, de mult“, Am replicat: 

O fortăreață se compune din îfortiticațiuni, şi ele se văd, se văd bine 

şi cupolele lor.. „De, dar cupolele nu sunt armate“. Cu atât mai rău 

pentru domniele-voastre, am răspuns, dar caracterul unei fortărețe nu 

se „desființează ptin asemeni declaraţii ; în ori ce caz, am instrucțiuni să 

predau scrisorile persoanei care răspunde de soarta Bucureştilor. În 

ine.. se hotări să fiu dus la Bucureşti. Acolo, la Prefectura Poliţiei, 

„am dat scrisorile unui General,care comanda trupele apărării Dunării 

"Acesta mi le înapoia cu o scrisoare adresată Mareșalului, în rare se 

a “spunea „că nu mai ezistă o Cetate Bucureşti, nici lorturi armate, uic! 

”. trupe de fortăreață, nici un comandant al ei, ci numai trupe de câmpie, 

cari apără terenuri deschise“ (Karl Rusner.. De la Sibiu până la Siret, 

impresiunile unui aorespondent de Râsboin). 
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trupelor sale.de artilerie, care fusese transformată în 
regimente de infanterie şi trămisă la armată, înainte: 
de a se fi instruit şi de a fi căpătat şi mlădierea ce- 
xuţă unor trupe de infanterie, cari aveau să intre ime- 
diat în acţiune. Şi astfel se face că în acele zile de 
grele încercări, cetatea noastră nu a putut fi scutal 
puternic al vetrei strămoseşti, cum o rostise Regele Carol, 
întemeetorul ei 1). 

Cetatea Bucureşti a fost şi ea o victimă a unui plan 
de răsboiu, greşit conceput şi executat. Ei nu'i rămâne 
astăzi decât amintirea gloriosului Rege, care a radicat-o 
după răsboiul pentru Neatârnarea Țării. Bucureştii, ca- 
pitala regatului român şi cea măi puternică cetate a 
Românilor, cum a. numit-o Mackensen, e astăzi în mă- 
nele vrăjmaşilor învingători. Ea a căzut fără să fie în- 
vinsă şi a fost cucerită fară să se apere. In ziua când 
tunurile Cetăţii au vestit Capitalei moariea Intemeeto- 
rului ei, ea ş-a vestit sieşi sfârşitul apropiat. Tristă 
soartă a avut cetatea Regelui Carol!, 

3, Schiţarea operaţiunilor premergătoare Bătăliei 
de la Argeş 

Ca să se înţeleagă mai bine soarta, care aşteptă ope= 

raţiunile noastre de la Argeş, nu & rău să povestese 
pe scurt mersul operaţiunilor din Transilvania, din 
ziua când Falkenhayn porneşte ofensiva până în ziua - 
când armata sa se uneşte cu armata de Dunăre a jui. 

Mackensen ca să atace, ceeace se putuse strânge din 

armata noastră, pe Argeş, unde încercă încă odată să 

rupă vraja aruncată asupra ei, 

1) Zestamental Regelui Caroi (Din. învăţărmiatele . răsboiului de. 
astăzi. Voi Hi, 1916). e



  

Pe cână drama din Dobrogia se desfăşură 'cu 'o'iu- - 

țală uimitoare, cu toată rezistenţa “îndârjită a Românilor 

în-poziţiuni. pregătite şi' cu toate desele lor contra- 

atacuri; pe când în timp de doă luni de lupte încor. . 

date, dar fără niei o conducere . unitară, armata din 

Dobrogia, cu ajutoarele venite din ţară şi de peste Car- 

paţi, perde tot teritoriul dobrogian până la Nord. de 

valea Cara-Su (23 Octobre s. n.), singura prin care se leagă 

România. cu Marea; pe când în lupte neîntrerupte a- . 

ceastă armată lasă în mânele vrăjmaşilor ei. 500 ofiţeri, | 

37000 oameni, 170 tunuri şi 170 mitraliere (relaţiune o- 

ficială germană), în Transilvania marşul victorios al 

  

1) Extrag următoarele note din <âmintirile de Răsboiu» ale lut Lu. 

dendorii, comentate de Generalul Buat: :Olensiva lui Mackensen a 

precedat marşul armatelor spre Mureş. La 4 Septembre, după o feri- 

cită demonstraţiune asupra Dobriciului (în scopul de a atrage trupeie 

însărcinate cu apărarea Dobrogiei), el a împins grosul asupra Turtu- 

kaţi, pe care a luat-o la 6 Sept.La 9, îea Silistria, apol iinpinge în- , 

drăsneţ înainte cu stânga răzemată pe Dunăre, cu riădejdea de a tăia 

tot ce se găsea întârziat în regiunea vecină a Dobriciului /ncefineală ” 

mişcării Bulgarilor făcând să nu reuşească această manevră, Ro- 

mânti se instalează ia 19 Sept. între Dunăre şi Marea Neagră pe linia 

Raşova-Copadin- -Tuzia. Mackensen, ne bizuindu-se pe Turci şi pe Bul- 

gari ca să cucereaecă această linie, cere lui Ludendorii o diviziune 

germană şi se opreşte, 

Aceeaşi situaţiune e şi la Armatele l-a şi a 2-a (din Transilvania). 

| Fiind că ambele arniate s-au oprit în fața unor” obstacole atât de di- 

ficile, Ludendorti va manevra în întervalul lor:- Grosu! armatei a 9-a 

- 

va fi adus spre Sud, în afara irontuiui actuzi de luptă, apoi făcând o 

- «onversiune spre stânga își va “aduce aripa mişcătoare în regiunea de 

-1a Vest de Bucureşti, Mackensen cu diviziunea: care'i soseşte va forta 

mai întâi linia Raşova-Tuzia, apoi îşi va aduce massa trupelor în Bul- 

garia, va trece Dunărea în apropiere de Bucureşti şi va merge asupra 

lui în iegătură cu armata a 9-a. Cu care să înceapă ? Ar fi trebuit să: 

înceapă cu Mackensen, “fiind ca forțarea trecerii unui fluviu e mai 

" aşoară ca a munţilor. Mackensen însă e slab. Va incepe cu forțarea: 

arecătoarelor! din Munţi. 

ia
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armâtei: noâstre 'se transformă întrun: marş. retrograd, , sa
 

şi o nouă dramă-—Drama din Transilhania—începe a se... 
juca. _ 

Cele trei armate. române, cari operau în Transilva:, 
nia, împingând înaintea lor, fără să întâmpine vre-o 
rezistență mare, trupele de acoperire austro-ungare - 
ajunsese în scurt timp: la răsăritul Transilvaniei în 
văile Mureşului superior, Târnavei-Mari superioare şi 
Homorodului; iar la miază-zi pe linia Feldioara-Făgă- 
raş, Sud Sibiu-Petroşahi. La apus eram stăpâni pe Or- . 
şova şi pe munţii dela răsărit de Cerna. Dar, pe când 
dobândiam cu atâta uşurinţă un teritoriu atât de în- 

semnat, înapoia frontului de apărare austro-ungar, care 
mai pretutindeni ceda apărării noastre, se aduna ar- 
mata lui Falkenhayn, care avea însărcinarea să scoată . 
armatele române din Trausilvania. Aceasta e armata 9-a 
germană, care va face parte din grupul arhiducelui losef 
până în ziua când ea va pătrunde în România. 
Adunarea şi desfăşurarea strategică a armatei a 9-a 

s-au făcut cu atâta taină, înapoia perdelei acoperitoare; 
în cât Comandamentul român a rămas tot-atât de ui- 
mit pe teatrul de operaţiuni din Transilvania, cum 

Noua concentrare se face la sfârşitul Jui Octombre (Intre timp la 24 . 
Oct. Francezii ataca Verdun şi reiau forturile Vaux şi Douanmont 

Halienii schițează o ofensivă pe Isonzo, la începutul lui Noembre; 
Ruşii dau asalturi: repetate la Vest de Lusk şi atacă şi armata l-a 
(austriacă), care şi de data aceasta trebue întărită cu trupe bagareze 
de curând sosite, Totuşi Ludendorff se obstină în planul său, fiind ca" 
Germania nu mai avea cu ce să trăiască în timpul iemei care se 

apropia, iar frontul trehuia scurtat până la Siret). 
După 19 Octobre, în timp de trei zile, Mackensta cucereşte linja 

Raşova-Tuzia + la'23 Oct. ajunge pe linia Cernavoda-Constanţa şi vrea 
să împingă înainte după obiceiul său, Ludendorii însă îi trămite ordin 
imperativ ca să pregătească trecerea: Dunării la Sud de București. şi. ' 
să între cu grosul în România-în-a dava chenzina -a lui Noembre. 

” 28
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fusese şi pe cel din Dobrogia(7) Aceasta o afirmă Sta- 
tul-Major german. Noi, judecând după: mersul eveni- 
mentelor, credem că afirmarea e dreaptă. 

Planul de operaţiuni al Generalului Falkenhayn a fost 
de a opri. massarea trupelor române şi de a înipedeca; 
cu orice prej, pătrunderea lor în larga vale a Mureşului: 
mijlociu, care duce în şesul Ungariei. Pericolul mare: 
pentru el era pătrunderea noastră prin: văile Streiului. 
şi Tarnavei Mari. Pentru executarea acestui plan, un 
mic detaşament trebuia să ţină în loc aripa apusana 
română dela Cerna, iar altele mai puternice aveau să 

oprească, sau cel puţin să întârzie, înaintarea aripei 
nordice române în direcțiunea Făgăraş- Osorheiu-Munţii: 
Gherghiului şi Calimanului. În acest timp armata a 9-a 

avea să împingă spre granițele României armata t-a 
română, care pătrunsese în Transilvania şi se încerca 

— joarte timid de alifel, fiind că îi lipseau mijloacele —. 
de a lua drumul spre valea Mureşului, 

Conira-ofensiva Armatei a 9-a a reuşit fără greutate 

să ne închidă drumul în munţii Sebeşului şi Sibiului. 

-La 14 Sept. un grup german ataca de front linia ro- 
mână, dela V. de dealul Bran şi Muncelul, având ca 

panct principai de atac dealui Bran. Aceasta poziţiune. 
e cucerită de. trupele inimice. Trupele: noasire incearcă 
în zadar, să o recucerească prin lupte repetate de zi 

şi.de noaple, dela 14 -până la 18 Septembre.:) La 22 
Sept., gripul român care _pătrunsese în Transilvania 

  

1, in zilele aceste Românii s-au arătat adversar? curajoși şi dări 
cari” ştieau să se folosească de cel mai mic avantaj, pe 'eare "i oferă 

"terenul accidentat şi prâpăstios at munţilor *. (Dela Sibia până la 
Siret; de Karl Rosner,: corespondent de răsboiu, ataşat Ja Armata a 

9-a. Bucureşti, Editura Regele Carol, 1917). . 
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prin trecătoarele Vulcan şi Lainici (Surduk) este res-" 
pins peste graniţa. Aceasta e întâia isbândă cu caracter 
strategic a planului de operaţiuni german. 

In regiunea Sibiuiai, contra-ofensiva germana începe! 
la 20 Septembre, In aceasta zi se desfăşoară lupte lo- 
cale, la cari iau parte, pe lângă trupele austriace, şi 
trupe germane venite dela Sebeş, din valea Mureşului. 
Scopul acestor lupte e ca să. apese asupra trupelor 
române instalate în munţii.Sibialui şi în poziţiunile din 
lungul rîului Sibiu !). Intenţiunea lui Falkenhyn era de 
a ataca grupul român de front şi de a îi tăia, în ace- 
laşi timp, liniele de comunicaţiune printr-o mişcare * 
încunjuratoare făcută în munţi în direcţiunea trecă- 
toarei Turnu-Roş. Cu aceasta din urmă grea opera- 
țiune a fost însărcinat Corpul Alpin bavarez al Gene- 
ralului Krafit von Delmensingen, care, după un greu 
drum prin văile Sebeşului şi Dobrei şi de acurmezişul 
munţilor, a ajuns la 26 Sept. la Nord de trecătoare şi 
a tăiat. astfel linia de comunicaţiune cu ţara a grupului 
român din şesul Sibiului. Impresurarea e efectuată, 
susține relaţiunea oficială germană. Trupele noastre, 
ca să "şi deschidă drumul spre Sud şi să reintre în 
tara, trebue să se bată pe front cu grupul care oataca 
dela Nord şi pe stânga (Vest) cu Corpul Alpin. Cu tot 
ajutorul trămis dela. Câineni, ele nu au putut intra în: 

- 4ara de cât cu mari perderi şi cu greutăţi neînchipuite, 
Bătălia s-a terminat la 29 Sept. cu nimicirea unei mari 
părți a grupului de Olt, care ş-a perdut aproape tot 
trenul şi mare paste din tunuri. « | 

La 30 Septembre, invaziunea. română în regiunea 
'Sibiului se prăbuşeşte şi ea. Aceasta e.a doua isbândă 
cu caracier strategic a armatei lui Falkenhayn. 

1) Şi aci Românii s-au bătut cu indârjire şi neobosiţi, (Karl. Rosrier).
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Aceasta grea înfrângere. prin urmările ei, poate fi 
privită ca tot atât de dezastroasă ca cea dela Turtu- 
kaia. Causele cari au produs-o se vor stabili mai târziu. 
Una din ele e desigur slăbirea Armatei 1-a, căriia i să 
Iuase trupe pentru a întări cu ele armata din Dobrogia. 
Pentru a ajuta o armata bătută, Marele Stat-Major 
face pe alta să fie bătută. Aceasta va fi necontenit ma- 
pevra noastră favorită. Aceasta însemnează pentru el 
a opera pe linii interioare. Şi când mă gândese că ai 
noștri contestau Staiului-Major-German priceperea de 
a se folosi de operaţiunile pe linii interioare! Alta 
cauza e lipsa unei rezerve genersle, care ne a lipsit 
dela începutul campaniei. Altă cauză o găsim desigur, 
în nepregătirea Statului-Major al-Marelui Cartier de a 
conduce operaţiunile strategice ale armatei noastre şi 
de a exercita asuprayor.o acţiune regulatoare şi co- 
rectiva. In fine, o cauza trebue căutată în lipsa de ho- 
tărâre a Comandamentului Grupului de Olt 1): 

Pentru a îndrepta situaţiunea armatei noastre dela 
Sibiu, care era încunjurată, Armata de Nord şi Armata 
a 2-a iau ofensiva. In munţii Gherghiului atacul tru- 
delor române a fost respins; dar la aripa Sudică o 

diviziune de cavalerie austriacă a trebuit să cedeze. 
Pentru a. întâmpina ofensiva armatei a 2-a, Falkenhayn 
se hotărăşte şi el să iee ofensiva spre răsărit prin va- 

lea Oltului în contra aripei stângi a armatei a 2-a, 

1) Acelaşi spune în Monograiia sa : „La 4 Septembre prima patrula 

de cavalerie română a apărut în satul Cisnadja de lângă Sibiu. Sibiul 
era ioate slab ocupat de tripe austro-ungare, cari nu erau în stare 

„să lupte cu trupele române. Totuşi, Românii nu l-au ocupat de şi au 

stat trei săptămâni în fața lui, fără ca nimenea să 'şi poată explica 
cauzele acestei “inacţiuni“, In adevăi, aceasta lipsa de âcţiune e, ce 

puţin, inexplieabilă. 
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care încerca să decongestioneze grupul dela Sibiu.: 
Corpul vânătorilor Alpini şi o parte din armata a 9-a: 
au. avut înisiunea. de a înainta spre Sud, de ambele: 
părţi ale trecătorii Turnu-Roş, până la graniţa română: 
şi de a acoperi spre Sud; iar grosul armatei a 9-a a 
fost îndreptat în contra aripei stânge a armatei a 2-a,. 

_care venea pe căile Făgăraş-Sighişoara-Sibiu, “Se vede că. 
contra-ofensivă germană a fost puternică, căci grupul: 
TOMÂN, care venia în ajutorul armatei 1-a, nu nuniaj 

că nu ş-a putut îndeplini misiunea, dar încă a trebuit 
să bată în retragere din poziţiune in poziţiune, dând 
lupte crâncene, mai cu samă la Porumbac şi Sinca. 
Mare, la Apus de Făgăraş, şi apoi la Persani şi Şinca' 
Veche, la răsărit de Făgăraş 1). Planul lui Falkenhayn. 
reuşeşte. Trupele germano-austriace înaintează spre Est 
până în câmpia Bârsei. La 8 Octobre se termină luptele 
din regiunea San-Petru, unde trupele române au făcut 
sacrificii nefolositoare ; iar la 9 Octobre, armata a 2-a 

română, bătută şi dezorganizată, e silită să se retragă 
spre Sud la. graniţa ţării. 

Această e a treia isbândă cu urmări strategice a ar- 

matei lui Falkenhayn. Armata română de Nord se re 
trage şi ea spre graniţa Moldovei, şi astfel se termină, cao. 
tristă tragedie, invaziunea armatelor române în Tran- 
silvania. 

Neisbutirea încercării armatei a '2-a de a descurca 
armata 1-a, bătută la-Sua de Sibiu, e tălmăcită astfel. 

de relaţiunea oficială germană: «Această grea întreprin- 
ere nu a reuşit din cauza neindemânării strategice a. 
comandamentulai român şi a trupelor. sale greoaie și 

  

1) „In luptele cari s-au dat pe acest front,- Românii s-au făcut da- 

_toria, Nici la Grid, Persani şi Şincu Veche, unde:Românii se. apărară 
tot așa de energic, nu'şi putură schimba soarta”. 

(Rar! Rosmer.,.) 
a
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de valoare. tactică netnsemnată». Nu cunosc greşalele 
com: andamentului nostru — de şi le bănuesc — și deci 
mă. opresc de a'i căuta vina. E adevărat că pu avem 

„trupe speciale de munte, dar aceasta nu însemnează 
că infanteria noaziră e greoae. O 'cunosc foarte bine” 

-şi știu cât e de sprintenă şi de rezistentă. Ea ştie să 

se strecoare pe drumurile cele mai grele şi inaccesibile, 
aproape cu aceeaşi uşurinţă! ca trupele de munte aus- 
'trisee şi germane, şi ştie să se bată tot aşa de bine! 

ca ele. Dar...., ca să'şi arate adevărata valoare, ele 
trebue să fie bine îutrebuinţate. Intrebarea ce pun e 
următoarea: Cum au fost întrebuințate ? 

E adevărat însă că, oricât de bună ar fi o infanterie, 
:pehtru operaţiunile de munte se cere a avea, pe lângă 
m;assa de infanterie, şi o massă de trupe specializate, 

„pe cari alţii le numesc /rope alpine. In 1913, după ex- 
pedițiunea din Bulgaria, luasem hotărârea ca batalioa- 
-mele de vânători să fie instalate în garnizoanele de 
munte, unde împreună cu divizioanele artileriei de 
munte, cari începuse să se înfiinţeze, să capete instruc- 
“țiunea specială a trupelor de munte. Bine îi:țeles că 
intregul echipament şi impedimentele acestor trupe 
țrebuiau adaptate. acestei specializări. Dacă cei care au 

„pregătit răsboiul, şi ştiau încotro aveam să îndreptăm 

“Armata ţării, ar fi dat curs dispozițiunilor mele, am fi 
avut lă intrarea în răsboiu 10 regimente de vânători 

-şi 5 divizioane de artilerie de munte, cu cari am fi 
constituit 5 brigade mixte de triipe bine pregătite şi 
echipate pentru răsboiul de munte. Ce bine ne-ar fi 
"prins ele în munţii Hațegului, Sebeşului; Sibivlui şi Fă- 

găraşului. Din nenorocire pentru ţără, armata noastră 
„au a:avut în timpul anilor de pregătire” pulinţa de a 
se pregăti. . .. Mă întore la subiect. 

7 
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In vremea aceasta, Comandamentul suprem al arma- 
tei, noastre pentru a decongestiona frontul român din. 
Dobrogia, care era înpins spre Nord, trămite un pu- 
ternic detaşment, de câteva diviziuni mixte şi o divi- 

ziune de cavalerie, pe dreapta Dunării, care să întoarcă. 

armata lui Mackensen. Acest detaşment a trecut Du- 
nărea la 2 Octobie, între Olteniţa şi Giurgiu (la Flă- 
mânda), dar nu a putut să'şi îndeplinească misiunea, 
fie din cauza insuficientei pregătiri a operaţiunii, fie 
din cauza lipsei de mijloace tehnice, cum ne lasă să 
credem relaţiunile oficiale germane, fie e din alte cauze: 
cunoscute de Marele Cartier român. După doă zile,. 
marele detaşment se întoarce pe stânga Dunării fără 
să fi încercat măcar a'şi îndeplini misiunea, după ce- 
însă a suferit perderi însemnate. Fatalitatea urmareşte: 
armata ţării! *). 

* 

Trecerea armatei noastre din Transilvania de la ofen-. 
siva strategică la defensiva pe tot frontul transilvănean. 

1) Comunicatul Marelui Gartier Român (22/5 Sept.) spune: „De- 

monstraţiunile făcute între Rusciuk şi Turtukaia luând sfârşit, trupete 

noastre au fost retrase pe stânga Dunării*, Daca la întoarcere e vorba 
de o simplă demonstraţiune, la ducere a fost alta. Ziarul „Viitorul“: 
(20/3 Sept.), aficiosul Guvernului şi alMinisterului de Răsboiu, comene 

tând acest mare eveniment militar, scria : „Armata română a tiecut 
Dunărea acolo unde G:rmano-Buigarii atacându-ne mişeleşte. au re- - 
purtat contra noustrâ singurul lor succes, Acolo, în ace! loc, armata 

noastră îşi va lua revanşa strălucită şi fulgerătoare. Trecerea Du= 
nării nu e un incidentanici o surpriză şi nică din acele succese sari: 
mu au de cât o valoare relativă“. 

Că nu trebuia să fie un simplu incident, o ştia şi presa străină : 

„Trecerea Dusrării e o desfăşurare militară de, cea mai mare impor- 

tanţă, şi trebue să privim evenimenteie pe acei front cu mare interes 

(presa englezi)“. Daca fu a fost un simplu mcident, nu a poti, E 
nici o simplă demonstraţiune. Atunti ce i fost? Se răspudă MU 
la această întrebare după ce se vu sfârşi răsboiul.
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e definitivă la începutul lui Octobrie. Misiunea ei 
s-a schimbat. Armata trebue acum să apere graniţele 
țării şi să împedece năvălirea vrăjmaşilor pe pământul 
României, şi această datorie ea ş-o face, pe cât ome- . 
neşte e posibil, cu tot sufletul și cu tot dev otamentul. 

Fără aşi perde timpul, armata lui Falkenhayn con- 
tinuă să'şi execute planul de operaţiuni. Invaziunea | 
armatei germano-austriace în România e fatală, dacă 
aliaţii nu ne vin în ajutor. | 

Toată luna Octobrie trece în lupte pe granița şi'n 
apropierea graniţei muntoasă. 

In munţii trecătoarelor Vulcan şi Lainici (Surduk), 
“trupele grupului Kneussl sunt supuse la violente şi re- 
petate atacuri, date de grupul din armata 1-a însăr- 
cinat cu apărarea regiunii Jiului, cari ţin până la sfâr- 
şitul lui Octobrie. 

In sectorul Oltului, corpul alpin Delmensingen, in- 
tărit cu 2 brigade de munte austro-ungare, are misiunea 
de a deschide drumul din valea Oltului, şi de a în- 
toarce pe la N-E apărarea acestui riu. Restul armatei 
a 9-a urmă să pătrundă în țară prin văiele Dâmbo- 
viței (Bran-Câmpulung), Prahovei (Predeal-Sinaia) şi 
-Buzeului. 

Operațiunile vrăjmaşului din valea Oltului sunt foarte 
grele atât din cauza terenului şi a timpului, cât -şi din 
cauza rezistenţei ce'i opune trupele. noastre. În ziua 

" de;17 Octobrie, o parte din grupul Delmensingen in- 
tră în valea Topologului (Est de Olt), pe când o bri- 
gadă de munte austriacă, care: înaintă pe dreapta Ol- 
tului spre gura Lotrului e bătută de trupele divizunii 

“a 13-a “română şi silită a se retrage. In ajutorul gru- 
„pului român, care operează în sectorul Oltului, s-a 
:mai trămis diviziunea a 7-a din Moldova, dar. împin- 
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gerca' corpului alpin german, oțelit tn luptele “di! re... 
giunea Verduri-ului, depâşeşte puterea şi, niai cu saină,. 
mijloacele noastre de acţiune. E 

După bătălia de la Braşov, grupul germano-austriac- 
urmăreşte trupele române, cari-se retrag prin druimu- 
rile ce duc la trecătoarele Bran, Predeal şi Predeluş 
(Bocea prin valea Târlungului). Trupele, cari. se retrag. 

“spre Bran, “sunt împinse până la Sud de trecătoare în 
- ziua de 14 Octobrie, | 

Luptele pentru stăpânirea trecătorii Timeşului sunt 
sângeroase, mai cu seamă cele din zilele de 12 şi 13. 
Octobrie. Românii luptă cu desnădejde pentru a apăra 

" crestele munţilor cari închid intrarea în ţară. La 93,. 
Predealul cade în mânele inimicalui 1). e 

De acum înainte evenimentele militare se desfăşoară 
“ regulat -şi continuu 'la graniţa de Nord şi de Vest şi 

în munţii României. Armatele noastre fac minuni! de 
- rezistenţa şi de devotament, dar sarcina ce li s-a dat. 

e prea grea şi nimene, nimene, nu vrea să le vină în. 
ajutor. Crudă soartă. 

Intre timp, după ce armata lui Mackensen a atins. 
linia Cernavoda-Constanța (25 Oct.), care nu are decât. 

„60 km. de desvoltare, şi ş-a asigurat libertatea de miş- 
; care pe noul teatru de operaţiuni din stânga Dunării, 
Comandameutul german va putea dispune de o parte: - 

„3) Luptele pentru stăpânirea lui au fost cu deosebire crâncene, «in- 
întinsa ciădire a gărei, inimicli (Românii) au, incercat incă odată să se- 

- mănţină, tiăgând din ruinele zidurțior cn mitraliera și cu puşca. Nu 
va îost de nici un tulcea. Ultimul rest a fost apoj ucis în lupta corp 

""4a corp..Nu cred să Ji mai rămas unul din cel cari s-au lupiat în 
“partea de răsărit a - Predealului, ca soldaţi viteji până ta amarnicul 
Sfârşit, care să poată povesii de această . ultimă parte a luptei. Şi 

- 
. 

„* mitejeşte s-au luptat Românii pe muntele Cioplat şi în gara Predeal. 
“(Karl Rosner. Din Sibiu până la Sire:).
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«din armata de Dunăre pentru ă o duce pe acest teatru 
şi a'şi uni acţiunea cu armata a 9-a. 

* 
- 

Operațiunile armatei lui Falkenhayn fac pe Marele 

Cartier Român să creadă că el voeşte să pătrundă în 

“câmpie prin pasul Predeal, sau prin Turnu-Roș, pen- 

1ru a atinge inima României — Capitala ei, pe drumul 

cel mai scurt, şi a tăiă retragerea armatei din Mun- 

tenia spre Răsărit. EI însă dă lovitura, pentru ruperea 

frontului român şi pătrunderea. în câmpia Munteniei, 

prin valea Jiului). . N 

Planul Marelui Cartier German a reuşit deplin. El a 

“fost definitiv stabilit la 1 Noembre. Pregările s-au făcut 

- până la 10, şi ofensiva a început la 11. În trăsuri gene- i 

rale, operaţiunele au fost astfel rânduite : Grupul austro= 

mngar, cari aveă în faţa lui diviziunea de la Orşova- 

Cerna, aveă să. înainteze de alungul: Dunării spre ră- 

sărit. Grupul. Kiihne, acoperit de grupul care operă în 

trecătoarele Vulcan şi Lainici, pregateşte înaintarea 

prin surprindere a unor puternice forţe de atac, cari 

  

1) Faţă de trupele germano-austriace, Românii erau în număr cu 

„mult superior şi opuneau. rezistență mare, mai cu samă în pasurile 

:Bran, Predeal şi Boo:a. Chestiunea se puneă:' Cuni se poate sdrobi 

rezistența română ? Acum că armata a 9-a primea noui întăriri, ches- 

tiunea admiteă alte soluţiuni. Concluziunea cea mai logică părea a îi; 

ofensivă puternică la Sud de Braşov, câştigând astfel drumul cel mai 

"scurt, Altă soluțiune ar îi prin Turnu-Roş în valea Oltului. Anibele 

soluțiuui insă întămpinau 'o greutate. Tocmai pe aceste linii, cele mai * 

“scurte, olensiva eră greu de executat pântru ca - Românii igi adunase 

pe ele forţele principale și cea mai însemnată parte a artileriei: lor. 

“Tot azi ei avăau şi foutiflisațiuni coiistruite cu cea mai mare îngrijire. 

Ținând samă de toate aceste greutăţi, generalul 'Palkenhayn se hotări 

"-î6ă atacă în punctul uride inimicul na se aştepiă la nici o actiune "mai 

Amportantă, şi să continue în ăc-laşi” timp operaţiunile şi “În aceste 
N
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aveau misiunea de a rupe frontul român. Ofensiva: 
aceastui grup trebuiă îndreptată în direcţiunea Târgu-- 
Jiului, In acest timp, grupul Delmensingen aveă să con- 
tinue ofensiva spre Râmnicu-Vâlcei şi Curtea de Argeş, 
iar restul armatei în direcțiunile Câmpulung şi Sinaia, 

La-11 Noembre s-a deslănţuit în Munţii Vulcanului ata- 
cul grupului Kiihne. La 16, Târgu-Jiu e ocupat, iar Ja 17 
se dă marea bătălie de la Sud de Târgu-Jiului (10 km. 
de oraş) între Jiu şi Gilort 1). După această bătălie, 
trupele noastre cari luptau de aproape trei luni în re- 
giunea Jiului, îşi continuă retragerea spre S-E. De acum 
începe ofensiva strategică în câmpia României cu di- 
recţiune spre răsărit. Observ însă că trupele noastre | 
de la Cerna, fiind date uitării, pot fi considerate ca. 
perdule. d | 

După deschiderea trecătorilor din regiunea Jiului, . 
corpul de cavalerie german al Generalului Schmettow 
începe să înainteze spre S-E, La 21 Noembre un esca- 

  

puacte peniru a ţine atențiunea Românilor asupra lor, Cel mai potrivit: 
punct eră pasul Surduk (Karl Rusner, Din Sibiu. până la Siret). : 

Lămuririle aceste le complectez azi (Mai 1920) priri următoarea, luată. 
din scierea lui Ludendorii : «In timpui acesta, .cele două armate din. 
Transil: ania stau aproape pe loc. Acum trebuesc impinse dincolo, de 
munţi, Za Turnu-Roş, Românii s-au bătut bine până acum. Va tre 
bui dar. să se forţeze trecerea mai spre Vest, in Octobre se făcuse 
9 incercare asupra trecătorilor Vulcan şi Surduk, dar. nu reuşise. 
nefiind bine pregătite (au numai că nu reuşise, dar incă trupele ger. 
mane fusese bătute eu desi vârşise), La 11 Noembre se reîncepe cu 
tupe conside;abile şi o bună organizară. Operaţiunea reuseşte şi se 
împinge până la Craiova, care e ocupată la 21 Noembre, şi la 23 ia. Est de Caracal, Stânga urmează cu greutate migrarea spre Râinuleu.. Vâlcei şi Curtea-de-Argeș. SR : ” a RDI 

1) Această bătăiie a fost uliima încercare: de rezistenţă, Ea nu a, 
reuşit fiindcă Statul-Majos al armatei de West ş-a întemelat Planul de. . iuptă pe o apreţiera greşită a efectivului armatei potrivnice, , 

+
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-dron de recunoaştere intră in Craiova, La 23, cavaleria 

germana ajunge fa Caracal şi la podul de pe Olt, care 

era numai uşor stricat. Aripa stânga a lui Riihne, care 

opera la E. de riul Cerna (afluent al Oltețului), ajunge 

la Drăgăşani şi se instalează pe malul vestic al Oltului. 

La Slatina rezistența noastră e mai mare. Generalul - 

„Kuhne văzând aceasta se hotărâşte să întoarcă pozi- 

ţinnea pe la Stoeneşti, şi pentru aceasta trămite forţe 

numeroare cari, după ce trec pe malul stâng al Oltului, 

se îndreaptă spre N. cu direcţiunea cătră Slatina. In 

acest timp cavaleria lui Schmettow opera în sectorul 

"Vedea, lângă Roşiorii-de-Vede şi la Nord. 

Sâbt această nouă apăsare, Românii evacuează pozi- 

„_ţiunile de la Slatina şi se retrag spre N—E. Acum 

'eşirea din munţi a trecătorii Turnu-Roş e cu total des- 

chisă, iar în Transilvania răsăriteană armata de Nord 

luptă la trecătoarele de la graniță. 
vw u 

Acum armata noastră, care se găseşte la apus de Arges 

este virtual întoarsă, pe la N—E şi S—E, şi cleşteie lui 

“Schlieffen începe să'şi strângă cracele. a 
» 

Pe când armata a 9-a înaintă cu aripa sudică la Est 

de Olt, iar centrul se pregătea să înainteze din regiunea 

“Curtea-de-Argeş spre Piteşti, Mackensen terminase pre- 

„gătirea trecerii armatei de Dunăre în România. Mo- 

menta! a fost ales când deeapta armatei a 9-a a trecuf 

'Oltul la Stoeneşti. La 23 Noembre, trupele germane, 

bulgare şi turce incep să treacă Dunărea la Sistow- 

“Zimnicea, şi la 26 armata de Dunăre e întreagă pe malul 

stâng, pe drura spre Alexandria. La 27, trupele bulgare 

-din regiunea Ruşcikului trec Dunărea la Giurgiu, - 

„Gum vedem, Comandamentul Suprem al armatelor 

-vrăjuaşe, priatr'a manevră strategică, care va rămâne 

A



  

  

clasică în arta conducerii răsboiului, răuşeşte să'şi aducă 
forțele de la Nord şi de la Sud, să le adune în câmpia 
Munteniei şi să pregătească mari operaţiuni tactice, a 
căror realizare nu mai putea atârna de voinţa coman- 
damentului român. Bătălia de la Neajlov-Argeş începe 
a se schiţa, ea e impusă armatei noastre, a cării re- 
tragere de la Vest e atât de intârziată, în cât riscă să 
fie cu totul destrusă dacă nu se va opri pentru a în- 
cerca sorții unei bătălii. E o încercare disperată, dar 
care va scăpa onoarea unei armate în suferinţă. 

La 27 Noembre situaţiunea armatelor vrăjmaşe era 
următoarea: Armata de Dunăre (Generalul Kosch) la. 
E. de Vedea Inferioara, între Dunăre şi Calea Alexan- 
dria-Bucureşti. La stânga ei, grupul Kihne, care înain- 
tează de le Slatina spre. E., având înaintea sa cavaleria 
Generalului Schmeitow. La stânga acestui grup. corpul 
alpin Delmensingen în sectorul dintre iul” Topologu 
şi Curtea-de-Argeş. Acest grup e prelungit spre E.. de 

” grupul Morgen, care operează în regiunea Câmpu-lung 
şi e legat cu trupele cari luptă la V. şi E. de trecătoarea 
Predeal. | a 
Comandamentul româu se hotărăşte să primească bă- 

tălia, cu toate forțele ce'i mai rămăsese disponibile, şi 
cu cele aduse din Moldova, la Apus de Bucureşti. Pla- 
nul său este: dreapta, în defensiva de la Sinaia până 
lu riul Argeş în jos de Piteşti; stânga în ofensiva, por- 
nind din Bucureşti peste Argeş în direcţiunea V. şi S—V 
pentru a câștiga libertatea mişcărilor. | 

La 27 Noembre, cavaleria lui Falkenhayn ica coritac- 
tul cu cavaleria lui Mackensen la E. de Roşiorii-de-Vede, 

"La 29, armata de Dunăre se găsea în direcțiunea. N—E 
cu frontul spre Argeş, cam la 25 Km, departe de liniă 
forturilor Cetăţii Bucureşti; la 30, aripa ei stânga for- 

/



  

„ ţează după lupte grele (axul: drumul Alexandria-Bncu- 

„reşti) trecătoarele Neajlovului. Dar în acest-timp armata 

_“a9-a eîacă la 80 Km. înapoiă stângei armatei Mackensen; 

diviziunile sale se apropie luptând, în ziua de 20, de 

. calea: ferată Roşiorii-de-Vede—Costeşti, iar cavaleria um= 

„ple golul considerabil dintre dreapta acestei armate 

şi stânga celei de Dunăre. Tot în această zi, cor- 

pul Delmensingen ocupa oraşul Piteşti, dar întâm- 

pina mare rezistenţă de la trupele române din faţa lui. 

_ Situaţiunea în ziua de 30 Dec. e următoarea: Armata 

de Dunăre înaintează cu aripa stângă spre Mihăileşti, 

în direcţiunea Argeşului ; Cavaleria lui Schmettow luptă 

în regiunea Baciul; iar aripa stângă a grupului Kihne 

înaintează pe calea Piteşti-Giurgiu spre Şelaru (54 Km. 

S—E de Piteşti). Grupul Armatei a 9-a, care lupta la 

N, de Câmpulung, respinsese arier-gardele noastre din- 

colo de Câmpulung şi începe urmărirea în direcţiunea 

"Târgovişte—Valea Lungă (18 Km. N—E de Târgovişte). 

Armatele noastre care se retrăgeau din Oltenia, de lu 

Dunăre şi din Munţi erau dar prinse în cleşte înainte de 

a ajunge pe pozițiunea aleasă pentru a da marea bătălie, 

de care atârnă soarta ei şi, poate, a întregei țari. 
; 

Am spus că, după ce armata a 9-a a rupt frontul ar- 

__matri române în regiunea Jiului, a sosit şi pentru ar- 

„ mata lui Mackensen momentul ca să execute trecerea 

Dunării, plănuită şi pregătită de mult, fără ca noi să fi 

putut observa său bănui ceva (aşa ne spune comuni- 

„calul german publicat în Bukarester Tageblatt din 12, 

- Decembrie). Pentru această trecere se alesese pariea 

îngustă a fluviului situată. între Sistow şi Zi unicea, acolo 

“unde Ruşii îşi făcuse podul în 1877, iar Românii în 1913 

“la ziua de 23 Noembre, primele trupe germano-bulgare
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trec Dunărea prin surprindere şi ocupă poziţiunea pe | 
malul stâng, unde organizează răpede un cap-de-pod 
pentru ăpararea trecerii şi a podului, pe care pontoni- 
erii austriaci îl construese într'o zi. In două zile tre- 
cerea armatei de Dunăre poate fi considerată ca ter- 
minată, | 

Operaţiunea trecerii Dunării, care ar fi trebuit să se 
facă cu mari jertfe, nu a costat vrăjmaşilor de cât per- 
deri neîsemnate, după cum ne spune comunicatul ger- 
man 1), şi după cum reese şi din comunicatul M. C. G. 

„român. Ea poate fi dar considerate ca cea mai isbutită 
trecere forţată din câte s-au făcut peste bătrâna şi marca 
noastră Dunăre. | 

Dacă este aşa, atunci nu putem găsi tălmăcirea isbu- 
tirii, de care se mândreşte M: C. G. german, de cât în 
întunerecul ce domnia înprejurul armatei noastre de la 
“Dunăre, care nu a îngăduit-o să descopere cele ce se 
petreceau pe malui drept, unde se adunase o mare, ar- 
mată, un însemnat material de poduri şi de trecere şi 

  

1) „După mi:zul nopțe!, companiele însărcinate cu trecerea Dunării 
şi cu ocuparea țărmului românesc ! se îndreaptă spre locul de îmbar- 
sare. Era ceață mare, La orele 6 dim. toate pontoanele-erau încărcate | 
ŞI gata de plecare, dar din cauza negurei plecarea a mai fost amânată, 
Trâcerea s-a făcut aproape lără perderi, căci. inamicul neliniştit de e- venimentele nopţei se retrăsese în poziţiunile întărite de pe panta de 
la S, de Zinnicea. Pe mal au fost numai câteva ciocniri cu patrule 
mici româniez.me . a” 

La amiază o largă făşie de pimint românesc era în: posesiunea a- 
cestor trupe, fără ca duşmanul să aibă posibilitatea de a opri pe nă- 
vălitori, sau de a provica perderi vrednice de luat în samă... A doua 
zi primul pod e gata, fâicut de pontonierii susiriaci, şi trupele trec pe - 
"înalul românesc, | -. e ri, 

Un aeroplan românesc, venind să vadă ce. se petrece acolo, a fost 
" doborit după o scurtă luptă în aer“ (Reiaţiune :ofivială pubiicată în Bu- 
 karester-Pageblait). - | | |



+ 

“unde se făceau atâtea pregătiri pentru trecerea fluviului ?),. 

: "Potal-s'a petrecut ca şi cum armata: noastră ar fi fost 

lipsită de orice mijloc'de informaţiuni, ca şi cum ru ar 

“fi avut măcar un avion de recunoaştere. Comunicatul 

german ne spune că în ultima zi de trecere un avion 

“român a avut curiozitatea de a veni sâ vadă ce se pe- 

trecea pe malul stâng, adică pe teritoriul român, dar că 

a fost doborit de un avion francez (aviatorul francez şi 

observatorul român au fost omorâţi). 

Nu pot să-mi explic de loc nici lipsa de recunoaşteri 

 aeriane, căci ne găsam într'a patra lună de războiu şi 

_ ştia că ne sosise avioane franceze, nici lipsa de. infor- 

maţiuni culese de informatorii armatei noastre. Nu pot 

să-mi explic. această. lipsă, fiindcă învăţămintele ce am 

putut prinde din evenimentele dela Turtukaia, din Tran- 

silvania şi dela graniţe, ar fi trebuit să facă pe M. C. G- 

şi pe comandamentele noastre mai circumspecte şi mai 

- prevăzătoare. Şi totuşi lipsa informaţiunilor nu se poate 

tăgădui, căci numai ei se datorește ruperea apărării Du- 

nării cu atâta înlesnire, îatârzierea retragerii-armatei de 

Vest spre Argeş şi tăerea retragerii resturilor diviziunii 

mixte şi.a grupului de Dunăre, cari au, operat la Cerna 

şi an apărat granița de Vest şi de Suda Olteniei. De 

sigur că M. C. G. român, dacă ar fi fost informat la 

| timp de pregrătirele ce se făceau la Sistow, nn ar fi în- 

“târziat ds a lua măsurele cerute de împrejurări: fie 

pentru a face cu neputinţă, sau „căt mai anevoeasă îre- 

  

" 1) „Trebue să fim recunoscători soarte!, zicea: Mareşalul von Hin- 

deaburg în cartea sa : „Aus Mejnem Lebene (pag. 179), care a..permis 

ca bateriele româneşti să nu facă ţăndări singuiul. nostru material de 

poduri.-Acesta a stat uni întregi la Şiştom, în bătaia tunului româ- 

-pesc, dar nu a fost destrus din cauza unei greşele neexplicate a ad- 

versarilor noştri. Deci, vom putea încă trece pe stânga fluviuluia. 
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cerea; Dunării, fie pentru-a.. retrage; din.: vreme ..armata din Oltenia şi de la Cerna, a'i. înlătură: atâtea -perderi . inutile, a' nu o; expune de a. fi iutoarsă: de armatele “râjmaşe de la Sud şi de la Nord, şi de.a executa subt apăsarea şi călcâiul inimicului oretragerepripită. şi des- lrâmată, care nu s-a putut face decât cu ceâ mai mare greutate şi cu jertfe nemăsurate şi ne-a -costat între al- iele. perderea. deviziunii 1-a (Orşova — Cerna) şi a deta- şamentului de Dunăre, - cari:.au capitulat in câmpie, la Isbiceni, pe malul Vestic al Oltului, în ziua. de 6 De: cembre, adică a doua zi după ocuparea Capitalei -şi a oraşului Ploeşti, . „.. =... a E « Constantând rezultatele, nu. le pot atribui de cât în: iunericului nepătrunş, care se “întindea. de la Cartiarul armatei noastre de Dunăre până la M. C. G. Unde în- tunericul domneşte vederea se atrofiază, LA ae „Când armata, noastră, după. lupte şi: hârţueli: nesfâr. . şite şi fără TăgAz, dar în, acelaşi timp nefolositoare -şi foarte, costisitoare, s-a văzut împinsă . spre E. şi N—E de cele două. armate. vrăjmaşe; M. C.:G. = unii susţin că Generalul francez Berthelot == s-a gândit să organi-" zeze pe Argeş o întinsă poziţiune de luptă, un front de operaţiuni, care 'şe pună capăt impingerii- duşmanlui | şi să ne îngădue apoi a trece:la o ofensivă viguroasă cu ajutorul trupelor ruse, pe cari le aşteptam să so» sească .. Acest front. 'de operaţiuni “era menit să : fie Marna Românească. De la el aşteptam mântuirea Ar. matei şi a Ţării noăstre. | 

.. 4. Marna Românească 
Rezistenţa. armatei noastre:pe Argeș putea să ne dee . | această Marnă binefăcătoare ?. Cred că da, dacă ar. fi tost pregătită din vreme, făcută cu mijloace îndestule, 

29 -
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şi condusă cu pricepere. Pregătirea i-a lipsit, mijloace 

na a avut şi puternicul sprijin ce i-ar fi putut 'da Ce- 

tatea Bucureşti a fost uitat, sau nesocotit, de cei cari de 

mult să deprinsese a.o0 nesocoti. 

„ Bătălia de la Argeş s-a dat ca şi când această cetate 

nu ar fi efistat. Era fatal. Cunoscând primejdia cuvinte- 

lor deşarte, dar sforăetoare, pe cari mulțimea, civilă şi 

militară, nu are mijloace de a le cerceta şi clasa, 

şi văzând. că presa oficioasă a Guvernului şi a- Mareloi 

Stat-Major vorbea prea mult de falimentul Cetăţilor, 

eu am căutat să destrug aceasti legendă, arătând 

prin mijlocul învăţămintelor culese chiar din acest 

răshoiu (Vol. Il apărut la sfârșitul anului 1915), cu date 

controlate şi necontestate, că cetăţile ș-au făcut datoria 

în răsboiu; şi, încheind, am atras atenţiunea criti- 

cilor militari asupra greşelei ce fac când ieau drepi 

lucru judecat tot ce cetesc în gazetele străine, şi î-ani 

povăţuit. să.țină sama de sfatul dat compalrioţilor săi 

francezi de Colonelul Gautier: „Se vorbeşte mult de 

câtva timp de falimentul Cetăţilor. Trebue să ne ferim 

de anumite cuvinte, Cei cari întrebuinţează imaginele şi 

exprimă cu tărie o idee simplă pot deveni foarte pri- 

mejdioşi. Falimentul cetăților, ca şi falimentul ştiinţei, 

"este unul din acele cuvinte. Cuvântul se aude în oare- 

„cari cercuri militare. presa a pus mâna pe el, publicul 

îl va adopta mâni, şi aceasiă noţiune poate deveni dău- 

nătoare în viilor şi chiar pentru conducerea operațintni- 

lor de astăzi. 

Fără să mă aştept, de ce mi-a foşt teamă ţara nu a 

„scăpat. Cei cari au crezut în falimentul cetăților ne au 

pregătit falimentul armatei. Tristă incatenare de cauze 

. şi de efecte. | 
M. S:-M, român unu a fost în stare să organizeze, în 
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pripă şi subt apăsarea evenimentelor militare nepriel- nice, cari'l isbeau fără cruțare, apărarea acestui front, nici nu a isbuţit să reunească pe el la timp trupele cari. veniau din șesul Munteniei, de la Dunăre şi de la munte, din cauza că'i lipsa puterea de voinţă şi ştiinţă de con- dncere şi de coordonare, fără de cari operaţiunile mari nu pot isbuti; din cauza că lipsa comandamen- telor legătura în acţiune, cari nu le fusese dată nici printr'o pregătire solidă în arta Comandamentului, nici, printr'o doctrină adâne pătrunsă, nici prin directivele Marelui Cartier General, nici prinir'o. adevărată selec- țiune ; din cauza mutărilor şi strămutărilor. cari nu se. mai sfârşiau în înaltul comandament şi în comanda-. mentele superioare ; din cauză că nu trecuse de cât-câ- teva zile de când comandantul grupului de Dunăre fuse înlocuit printr'un tânăr general, care nu avusese. - nici măcar timpul ca să iee contactul cu comandanții in subordine când a început împingerea armatei lui Mackensen '), din cauza nesfârşitelor schimbări în Co- mandamentele Armatei l-a; în fine din cauza că nu s-a cerut — de altfel nici nu se mai putea cere— Co-. 1 

mandamentului Cetăţii Bucureşti, care se pregătea să. 
plece la Focşani cu cetatea strânsă în cartoane, alt con= curs 'de cât numai ca să sape şanţuri de-acurmezişul, drumurilor pentru a împedeca automobilele blindate 

  

1) Nu a trecut nici un an de când am scris aceste Tânduri şi ltalia. a avut să sufere cea mai mare catastrofă inilitară ;de care va vorbi '! istoria răsboaelor : prăbuşirea întreguiui front de Ja Isonzo, atribuită: ” în mare parte mutărilor! şi înlocuirilor ne săbăduite şi ne oportune în marile comandamente. Acestei cauze, nurhită cu drept cuvânt boala comandameniulai, critici militari atribue în mare parte ruperea. fron=: - tului şi darea peste cap a întreguiui front Tăsătitean până la fluviul Piave, + :



   

| gerimahe' de a pătrunde în interiorul cetăţii. Ori, fu așa 
a fost pregătită bătălia de la Marna, care a scapat ar- 

mata franceză de un mare dezastru şi ia dat speranța 

“în "victoria finală. 

Indemănarea şi iuţeala, cu cari au fost condusă ina- 

'nevră 'celor două armate vrăjmaşe, au paralizat acțiu- 

nea Comandamentului nostru, întemeiată numai pe im- 

provizări şi pe sacrificii inutile, Când armata lui Ma- 

ckensen, după loviturele date armatei noastre de Sud, 

a ajuns la Argeş ea a paralizat rezistența pe acest 

riu înainte de a fi putut comandamentul nostru să iee 
măsuri pentru o rezistenţă temeinică. Lipsa de coordo- 

nare a mijloacelor de acţiune a fost una din cauzele 

* înfrângerii noastre de la Argeş!). 
” Când după câteva zile, mica massă de manevră ro- 
mână, constituită în pripă cu trupe aduse din Dobogia, 
a fost aruncată în golul dintre armata a 9-a şi stânga 
armatei de Dunăre, apărat numai de cavalera germană, 
acţiunea ei a fost destul de energică ca să înpingă ca- 
valeriă şi apoi să pivoteze spre Sud pentru a întoarce 

stânga armatei lui Mackensen şi a o sili să se îndoae 
- în 'semi-cere ca să poată face faţă atacurilor noastre, 

carii veneau dela-N şi N-E. "Aceasta manevră a fost 

bine executată şi ar fi avut reuşita deplină, daca Inal- 

  

1) Coordonarea acestor mijloace, iavorâtă dintro doctrina sănătoasă 
a fost, din potrivă, cauza îsbândei ofensivei germane, O relaţiune o- 

ficială ne spune: „Pe la sfârşitul lui Noembre, pericolul mare era la 
S—V şi la S, unde armata lui Mackensen se apropiase la 25 km. de 
torturile Cetăţii şi lăsase imult spre V. aripa dreaptă a armatei a 9-a. 
Din hârtiele găsite asupra unor ofiţeri români, căzuţi prizonieri, s-a 
putut atia că un grup, nou alcătuit, opera în contra armalei germano- 

"bulgare de la Dunăre şi că în îața grupului Delmtnsingen se aflau 4 
diviziuni române, Indată ce a cunoscut aceasta, Falkenhayn a luat mă- 

auri „pentru a face faţă aouei situaţiuni. 
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tul Comandameni ar fi dispus de mijloace ca să-i în. tărească acțiunea şi dacă ar fi existat o legătură în ac- 'ţiunea comandamentelor. de pe front. Comandamentuj român nu a dispus însă de o rezervă strategică cu care să alimenteze acţiune massei de manevră, nici nu a fost, în siare să asigure cooperarea diviziunilor însărcinate 
cu apărarea sectoarelor, iar. acestea nu au 'şliut să facă 
acte de iniţiativă ; și atunci, ofensiva trupelor noastre de manevră s-a năruit în faţa contra-atacurilor unei diviziuni turceşti (ţinută în rezervă) şi a unei diviziuni bavareze, sosită în grabă dela Roşiorii: ie-Vede, (Rela- țiane oficială germană, «Bukarester Tageblatt», din 12 Decembre 1916) ?) 3 

La 4 Decembre armata a 9-a a atins linia Titu-Piteşti 
şi avant-gardele ei înping recunoaşterile . până în faţa tatăririlor de la N-V. şi N, frontului român. Aripa ei 
dreaptă se leagă cu armata de'Dunăre, care acum, după 
neisbânda atacului român, înaintează peste Neujlov de la V*, N.V. şi S. până în zona de tragere' a arlileriei 
torturilor Cetăţii (care nu mai 'exista). Ocuparea Te-. . 
giunii Ploeştilor sileşte forţele române din regiiinea 
Prahovei superioare să se retragă, cu mari perderi, în .. 
drabă prin munţi spre E., către valea Buzeului superior, o 

La 5 Decembre, Bucureştii se predă. In aceeaşi zi 
trupele germane ocupă Ploeşiii; iar a doua zi detaşa- 
mentul (diviziunea 1-a) care luptase la fruniaria de V, 

  

1) Ludendorii confirmă rânduri'a de mai sns în «Amintirile. de Răse - 
boius: La 1 Decembre flancul stâng al lui Mackensen e contra-atacaț |: 
puternie de Români şi împins viguros înapoi, „aşa că tiupe'e cari tre 
cuse Neajlovul sunt amenințate de a f; tăiate; O diviziune turcă în 
pedecă această, Dar ajutorul acesta nu ar fi fost de aj-ins dacă Ro. - 
mânii, exploatând succesul lore ar fi mess mai înainte, E, însă întârzie . -: 
şi aripa dreaptă a armatei a 9-a, sare se grăbeşte, poate în fine să. 

iaterviaă la 3 Decâmbre. 

 



a Olteniei, dimpreună | cu detașamentul de Dunăre: dim 
- Oltenia, uitate înapoia armatelor vrâjmaşe, capitulează 
- în. regiunea Isbiceni (la V. : de riul OQlt).: 

- siOperaţiunile. din România apusană, cari au început. 
„la'18 Noembre cu bătălia de străpungere de la: Târgu- 
Jiului, s-au terminat la 6 Decembre cu ocuparea Ca- 

“pitalei ţării : «Speranjele cele mai îndrăzneţe — spun rez. 
laţiunile oficiale germane—au fost întrecute de nersut 
atât de surprinzător de răpede al campaniei şi de razul- 

„tatul: ei atât de strălucit. : 
» 

* Bătălia dela Argeş, de care atârna soarta Capitalei 
României şi a întregei Muntenii, a fost perdută de. noi, 

fi cu .toale aceste Comandamentul somân îşi dăduse 
sama de însemnătatea ce ea trebuia să aivă în răsboiut 

nostru, dacă ne e îngăduit se admitere ca adevărat 
„următorul ; «Ordin de Zi» adresat trupelor cari iuptau 
la Argeş, atribuit Marelui Cartier General: (Buicacester 

 Tageblatt, No. 1): 
„«Soarta neamului nostru atârnă, de acțiunea. care 

începe astăzi. Aştept | dela toţi ofițeri şi dela toate tru- 
pele ca să moară pe loc în atac, sau în contra-atac, 
în potriva dușmanului, care ar voi să.ocupe poziţiu- 
vile noastre. . Se aduce la cunoştinţa tutulor că voiu 

  

N 

proceda fâră cruţare. în potriva laşilor, cari vor' trebui 

judecaţi Pe loc de către Comandanții de Diviziune ş 
» de Corp de Armata»!). 

i 

  

121) După ce trecuse câteva luni de când scrisesem randurile d€ nat 
Sus, a apărut o mică broşură germană intitulată Răsboiul României, 
Scrisă după publicaţiunile oficiale germane. In ea am cetit următoa- : 
vele: In ziua de 1 Dec. s-au prins la Răteşti doi ofiţeri din diviziunea, : 

i xommână, asupra cărora s-â găsit un ordin al Armatei. Acest 'ordit 
” fseninat de Comandantul Armtei.., e ceva niai lung de, at „et de sus: 

   



  

„Gum trebue să. nuntim . noi acest 'ordin de zi: ch&- 
marea la bravura şi la datorie a celor vrednici, saa 
amenințarea celor nevrednici, ticăloşi și fricoşi ? Dacă 
e autentic, eu nu pot reţine din el de cât două idei: 

1. Ca în cumpâna bătăliei dela Argeş se pusese soarta 
neamului nostru. Aşa e. Dar pregătirea marii băţălii 
şi conducerea acțiunii nu au fost de loc la înălțimea sco- 
palui : mântuirea capitalei Regatului şi restabilirea echi- 
librului perdut în crâncenele bătălii şi lupte purtate fără 
răgaz de armata noasiră, Scopul. bătălii e aidoma'cu | 
scopul bătăliei dela Marna. Dar câtă deosebire în mijloa: 
cele întrebuințate. In Franţa, cei mai ilustri generali; 
pun umărul şi luptă, toți întrunul, ca să scape capitala 
şi să respingă departe de ea pe-vrăjmaş, şi munca lor 
legată în timp și în spaţiu: pe un front de 300 Em. e 
încununată de isbândă. Acolo generalisimul dispune 
-de rezerve insemnate și. de toate mijloacele mobile de 
acţiune ale cetăţii Paris, La noi, câţi din cei cari nu 
trebuiau să lipsească în ziua când «soarta nemului se 
hotăra», cu voie, sau fără de voie, au lipsit dela che- 
an8re, sau nu au fost îngăduiți să 'şi facă datoria. la 
moi, armatele chemate să lupte cu armatele lui Mac: 
tensen şi Falkenhayn, solid organizate şi bine comaa- | 
date, erau decimate, dezorganizate şi cu puterile stoarse, 
iar comandanții lor schimbaţi de patru şi de cinci ori. 

  

„dar aproapa identic. În e! se aminteşte ca „pentru laşi uu trebue milăa 

si că „fără a setine samă de gradele lor, laşii vor fi executaţia,.. „Fie- 

care corp ;de irupă, care se află în linia Î-a, va pune din rezerva 

batailouului posturi pe poliție, compuse din 20 soldaţi buni, sub co- 

manda unui ofiţer, cari să goncască ?napoi elementele jlaşe.., Totde-= 

odată se aduce la cunoştinţa trupelor că s-au dat ordin ca . mitralerele | 
și tunurile să îie indreptate în contra fugarilor“, | 

Doamne siinte! In halul acesta ajunsese armata ţării, bună nozstră 

armata, după patru luni de răshoiu ? Nu cred,



  

456. 

  

> 

în: curs de patru luni. Acolo, îns Franţa, Marna a răs- 
uns Ja. 'strigătul «Patriei in primejdie» şi a. cuceriț 
victoria ; la noi, în România, Argeşul â fost împedecaț 
de'a auzi glasul României sângerate ș şi în n loc de victorie 
ne a dat înfrângerea: 
129, Că să aminteşte laşilor răsplata 1 neomeniei lor, pentru 

că prin intimi are să'şi îndeplinească datoria de ostaşi: 
şi de români, Tristă concâpţiune a îndeplinirii unui act, 

- de care atârnă soarta: neamului. şi a ţării noastre. În 
loc -de. a se rădica până la nemărginitu! cerului devo-. 

| tamentul, curajul. nebunia jertfei celor bravi, se ame- 
ninţă cu moartea şi cu puşcăria cei fricoşi şi nemer- 
nici din toate gradele ierarhiei militare; în loc de a. 
se. aminti în clipa supremă celor mulţi, cari sunt ho- 
tărâţi să'şi jerfească viaţa pentru binele țării, răsplatele: 
morale cari'i aşteaptă, se ameninţă cei puţini cu pe- 

depsele, cari li se vor administra; dacă se vor lăsa in- 
vioşi de frică. Şi când li să spune aceasta'? Dupa patru 
luni de luptă încordată; şi: necontenită, în cari armata; 
poastră a dat cele mai vădite. dâvezi de virtuţii ostă- 

şeşii, recunoscute chiar de vrăjmaşii ei, în cari o sută 

- de mii de bravi români, ostaşi de toate gradele şi din: 
toate armele, ş-au dat vieaţa, ş-an vărsat sângele, ori: 
ş-au prăpădit sănătalea penru mântuirea țării şi slava 

„neamului lor, = 
„Dacă o fi adevărat câ i acest cordin de zi» a fost dat 
armatei noastre care a luplat la Argeş, el nu e demn. 

de ea. care merita .să fie siimată şi respectată de con- 
ducătorii ei, iar nu batjocorilă tocmai în ceasul jerifei:. 
Eu însă'l cred: apocrif. ' 
"Dă ce oare cei cari au redactat un astfel de ordin, dacă 

: “el exista, nu şiau amintit ordinul de zi al Generalului. 

” dotfre, dat în „ajunul bătăliei de la Marpa, înălțător 
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prin simplitatea cuvântului şi prin amintirea datoriei 
«În clipele când se însghebează o bătălie de care atârna; 
mântuirea ţării, se cade a aminti tutulor că de: acum: 
au mai trebue să privim înapoi. Toate sforţările noas-. 
tre să fie întrebuințate ca să atacăm şi să gonim pe, 
vrăjmaş. O trupă, care nu mai „poate înainta, va tre-: 
bui cu orice preţ să păstreze terenul cucerit şi, mai: 
curând se peară unde se găseşte, de cât să se dee înapoi. 
în împrejurările în cari ne găsim nici o şovăite nu: 
poate fi îngăduită», a 

» Oare arinata franceză nu avusese până'n ziua Marnei: 
defecţiuni, oare nu avansase şi ea laşii săi, individuali 
şi colectivi ? Cine nu'şi aminteşte. de defecţiunea unui: 
întreg corp de armată francez pe la începutul. răsbo-: 
iului ? Şi totuşi, Generalul Joftre nn vorbeşte Iaşilor, ci: 
massei mari a bravilor cari, înpinşi de datorie şi hotă- 
riţi aşi da viaţa pentru Franţa. lor, 'vor. duce cu ei! 
înainte, până la duşman pe cei fticoşi — puţini la nu; 
măr — pe cari pilda mulțimei îi va tămădui de o boală: 
ce'i necinsteşte. Cine cunoaște psihologia mulţimei ştie: 
să vorbească mulţimei, și pe acela mulţimea îi ascultă, 

-- Constat că se vorbeşte cu prea multă uşurinţă în: 
cercurile conducătoare, de când.a început răsboiul! 
nostru, de acte de. laşitate, întocmai cum ce vorbea: inainte de răsboiu «de falimentul cetăților şi de impe-: 
cabilă noastră pregătire». Acest cuvânt, care nu e nici 
măcar românesc, a fost rostit pentru întâia data dapă: 
dezasirul dela Turtukaia. De atunci el se repetă des, . după fiecare bătălie perdută de noi, Nici atunci, bici de atunci, nu ar fi trebuit'să se audă, căci în armata: aoastră numărul laşilor e neînsemnat, acte de laşitate 

“ 

"mu s-au comis — căci nu trebue să să confunde ne- - „ Briceperea cu laşilalea, — şi în orice: caz fricoşii, cari:



8 

se dosesc (laşii), nu trebue căataţi pe frontari ci îna- 
boia: fronturilor, De ce dar acest cuvânt se repetă atât 
de: des? Nu cumva pentru a acoperi cu el oarecari 

„ grepale, cam: prea .mari şi prea des repetate, cari se 
„pot mai pe drept imputa conducerii şi lipsei de pre-. 
gătire: materială şi morală, de cât execuţiunii și sim= 
tului datoriei ?. | a 
“Insultei de laşitate, care se aruncă în iața bravei: 

noastre armate, eu opun afirmarea că Statul-Major al 
Marelui Cartier Român nu era pregătit peniru greâua: 
sargina'ce i s-a dat. In schimb, afirm că armata noastră 
ş-a făcut. cu prisos datoria, şi 'mi întemeez afirmaţiunea. 
mai curând pe judecata neinteresată făcută de străini, 

„de. cât pe 'sentinţele date de cei cari au aerul de a "şi: 
constitui mijloacele de -apărare in fnturuim. ; 
-Eaca, de pilda, apreţierea unui ziar englez «Trath»,. 

care nu se sfieşte a pune în cumpănă comandamentul-- 
german şi pe cel englez, tocmai pentru a dovedi cât: 
de mult.e mai greu cel dintii, şi dovadă ce va face: 
ne va privi şi pe noi: a 
«Unul din invăţămintele, pe cari:ni le dau dușmanii: 

noştri, este valoarea prevederii şi necesilatea unei pregă=. 
tiri temeinice, care trebue să premeargă luptei. Peniru:' a 
asigura un succes trebuesc făcute pregătiri, cari să ga- 
ranteze un excedent de siguranță de 20 la suta. Obser- 
vat-am: noi. aceasta regula la Dardanele, sau în Grecia,. 
întrucât atârna de ea siguranța bazei noastre din Sa- 
lonic? 1). 

„Aceste întrebări au să fie puse aci numai pentru 
examinare şi încurajare, iar „nu cu înţeles crific, de. 

  

1) Observat-âm noi aceasta regula la pregătirea. manevrei-bătăli 
dela Argeș? 
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oarece in. faţa înimicului, nu e voie:să se înalțe vocâa 

eritieei. $ 
«Să 'eonsiderăm, pentru moment, cum conducea -Mac- 

kensen o expedițiune, şi să ludm pe. cea din România, | 

ca ultim exemplu. După ce Hindenburg ş-a pregătit - 
planurile şi a predat lui Mackensen executarea lor, 
acesta a pus aproape trei luni ca să 'şi organizeze 
pregătirile, inainte de a lăsa să i se vadă planurile,..:: - 

«România a declarat răsboiu la 27 August, iar Mac-. 

kensen nu a trecut Dunărea de cât târziu de tot, aşa că-uu 

specialist militar englez s-a lăsat într-atât, înşelat. de 

„această întârziere aparentă, încât, în critica lui apărută 
"înţrun important ziar din Londra, a prezis neisbândaă . 
-iui Mackensen cu următoarele cuvinte : «Comandamea- 

tul German se joacă cu providența depărtându-se atât 
de mult de baza lui de operaţiuni». În timpul acesta 
însă Mackensen îşi adunase în linişte tunufile, mijloa- 

cele ee transport şi materialul pentru poduri. Afară 
de ocuparea capului-de-pod dela Cernavoda, cu care 
s-a făcut cu neputinţă un conira-atac româm pe “malul 
„drept al Dunării, Mackensen nu s-a mişcat de. loc până 
mu ş-a terminat pregătirile. Se gâudise la toate și pre-" 
gătise totul, astfel că atunci când a dat lovitura răpede 

şi victorioasă, nu a mai avut nevoie şă stee pe loc în 
marşu “i triumfător, silit de un lucru pe care 'l uitase, 

- E o greşala a presupune ca Românii nu s-au bătut bine. 
S-au iupial vitejeşte. Aceasta o recunosc Germanii ei insişi. 
Că au fost bătuţi, cauza nu irebue căulată în valoarea 
“combativă e Românilor, ci în conducerea superioară a 
(iermanilor. 

«ințelegerea are şi că conducători buni, dar, după 
campania, din România, aceştiea vor lrebui să se gân- |



  

dească la câte au! de învăţat dela adversarii lor. Proba; 
în ce priveşte conducerea, e isbânda» v. 

In comunicatele oficiale ale Marelui Cartier General 

German, din 16 şi. 18 Noembre, găsesc următoarele 
mărturisiri: «Activitatea de luptă la N. de Câmpulung 
a: crescut. Românul a apărat cu îndârjire pământul ţării 

“sale şi pe căile ce duc prin trecătoarele Turnu-Roş şi 
Surduc (16 Noembre);» şi «In asalturi zadarnice, pline 
de sacrificii, Românii au încercat să respingă înapoi 
centrul frontului german la N—E de Câmpulung (18 
Noembre)...» 

Aducând în sprijinul bunului nume al Armatei noas-, 
“tre mărturia străinilor, prieteni şi duşmani, nu pot de 
“cât să constat că cei cari au ţinut în mânele lor soarta. 

României au fost lipsiţi de prevedere. Ei au crezut că 

: 1) La aceasta mărturisire mai adaog încă doă germane, din isvor 
oficial : 

| Relaţiuni asupra bătăliei dela Topraizar (Dobrogia), 19 Octobre. 
__ Situaţiunea fiind foa'te critică pentru armata română, după înaintarea 

aripei stângi a lui Mackensen până la:Sud de Raşova: şi invăluirea. 
strategică a aripei stângi române, care se întindea dela N. de Dobrici 
spre Est, ea se rttrage pe tot.frontul cam precipitat, fiind urmărită 

fără răgaz de armatele âlaţilor. Noui brigade române aduse de pe 
„teatrul de operaţ uni din “Transilvania sunt apucate. de învălmăşală: 

" retragerii. -Dar, cu ajutorul lor şi cu nouele ajutoare ruse, Româaii, 
- putură opri pe urmăritor în, faţă pozițiunii întărite dela Sud de Co- 
pad n-Topraizar, Acum irontul, pe care s-a oprit armata română şi 

uude pare a îi dispusă să primească o nouă, bătălie, e; Raşova-Co-. 
„padin-Topraizar-Tuzla,. 

Mareşalui Mackensen'se decide a ataca trontni român în ziua de 

"19 Octobre. Frontul era 70 Km. şi după mărturisirea oficiulă germană 
„e: puternic întăriț. Pe .acest îront se găsesc 4 diviziuni române,-2 ruse, 
A 3,sârba, 1 diviziune. de câvalerie : rusă şi | brigada de cav. română. 
o alta, diviziune de trăgători şi un co'p. de: Armata rus, sosise cu. 

puţin înainte pe câmpul de luptă. latenţiunea Mareşalului era să dez- 
acolo o bătălie hotărâtoare, . 
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improvizând un stat- major pentru armata de. operaji- 
„uni, lipsit de prăgătirea necesară în conducerea răsbo- 
iului, că improvizând arniate şi detaşmente cu elemente 
adunate la voia întâmplării din cele patru. colţuri ale 
țării — urmând în. această procedările atât de nenoro: 
cite întrebuințate de Ruşi în răsboiul din Mandciuria — 
fără nici o legătură organică între ele. și fără materi- 
alul tehnic de luptă, de care armatele adverse dispu- 
neau din belşug, că încredinţând conducerea lor unor 
generali, din cari unii nu comandase efectiv nici un . 
detaşament de tăria unei brigade mixtă şi cari se schim- 
bau regulat la fiecare fază a Tunei, vom putea duce ar- 
mata noastră la victrie. Comâăndamentul nostru astfel 
„improvizat — în locul celui de drept, care nu trebuia 
nesocotit şi înlăturat atunci când ţara avea atâta nevoie 

  

„În faţa puternicilor întăriri dela Topraizar, ocupate de trupe TO- 
mâne, au fost puse o diviziune germană şi o brigadă bulgară! „Cea 
„mal grea misiune revine acestor trupe, cari aveau să atace pozițiunea” 
„dela Topraizar. Mult sârbătoritul asalt dela Saint-Prioat Ş-a: găsit 
saci repetarea, dar puterea de apărare a înimicului a fost mai.mare . *.. 
„ca acolo, ajutată, liind de tehnica modernă, Bătălia a. tinut. 3 zilei. i 
„după care irontul îiind ameninţat de a fi rupt, armată româto-rusă : 
„sa retrăs spre Nord, „S-a putut vede d în aceste zile că Româail _ 
„Se luptă vitejeşte€, 

Un alt exemplu. îl. găsim în luptele, dela 6-8 Noembre, din minţi, A 
: dela. E, de Olt (linia generală Sate-Perlşani şi S-V de aceste), ;Până 
în ultimul moment al asaltului, Românii s-au apărat cu îndârjire, La 
"S-E de Perişani, o companie română a trebuit nimicită în luptu corp 
2a corp, până când nu a rămas de câi doi oameni dinhr-însă: Aceasta : 
era la: 7 Noembre. /n fafa Prontulai unci singure companii am nu- 
.mărat 89 morţi?,. 

Am găsit aceste fapte de arme în Broşura Răsboiul: României Le 
culeg dintr-o mie ca să răsbun armata ţării de toate calomniele ce i 

„s-au adus, nu de vrăjmaşi, sau de „aliaţi, ci' de ai rioştri, cari, în “loc 
de a 'şi mărturisi greşalele, la: au: aruncat în Spinafea etbiloi, victi- 
“mele for nevinovate, Da | E) 

-
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de serviciele lui — a putut să ducă frupele în luptă şi 
'să'şi facă datoria, dar i-a fost peste putere ca să smulgă 
victoria din mânele armatelor germano-austriace,. co- 

„mandate de Generali încercați pe câmpul de manevră 
-şi de răsboiu şi conduşi de capi ca Machensen și Falken.- 
hayn. Comandamentul nostru, improvizat prin ordinea 

„de bătaie, nu fusese pregătit ca să joace partida dublă 
cu cel german; şi totuşi nu împrejurările neaşteptațe 
ne au împins în răsboiu, cum au împins pe Belgia şi, 
poate, chiar pe Sârbia, ci vointa nestrămutata a câr- 
„muitorilor ţării. Şi, dacă e așa, mă întreb: Dacă Minis- 
trul de Răsboiu ştiea cu ce ărmată ne vom bate, şi "şi 
dădea sama de inferioritatec comandantului nostru față. 
de cel german, de ce nu a luat măsuri în cursul celor 
doi ani de pregătire ca să'i dee complementul de pre- 
gătire, care'i lipsa; de ce nu a făcut o selecţiune” în- 
grijită în înaltul comandament, căci, slavă Domnului, 
armata uu era Jipsită de ofiţeri capabili; de ce a lăsat, 
timp de doi ani şi jumatate, marele 'stat-major în 
mânele unui general, căruia nu avea gândul săi îa- 
credințeze conducerea operațiunilor în răsboiu, şi de 

"ce l-a trecut, după mobilizare, unui general tânâr şi 
cult, dar lipsit de pregătirea cerută unui şef de Stat- 
Major ca să conducă o- armată de 600.000 luptători? 

„ „Pentru ce? Pentru că neprevederea la noi a fost 
căptuşită cu neştiinţă şi..., ar trebui să adaog, cu lipsa 
de conştiinţă a datoriei. 

De mai multe ori s-a atras atenţiunea Ministrului de 
Răsboiu asupra necesităţii de a se destina, mult mai 
înainte de mobilizare, Comandanții de Armată şi de a . 

li- se da mijloace ca să mediteze din vreme asupra ope» 
rațiunilor cu cari armatele lor ar. putea fi insârcinate, 
în toate ipotezele studiate de Marele Stat-Major — lu- 
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cru ce se putea face fără a se da pe faţă planul de 
răsboin şi fără teamă de indiscreţiuni, Argumentele, 
cari sprijineau propunerea; nu au fost să vede destul 
de puternice ca să poată schimba părerea ce 'şi făcuse 
Ministrul că în armata noastră totul se poate improviza: 
cu siguranţă că va isbuti. Şi astfel, am improvizat un 
şei de Stat-Major şi comandamente de armată şi de 
detaşamente de armată, am improvizat artileria grea, 
2m improvizat industria muniţiunilor şi a materialului 
de artilerie, am improvizat artileria pentru lupta anti - 
aeriană, am improvizat apărarea capitalei contra ata- 
curilor aeriane, în fine am improvizat «Marna Romd- 
nească». , 

Da, pe lângă toate celelalte improvizări, mari şi mici, 
am improvizat şi o Marnă pe Argeş, unde armata țării 
a luptat cu bravură şi devotament — nu de frica mi- 
tralierelor şi tunurilor de la spate, unde comandaţii 
ş-au făcut datoria așa cum s-au priceput, unde nu s-au . 
«omis acte de dosire (laşitate), nici de trădare, dar... . 
Marna românească nu ne-a dat ce a dat Franţei Marna: . 
franceză. Marna noastăa avut şi ea o cetate, dar aceasta. 

„mu i-a putut veni în ajutor, cum au venit în ajutorul 
Marnei franceze Parisul şi Verdunul. 

Și aşa se face că vrăjmaşul nu a putut fi aruncat 
nici spre Vest, nici spre Sud-Vest, nici frontul păstrat. 
Armata noastră redusă, obosită, anemiată de o cam- 
panie istovitoare, care ţine la trei luni fără o zi de 
odihnă, ameninţată de a fi întoarsă şi pe la N. şi pela 
$., a fost silită să se retragă pe Ialomiţa şi să lase ca= 
pitala ţării cu porţile Cetăţii deschise 1), 

1) Credcam că Bucureştii e o fortăreață puternică şi de aceea ani 
adus artileria de cel. mai mare calibru- Ne închipulam asttei că cu- 
cerirea Capitalei va îi una din operaţiunile cele mai grele. Acum însă 
am văzut că faimoasa cetate nu e de cât un oraş deschis cu cupole 
de lemn, (V, Hindenburg: „Aus Meinein Leben", pag. 180), 

a
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Aceste. sunt. în trăsuri 'generale cauzele 'cari au' adus: 
resturile arniatei. noastre din "Oltenia şi - din. Muntenia 
Apusană la' Argeş.şi cauzele, neînlăturare, cari au de-: 
terminat perderea bătăliei de la Argeş. Cari vor fi ur- 
mările. acestui mare eveniment: militar? Dumnezeu 
singar le poate cundaşte, a 
e 20/15 Ianuur 1917 
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PARTEA. Via 
După Bătălia de la Atgeş 

/ “ Stadiul batălielor de la Argeş şi de la Răsărit de re- 
giunea Bucureşti-Ploeşti e foarte interesant din punctul: 
de vedere al urmărilor strategice. şi al învăţămintelor: 
ce se pot trage din ele. o 

Într'o analiză precedentă am schiţat evenimentele mi-' 
litare petrecute pe frontul Argeşului şi am arătat cau- 
zele neisbutirii acţiunii armatei noastre. Aci voiu Con-: 
tinua cercetarea evenimentelor petrecute după bătălia: 
de la Argeş până la ocuparea porței Moldovei, Odobeşti-" 
Fundeni-Brăila, servindu-mă de relaţiunile din isvor 
german, singurele cari pot pătrunde în țara ocupată. 
de armatele vrăjmaşe. Această împrejurare, nu poate. 
fi dăunătoare deducţiunilor, la cari ajung, fiind ca, după 
cum am mai spus, studiul meu nu priveşte analiză ac- 
țiunilor tactice, ci examinarea rezultatelor lor strategice 
şi politice, cari sunt controlate şi bine cunoscute, “* 
Darea de samă a evenimentelor, cari mă interesează, 

acum se găseşte în următoarele relaţiuni publicate de 
„ziarul «Bukarester Tageblat» (ediţiune militară): aDupăi 
bătălia de la Argeş» (No. 47 din 30 Ianuai 1917), rela-. 
ţiune dată de. Cartierul general al Armatelor feldma=: 
teşalului von Mackensen; «Relaţiunea. dată de criticul, 

! 30 
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militar B. W. Norregaard» în ziarul norvegian «Morger- 
bladet» (reprodusă în «B. 7», No. 68 din 20 Fevruar 
1917); şi «Inaintarea armatei dunărene de la Bucureşti, 

„Ia Brăila» (B- T. No. 74 din 26 Fevruar 1917), relațiune 
dată de Cartierul General al Armatelor lui Mackensen?) 

3. Dări de samă străine asupra evenimentelor 
petrecute după Bătălia de la Argeş 

:“aDupă bătălia de'la Argeş» 2) 

«In urma bătăliei sângeroasă, care s'a dat la apus de 
regiunea București, armata română, văzându-se, întoarsă 
pe la Nord, a fost siiită după o violentă, luptă, să eva- 
cueze în noaptea deă spre 6 (23) Decembre, teritoriul 
disputat şi să se retragă spre răsării de Bucureşti», 

» «Prin ocuparea Bucureștilui şi Ploeştilui, partea cea. 
xaai mare şi mai. însemnată a Munteniei a ajuns fn 
mânele Aliaților. Prin retragerea armatei române şi. 

  

“Î) Un nou îsvor de relațiuni asupra acestor evenimente am găsit în 
cărticica .«Răsboiul 'României», apărută după ce mi-am terminat stuaj: 

de față. De el m-am servit ca să controlez şi să complectez relaţiunite 
oficiale dinainte. . E i | _ 
-2) In aRăsboiul Roinâniei» am găsit următoarea reflecţiune asupră 

„ neparticipării Cetăţii Bucureşti la operaţiunile de la Argeş: «Ca o 
deosebită bucurie s-a constatat că celaiea a putut fi luată Jără ca. 
să sc dee vre-o luptă mai serioasă pentru cucerirea forturilor. “A- 
ceasta a fost o dovadă că, prin bătăliele pierdute, armata română fu 
gese sdrucinată în modul cel mai grav, lucru care rezultase de alifej în 

- mod vădit şi din marile perderi de oameni. şi de material de răsboia 
de cari suierise. Inaintării noastre victorioase cetatea nu s-a putut 

“opune nici măcar, în mod trecător. Toate forțele noastre, cari au fost 
scutite de perderile ce neapârăt ar fi suferit dacă ar fi trebuii să a=. 
tace forurile, râmăsese disponibile pentru. ca, într'o urmărire ener- 

4 gis si taloneze inimicul bătut». i 

| 
| 

| 

| 
| 
| 
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marea reducere a. efectivului ei, frontul aliaţilor (Pate. 
rile Centrale) se scurtează mult, iar:Dunărea se schimbă, 
dintr'o linie de graniță greu de trecut, într'o.; minunată 
“cale pentru. transportul rezervelor armatelor ' germano- 
“austriace şi pentru reaprovizionarea lor. 

«Ori cât de mare ar fi fost câştigul, armatele aliaţae 
„mm s-au oprit aci, ci au căutat să profite de sfarea În 
care se găsa armata română, după marea bătătie şi după 
trei luni de lupte și de marșuri neconienile pentru. a.-do-! 
bândi în cel imai scurt timp obiectivul final al campâ- 
aiei române: desirugerea ei, inainte de a fi :ajutată de 
aliateie sale, şi ocuparea întregei ţări. Predarea Pulernicei 
“celăli a Bucureştului şi ocuparea capitalei, oraş mare şi 
hine aprovizionat, nod însemnat de căi ferate şi or. 
dinare, punea la dispoziţiunea armatelor aliate o bună 
bază pentru continuarea "operaţiunilor ofensive spre 
răsărit. Prin aceasta se facuse, în adevăr, cu putina 
urmărirea” neintârzieată, cu forţe puternice şi pe ua 
“front larg, a inamicului care se retrăgea, fără ai Qă | 
„timp să'și organizeze un nou front defensiv şi să'și re- 
constituiască puterile. | a 

«Presa Inielegerii, mai ales cea franceză, nu atribuja 
o importanţă însemnată căderii Bucureştilui, de oarâce 
armata română isbutise să se retragă intactă. Afirma- 
fiunea aceasta era însă neexactă, căci armata, română 
suferise atât de mult încât perduse mare parte 'din vă- 
loarea ei ca factor operativ!). 

«Armata română suportase singură toate greutățile 
răsboiului de dincoace şi de dincolo de Dunăre, căci 

1) Afirmaţiunea aceasta îmi fusese făcută de mai mulți ofițeri de 
“pe toate ironturile armatei noastre cu mult înainte de bătăi a de la „Argeş. După această bătălie starea ei era şi mai rea. Presa îi anceză 
iadecă, deci, greşit situațlunea ; greşala ei iasă era intenționată.



  

ajutorul ce i-a dat până acum aliata s-a a fost: neîn- 
„semnat. Ruşii urmăreau prin aceasta un scop foarte e- 
igoist: economia forţelor ruse pentru interesele lor pro- 

- prii. Poate chiar că Rusiei nu'i era- tocmai neplăcut .ca 
» România — care avea de gând, fără îndoială, să facă a'i se 

plăti de Ruşi cam scump alianţa ei militară (Germani; 
zie :. trădarea er) —să fie. nevoită a âduce jertie mari, 
“căci perzându'şi. armata, ea ar fi ajuns atât de slăbită 
încât, în: nevoia: de a se răzăma pe puternica Rusie, ar 
fi tost silită. să renunţe la. neatârnarea ei politică şi 
militară *). 

„ . «După ocuparea Bucareștilui, armata română urmă- 

“vită de aproape de trupele victorioase ale lui von Mac= 
kensen, să îndreaptă, prin Urziceni-Mizil, spre Nord-Est 
înspre Siret. Retragerea era acoperită de arier-garde 
“puternice, cari găsau poziţiuni formidabile- în nume- 

pg _. . , i + : Di 7 

" 1) Cât de bine a judecat evenimentele militare, cel care a făcut:a- 

„ceastă dare de samă, se vede astăzi (Noembre 1917), când guvernul 
„revoluţionar rus publică actele secrete încheiate de aliaţi cu guvernul 
țarist şi corespondenţa relativă. la adevăr, într'un raport al Genszra- 

lului 'Polivanow, pe atunci ministru de răsboiu, privitor la 'condiţiu-" 

“ile intrării României în Tăsbotii, care poartă data de 20: 'Noembre. 

1618, se găseşte urmă!oarea 'măriurisire:. „Prin convenţiunea dia 

+ August s-a promis României Transilvania, Bucovina, Banat :l. De si- 
guz că după răsbolu România. va ridica pretenţiuni şi asupra Basara- 
biei,... Întrucât influența României în Balcani e în contrazice e cu in- 

teresele Rusiei, nereuşita planurilor pan-române nu e în detrimentul . 
intereselor Rusiei. Evenimentele petrecute în Remânia (14 Aupust-? 
Noembre) au schimbat fundamental condiţiunile convenţiunei. În ioe 

de sprijin militar modest, la care era obligată Rusia în Dobrogia, apă- 
"+ area teritoriului român a trebuit să fie peste tot transmisă aproape 

„+ exclusiv tripelor, ruse. Ajutorul rus a fost. aşa de. mare, în:cât. pro- 
&misiunile cari figurează în convenţiune,: relativ la despăgubiri. terito- 

rlae, trebuesc neîndoios supuse unei noui examinări”. . 
E) 

;roasele rîuri ce brăzdează 'câmpia. Aceste: lupte de 
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arier-garde 'erau necesare peniru a tace cu putinţă re- 
tragerea masselor de oameni, cari, din cauza lipsei de 
de căi buhe, își croiau cu multă greutate drumul prin 
câmpiele desfundate de ploile torențiale. Nu e. vorba 
că şi urmăritorul întâmpină aceleaşi greutăţi. Numai o. - 
singură cale duce din Muntenia spre Nord-Est:. Buza. 
„reşti-Ploeşti-Focşani. Pe această cale se retrăgeau massele. 
române, urmărite de aproape de armata generalului 
Falkenhayn, care a dat lupte îndârjite !). La răsărit de 
această cale se află drumuri mult mai rale, dintre cari 
drumul Bucureşti-Urziceni-Brăi'a are pentru retragere 
cea mai mare importanță?), i 

«Trupele 'aliate germano-bulgare urmăreau trupele 
române cari se retrăgeau. Părţi importante din forţele 
din Dobrogia trecuse Dunărea la Turtukaia, Silistria şi 
Cernavoda.. După opt zile dela ocuparea Bucureştilui, . 
rezistența Românilor. dela Ialomiţa fu zdrobită, şi Ur- 
zicenii şi Mizilul ocupați. . In : curând. urmă şi : luarea 
nodului important de căi-ferate, Buzeul, precum şi 
„trecerea peste riurile Buzeu şi Călmăţuiu (16 Dec., s. n.) 

«Dacă în primele zile după luarea Bucureştilui po- 
vara luptelor - de arier-garda a fost dusă în cea mai. 
mare parte de Români, după trecerea riului Ialomiţa 

  

Lă 

1) Mărturie prețioasă pentru! brava, dar nenorocita, noastră armată;. 
2) După ocuparea Bucureştiului, urmărirea incepu imediat pentru'a nu perniite armatei române să-se oprească, înainte de a ajunge ia Si- 

ret, pe Ialomiţa, Călmăţuiu şi Buzău. Armata a 9-a inainta mai mult . 
frontal ta picioarele munţilor şi prin munţi. Armata de Dunăre, trebuia” 
să facă, pe aripa ei dela Răsărit, o considerabilă ocolire, la dreapta, 
Această din urmă armată avea ca ţintă Biăila şi jumătate din linia 
irontului dintre, Focşani şi Brăila, Evenimentele dinu Dobrogia erau în legătură cu urmărirea din şesul Munteniei | irea din şe tenlei, Inaintarea armatei! de Du= 
năre spre Est era sprijinită de, detaşamenteie bnlgare, „cari trecuseră, Dunărea lângă, Siliştria, Cernavoda şi Hâi şova. (Răsboiul României).
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1ucrurile se schimbă din ce în ce mai mul. Arier- 
garda română fu întărită mai întâi de cavalerie rusă. 
An curând veni şi infanteria rusă, care în parte fusese 
adunată de pe frontul dunărean sau din Dobrogia de îi 
Nerd. Aceste trupe fură puse ea să țină pept arma- 
telor potrivnice 1). = 
«Acum încep să sosasca noui diviziuni rusești, aduse 

dela Bacău și Tecuci. Graţie valului lor protector, care £ 
"devenea din ce în ce mai des, armata română se re- 

% 

trage spre Moldova, aşa că pe la mijlocul lui Decembre 
(5. n.) ea dispare din Muntenia fără a lăsa urme 3). 4 

«După venirea Ruşilor, încep lupte noui și foarte + 
grelg pentru armata a 9-a şi pentru cea de Dunăre. 4 

«Ruşii se intărise solid la Nordul riurilor. Buzeu şi 
Călmăţuiu, pe linia Sud Râmnic-Sărat-Filipeşti- Viziru. 
Acum frontul ş-a redus mult din lungimea lui şi e 
orientat aproape perpendicular pe liniele de retragere 
aşa că Ruşii sperau să se poată mănține în aceste în: 

1) Forţele române, în retragere şi dizolvate, precum şi.corpul de - 
armată rus, bătut la Sud de Bucureşti, au avut intențiunea de a răsufla 
pe lalomiţa şi de a se reîntări acolo. Intre Ialomiţa şi Buzău (iu), 
Ruşii adusese puternice masse de cavalerie pentru a scăpa diviziele 
gonite, măcar cătăva vreme, de urmăritori. Mai incolo, în faja liniei 
Râmnic-Sărat-Brăila, în pozițiuni pregătite, trebuiau să „oprească ds- 
îinitiv, cu torţe puternice, înaintarea spre Siret, Cu puţin mai înainte 
se socotise că se va putea pune capăt marşului victorios al armatelor 
g-a ia Ialomiţa. Rezistenţa însă pe acest rîu a tost condamnată de 
oarece părţile armatei a' 9-a, caii înaintau spre Buzău, o lipsau de 
sprijinul flancului (Ibidem). 

2) Această afirmaţiune e contrazisă chiar de un comunicat al Ma. 
seluj Cartier German, care afirmă' că în luptele dela 19 Decembre 
€st. n.), cari se dau pe Buzău, Germanii au făcut 1000 prizonieri ruşi 
şi români. Deci, în a coua jumătate a aeestei hini, trupele române 
sunt cam la 60 Km. la Sud de Milcov. 

     



  

ai 

  

tăriri până la sosirea ajutoarelor pe tări le aștepiau, când plănuiau să iee ofensiva şi să respingă trupele- adverse peste riurile greu de trecut Di a «Bătălia sângeroasă, care ţinu mai multe zile şi se dădu la Sudul Râmnicului Sărat şi la Filipești în zilele. de Crăciun (catolic) dovedi Ruşiloi :superioritatea' co-: mandamentului, a trupelor şi a armamentului germân.. Intăririle puternice, constând din mai mulţe linii de sârmă” ghimpată fură apărate cu îndârjire -de_Ruşi: atât -la Râmnic S. cât şi de ambele părţi ale liniei: ferate Buzeu-Brăila, lângă Filipeşti. După lupte. crân-. cene, armata a 9-a şi armata de Dunăre resping pe: adversar, sprijinită fiind de grupul Generalului Krafft von Deimensingen (âripa stângă a armatei a: 9-a); cărei 
atacase puternic în munţii Buzeului, precum şi de gru-. pul Generahuui Gerok (aripa dreapta a armatei arhi-- ducelui Iosef), care înaintase în munţii Buzeului ?), 

«În primele zile ale lui Ianuar' (s. n.),. Ruşii 'se re-- 
lrăsese cam la următoarea linie : Aripa stânga o forma. 
capul-de-pod dela Brăila, care consta din întăriri de. 
câmp pe linia Ciucea-Romanul-Gurgueţi. Un grup mij= lociu ocupa capul-de-pod dela. Fundeni (pe dreapta 
Siretului, la Sud: de capul-de-pod permanent dela Nă- 
moloasa). Aripa dreapta cea mai tare, ocupa Focșanii, 
Aci sectorul Milcovului fusese întărit de pe la mijlocul 

  

1) Şi atei s=a confirmat gluma pe care o fac Germanii cu adversarii, ior : Pe când Germanii ne bat, „rezervele noastre vin cu drumu! de ier, dar nu sosesc pe câmpul de bătaie. | Sa 
2) La 1 Decembre (st. n.) armata de Dunăre (General Kosch) şt 

armata a 9-a (G-i Folkenhayn) -au ajuns în faţa pozițiunii puternic or-:: 
gâbizată şi apărată cuprinsă între riturile Râmnic-Sărat, Buzău şi Du- năre, şi care se întindea dealungul ' liniei Zoiţa-Bălăceanu-Galbenul- 
Visani-Filtpeşti-Gherghişani-Filiu-l acul Rezi. Această linie a fost stră- punsă la Filipeşti, . 

>
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“lui Octobre şi transformat. întro poziţiune puternică, 
ale cării capete erau formate de cele. doă grupuri de 

- întăriri ale Frontului Focşani, cari se razimă pe riul 

Milcov. La Nordul acestei poziţiuni se afla arcul întă- 
ririlor. permanente ale Focşanilui şi întăririle puter- 

nice de pe canalul Focșani-Baloteşti şi de pe malul 
Putnei, 

«Armata felâdmareşalului v. Mackensen, care urmărea 

deaproape, nu a dat timp Ruşilor, să se stabilească 
din .nou pe malul sudic al Siretului. 

«In, primele zile ale lui anuar (s. n.) armata dună- 
reană a pătruns în capul-de-pod dela Brăila. In acest 
timp armata din Dobrogia a cucerit pe malul răsări- 
xtean al Dunării, după lupte crâncene de mai multe 
zile, puternicul cap-de-pod dela Măcin. 
«La capul-de-pod dela Fundeni s-a produs o spâr- 

-tură. Intre acesta şi armata de Dunăre, puternice masse 
“de cavalerie germane au înaintat spre Siret. Massa 
armatei a 9-a a pătruns în puternica poziţiune de pe 

Milcov, lângă Focşani, pe când grupele generalilor von 
“Krafft şi von Morgen au luat cu asalt, prin grele lupte 
în munţi, înălțimile situate la N-V de Focşani şi ş-au 
cucerit eşirea în câmpie, Prin atacuri răpezi au căzut 

şi. pozițiunile de pe canalul Foeşani-Baloteşti şi de pe 
cursul inferior al Putnei. . 

«Un contra-atac puternic, dat de Ruși pe o > lărgime 
de 25 km. între Focşani şi Fundeni a fost zădărnicit. 

„Numai în câteva puncte izolate se mai găsesc, între 

“Focşani şi Brăila, forţe ruse pe malul sudic al Siretului, 

«Armata lui Mackensen a avut nevoe de o lună ca 
“să străbată 180 km. dela. Bucureşti până la gura Sire- 

tului şi ca să bată armatele ruse, adunate spre a în- 
globa întrânsele pe Românii. 'In timpul urmăririi şi a 
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luptelor au căzut prizonieri în: mânele ngastre 25.000. Români şi 30,000 Ruși»), x "da 

da ii 

„Inaintarea Armatei dunărene dela Bucureşti ia Brăila“.. 
(M. C. G. Mackensen). : Da 

a i 

„ «Cetatea Bucureşti a fost ocupată la 6 Decembre. ($. 
n.). Ea a căzut în mânele grupului de armată a' lui 
Mackensen ca un fruct preţios, răsplata unor operaţiuni: 
concepute în mare şi executate cu energie. Dar cu aceasta. 
nu se atinsese încă ţinta dorită. ia 

«Regimentele au trecut în marș forţat prin. stradele îp 
sărbătoare ale capitalei 2), şi au eşit în şesul Munteniei: 

  

1) Numărul prizonierilor Români raportat la efectivul armatei noastre- 
este mic faţă cu acela âi armatei ruse, care era mai mică şi nu a în. 
ceput a lua parte la luptele mari decât la Sud de Râmnic-Să-at-Fili- 
peşti. Şi aci, ca pretutindeni Românii s-au' bătut bine, şmau făcut cu vrednicie datoria. Nu au învins fiindcă nu' i-a ajutat nimene Îa timp,. fiind-că erau sdrobiţi de obosâlă,. [i ndcă şi ai mamentul' şi conăada- 
mentul lor erau inierioare celor germane, Câte :nu. vom avea de în, - 
văţat din acest răsbolu, şi.de indreptat după răshoiu, 

mătoarele rânduri reierltoare la retragerea armatei noastre dela: 
Argeş: „Românii nu apără Bucureştii, aşa că ma 'şul năvălitorului 
continuă aproape fără opriri până- la fi untaria Sudică a Mo: dovgi: 
riul Putna-Dunărea de jos. Românii se retrag în tea mai bună or-. 
dine posibilă, făcând foarte onorabil față în anumite puncte; Rusi i. 

„ln „Aniintirile de Răcboiu“ ale Generalului Ludendorii găsesc ur- 

vin să “i sprijine prea târziu. Până acum, pentru m 'tive neexplicate 
ei nu ș-au respectat angajamentele luate, (Geutral Baat: „Luden- 
dortis, 1920). o Ei 

2) Ce ironie, Autorul dării de samă ştie bine cine sărbătoria intra 
rea armatelor învingătoare in capitală. Din pa tea bărbătească, erau. 
colonia germano-austriaco-ungaro-bulga ă; evreii cosmopol ți cari până. 
în ajun aclamase trupele ruseşti; v.nzăto 1i de “cărți poştale ilustrate 
germane, cari au apărut ca din pământ pe cal a Victoriei; şi repre: 
zentanţii corporaţiunii de gură-cască, cări uniplu stradele îndată îe.



a 
- 

„Aripele interioare ale celor două armate au atins. la 6 
Decembre Bucureştii fără lupte de stradă. Ele au în- 
“treprins imediat urmărirea inamicului fugar 1). In după 
amiaza acelei zile, trupele lui Falkenhayn au frânt ul- 
tima: rezistență a inamicului, întărit la răsărit de Ploeşti» 

  

şi au luat cu asalt (?) acel important nod de comuni- fi 
'țiuni. S-a ordonat o răpede înainiare spre Buzeu. Sacul, 
pe care'l formează şesul Munteniei între Bucureşti şi a 
rîul Siret, trebuia stors printr'o presiune despre munte. 
Armatei de Dunăre i-a revenit greaua sarcină ca să a- îi 
copere aripa armatei a 9-a, care înainta spre Buzeu- ţă 
diămnic-Sărat., De oarece în sectoarele mari ne aştep- 
tam la o rezistență puternică, comandantul grupului ș 
de armate a socotit să iee linielor întărite ale scsului 
valoarea lor prin înaintarea puternică a aripei stânge, 
Loviturile de şah gradate ale înaintării au isbutit deplin A 
:şi ş-au exercitat înrînrirea pe frontul dobrogian, La 5 
anuar (s. v) 1917, Siretul a fost atins şi s-a lut ini- 
micului Dunărea între Giurgiu şi Brăila, adică o lun- 
gime de circa 260 km. 

«Puterea de apărare a inimicului a fosi mică, Lovi- 
. “tele i în luptele de pe Arges fusese aşa de mari încât 

  

„aud o muzică militară, sau zăresc vre-o înmormântare. Dia par tea 
îericească, erau. călugăr iţele germane (diaconesele) cari fusese inter- 

mate dă sipuranţa noastră ; saşele şi ungurencele, servitoare sau cari 

fusese închise de poliţie, până la plecarea guvernului din capitală ; 
temeele de moravuri uşoare, cari 'şi continuau tristul lor conterţ am- 
*Dulant, Toţi aceştia sărbătoreau intrarea. trupelor străine în capitala, 
României, | 

_1) Struntat neadevăr. Armata română nu fugea, ci se retrăgea. la 
„adtă parte comunicatul oficial mărturiseşte singur că armata a 9-a în 
«urmărire a trebuit să susțină adevărate lupte, De ce dar se denatu- 
„rează adevărul ? Nu îugarii provoacă lupte, şi încă adevărate lupte, ci 

- frupele cari se bat în reiragere, 
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armatele româno-ruse s-au retras în grabă spre kăsă-- rit. Dar acum un alt inimic 'se opunea înaintării: pu- 
ținele drumuri desfundate de ploi dădeau mult. de. lu- cru chiar diviziunilor balcanice deprihse. cu : asemeni 
greutăţi. Voința comandamentului şi conştiinţa datoriei: până la cel din urmă condncător de la irăsurile: de co. loane au ştiut să învingă noroiul- până. la genuche ca: și alte greutăţi. Şi imediat la spatele laptătorilor, pio- nierii lucrau pentru asigurarea întăririlor. Cu mare. spirit de sacrificiu aceştia au.făcut minunea să recons- tituească podurile, din cari multe. 'crau peste ape ri- poase, cu aşa repeziciune în cât urmărirea sa nu su- fere întârzieri. Inimicul nu ş-a închipuit că, pe ase- mene paragine s-ar putea aduce, odată cu trupele, şi ar- - lieria grea. | e 
«Forţele române în mare descompunere şi în retra-. 

gere, ca şi corpul rus bățut la Sud de Bucureşti, aveau intenţiunea să se odihnească. la Ialomiţa şi să se întă- rească din nou acolo, Intre acest riu şi. apa Buzeului, 
Ruşii au adunat mari masse de cavalerie peniru''a da răgaz trupelor hărțuite de un urmăritor incomod. Mai! | departe, în faţa liniei Brăila-Râmnie-Sărat, urma să se oprească hotărît înaintarea spre Sirei în poziţiuni di- Bainie pregătite. i e e aCâtva timp s-a crezut că se, va putea opri pe lalo .- 
mija înaintarea victorioasă a armatelor noastre. De. 
oarece pentru apărarea eficace a acestui important sec: 
ior nu ajungeau resturile armâtelor bătute, Comanda-. 
meniul rus -a luat hotărirea grea de a aduce întăriri din 
Dobrogiă şi de a expune astfel” stăpânirea Nordului “Do-. brogiei. Dar, rezistenţa, „pe laloimiţa. era. condamnată dinainte, de oarece era lipsită: de. sprijinul de. flanc prin înaintarea pe rîul Buzeu a unei părți din, armata a 9-a..
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«Incă de la 10 Decembre. (s. v.), cavaleria armatei 
“dunărehe apăru pe'lalomiţa la Copuzut și străbătu în 
direcţiunea Reviga. Forțe bulgare, cari trecuseră Dună- 
rea între Silistria şi Cernavodă, atacară'aripa stângă 

-a inamicului. Fără a'şi acorda o zi de odihnă, grupul 
armatelor ş-a continuat urmărirea în direcţiunea Norâ- fă 
Est, cu intenţiunea ca să zădărnicească încercările de 
rezistență din şes spre munte cu o puternică aripă” 
stângă mult înaintată prin eşelonare. 

«Pe Danăre, devenită acum liberă,. s-au construit în 

mai multe puncte poduri, stabiliodu-se cu chipul acesta : 
„a legătură puternică între armata care luptă în Mun-:* 
“tenia şi între armata bulgară, 'care luptă în Dobrogia 

«După ce s-a cucerit la 15 Decembre trecerea Bu-: 
zeului de ambele părţi ale oraşului, inimicul ş-a con- i 

tinuat retragerea în două grupuri principale: O coloană,:* 
formată din restul armatei române şi o diviziune rusă, 
s-a retras în direcţiunea apei Râmnic-Sărat. Cellalt grup, 
în majoritate forţe ruse, s-a retras în direcţiunea Bră- 
ilei. Trebuia prevăzut că Ruşii vor rezista cu îndâr- 

_jire la capul-de-pod construit la Brăila, de oarece soariă 
armatei ruse din Dobrogia era strâns legată de soarta 
Brâiiei. Această retragere a determinat comandamentul 
să continue cu mai multă putere ofensiva începută în 
Dobrogia, să arunce armata rusă dincolo de Dunăre 
prin atacuri viguroase şi să iee din puterea de rezis- 
tenţă a Brăilei atacând-o pe la spate». 

„Ziarul Morgenbladet“: Aprecierile unui Neutru. 

«BE adevărat surprinzător că Rusia nu a putut: face 
„pentru aliatul său român de cât aşa de puțin şi că aju- 
“torul -eî a sosit-după ce armatele lui Falkenhayn şi a 
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lai Mackensen il măturaa ca o vijelie. Dar. se. pare că, 
lumea e acolo, pe frontul acela, pe dos.. Romârii tre-. 
buiau doar să ajute ei pe Huşi şi să primejduiască, prin. 
ofensiva lor din Transilvania, flancul drept al lungului. 
front austro-german, silindu'l să se desfăşoare, pentru 
a ajuta astfel pe Brussilow ca să-şi atingă scopul mult, 
dorit. Dar, Rusia şi România gândiau, iar.... Hinden- 
burg ridea. Prin. contra.lovitura sa genială şi strălucit. 
executată, generalismul german nu numai că a: zădăr-. 
nicit toate planurile române, dar a pus planul de răs- 
boiu duşman :în primejdie prin ofensiva sa energică: 

- din Muntenia, Dobrogia şi Moldova. Frontul rus, care ., 
„până atunci. se putea sprijini în partea sa sudică pe 
România neutră, atârna acum în aer, şi Ruşii trebuiră 
să facă pe dracul în patru pentru a'şi asigura şi întări 
în grabă flancul cel primejduit. Avură deci loc impor- | i: 

„ tante deslocări de trupe şi, în parte, o reorganizare a Sa 
armatelor combatante, ba se făcură şi priminiri însem= 
aate printre comandanții superiori ai armatei. Gene- 
alui Zaharow, care condusese până atunci armata de . 
pe ambele părţi ale graniţei dintre Wolhynia şi Galiţia, 
îu numit comandant al armatelor mixte rusb-române 
din Moliova (după ce puţin înainte comandase arma- 
teie uin Dobrogia), iar generalul Litzschintsky, fostul .. 
şef al armalelor de la Suitul -Nistruilui, în Galitia, co- 
mandă acum armatele de la graniţa dintre-cele trei 
țări şi din pasul Iablonica, unde setrudeşte -îh zadar să 
respingă. îndărăl armata gereralului von KOwess. Gene- 
alul Kaledin, care condusese mai înainte armata din 
Volhynia de la apus de Luck, se află acum la Artz. 

«Căi toate aceste mari transformări şi deslocari na 
„1e pot fi de mare folos Rușşilor, se înțelege dela sine. 

De altfel, atât anotimpul cât'şi lipsa de căi ferate le-au
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îngreunat foarte. mult operaţiunile, Noi nu credem afir- 
maţianea că Ruşii nu au voit să vină mai devreme în - 
“ajutorul Românilor. Ruşi nu au pulut, pur şi simplu, să facă. 
mai răpede şi mai mult pentru România. Pozijiunea .ac-: 

““iaală: a Aliaților. pe. Sirel e foarie favorabilă şi foarle 
potrivită atât pentru ofensivă câl şi pentru defenşivă. Des- 
făşuratea operaţiunilor din România în viitor este un secret 
zi lui Hindenburg. Dar, oricâte greutăţi ar mai avea de: 
învins armatele germane în viitorul apropiat, noi ştim. 
că trupele aceste, czri au săvârşit până acum fapte aşa de : 

| strălucite, nu vor desminţi nici deacum inainte faima tor»- 

2, Discuţiuni asapra dărilor de seazaă străine. 

“Din relaţiunile ce am reprodus Yoiu discuta cemâ- 
„tearile afirmaţiuni: - 

-1.— Scopul campaniei din România. a fost: destru- 
gerea armatei române înainte de a fi ajutată. de aliatele 
ei (dela Sud şi dela Est), şi ocuparea întregei ţări. 

Scopul acesta a fost în parte atins. "Armata noastră 
a fost învinsă, nimene nu poate contesta, a. pierdut 
personal şi. material foarte numeros, e adevărat, dar ne 

“a fast desființată, cum. a fost armata sârbă în iarna anului 

1916 şi cum repetă comunicatele germane în fiecare zi. 
“Cauza înfrângerii armatei noastre .nu trebue că- 
uiată în capacitatea sa operativă, ci mai întâi în planul 

de operaţiuni, greşit şi rău aplicat, şi apoi în nesosirea: 
ia timp şi în cantitate suficientă. a ajutoarelor acolo 
unde apăsarea _inîmicului cerea o intervenire grabnică. . 

Ca şi în Dobrogia, unde armata noastră nu a fost 
ajutată de aliatul său decât după ce am perdut' doă 

bătălii, din cari una ioarte, însemnaţă, ajutorul | na a 

tost dat unde trebuia, - nici la Argeş nici cel pain + ia 
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“dalomiţa. Dacă arwmata noastră ar: fi: găsit la Ialomiţa, în 
'velragerea ei, o poziţiune de: repliare bine apărată, ar fi tost scutită de atâtea perderi pe cari le-a suferit într'o. lungă retragere precipitată. şi aproape continu - subt apăsarea urmăritorului. De altfel, rezistenţă tenace „pe lalomiţa nici nu trebuia încercată, daci armata noastră nat era stăpână sigură pe cursul superior al:Buzeului şi „ pe riul Cricov, prin . cari se putea întoarce aripa dreaptă a frontului lalbmiţa de. armata a 9-a germană: | 

Pentru ca ajutoarele să poată interveni la timp se. cere: ca armatele să dispună de rezerve suficiente şi de mijloace de transport. Mai e un alt mijloc, dacă na 
“sunt destule rezerve: aducerea trupelor de ajutor de pe: 
«alte fronturi, dar acest mijoc nu trebue întrebuințat de căt cu multă precauţiune şi numai pe fronturile solid - “organizate, unde bătăliele au o durată mult mai lungă decât a bâtălielor de câmpie, şi când fortificațiunea te . | xenului și artileria sunt în stare să restabilească echi- 
fibra perdut prin reducerea efectivelor. Comandamentul 
suprem german a întrebuințat de mai multe ori: acest 
mijloc, atâtpe teatrele de operaţiuni de Vest şi de Lust, cât 
şi pe frontul românesc, şi i-a isbutii; fiindcă dispoziţi-. 
anile ce el lua pe fronturile de unde retrăgea o parte 
din trupe, erau în stare să garanteze apărarea sectoa- | 
elor slăbite. Austriecii au întrebuințat şi ei acest mijloc 
când au luat ofensiva pe frontul de Vest (în Trentin) al - teatrului de operaţiuni iialian, dar. urmările acestei ope- | raţiuni riscate au fost ofensiva Srupului de armate a] ini Brussilow în Volhynia şi în Galiţia şi ruperea iron- ului austriac, i o 

Staturile-majoare rus..şi român au întrebuințat da mai multe ori acest mijloc pe teatrul de operaţiuni român, dar nu după formula germană, şi au dat necurmat greş.



"480 

r-Pentrui. ia opri  îbaintarea: armatelor germano-aus- 
triace spre Bucureşti,  comandameniul. român, care ni 

nai. dispunea de nici o rezervă a''adus trupe din I)o- 
brogia. Manevra dela Argeş na a izbutit şi în acelaşi 
timp apărarea Dobrogiei a .fost foarte. mult slăbită. : 
“Pentru a opri: înaintarea armatelor. germane spre 

Siret, Ruşii iau adus întăriri din Dobrogia. Manevra nu - 
a reuşit şi în acelaşi timp s-a islăbit din nou şi peste 

măsură apărarea Dobrogiei şi a contribiit la pierderea 
părții nordice a. acestei provincii, care constiluia un cap 
de-pod strategie și complecta apărarea regiurii Siretului 
inferior. Urmările slăbirii. apărării Dobrogiei au fost 
dezastroase, Făcând să cadă în mânele armatei bulgare 
partea de Nord. a Dobrogiei până la braţul Sf. Gheorghe 
5-a întors apărarea Brăilei, care: la rândul ei constituia 

in puternice ' cap de:pod ala aripei stânge a apărării 
coridorului Moldovei,. şi .a înlesnit cucerirea acestei 
poziţiuni (5 Ianuarie st, n. 1917) prin combinarea . ala- 

- eului dela stânga: Dunării,; dat de trupele germane, ca 
atacul dela dreapta Dunării (din Măcin) dat de trupele 
bulgare. Prin perderea părții: nordice: a -Dobrogiei şi 
stăpânirea malului drept al Dunării de armata germano- 
bulgară s-a făcut posibilă o.  invaziuhe în Basarabia prin 
frunteria ei sudică. : 

: Constat dar că, pe. când: manevrele germane, bazate 

pe împrumutul trupelor. 'de pe: un front pentru:a le 

AR duce pe altul; defensiv sau ofensiv,:nu au provocat până 

acum. nici o criză tactică, sau strategică, pe frontul de 
unde au fost luate, manevrele identice române şi ruse 

mu au reuşit niciodată şi au provocat.crise tactice cu 
gtele. urmări strategice pentru armatele. ruso: române; 
: Ocuparea României întregi nu' a pulut fi realizată 
de armatele lui Mackensen in campania din iarna 1916 
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1917. Armatele sale victorioase au fost oprite pe frontat 
Putna-Siretul ue: jos. Causele cred că sunt următoarele: : 
Mai întâi; reducerea: frontului de apărare. şi topo- 

grafiea terenului, cari au permis armatelor ruso-române 
să'şi condenseze mijloacele de acţiune pe un spaţiu mult . 

mai mic și să organizeze 'o rezistenţă solidă. Apoi lipsa 
căilor de comunicaţie pe front şi înapoia frontului ar-: 
matelor aliate (germano- -austriaco-bulgare). Apoi as- 
primea ernei, - cari a oprit continuarea operaţiunilor : 

otensive ale acestor armate. Infine, atingerea momen= „. 
tului culminant, dincolo de care armatele victorioase ;: 

?iscau 'să -peardă tot câştigul agonosit, 
Din dările de samă şi din relaţiunile oficiale s-a 

puțut vedea cât preţ a pus Mareșalul Mackensen ca să 
acorde operaţiunile din Dobrogia cu cele din Muntenia. . 

Pentru a asiguura libertatea operaţiunilor din Ol- 
tenia şi din Muntenia răsăriteană, el caută să cucereasca - 

ținuturile Dobrogiei până la Nord “de valea Carasu, tăind | 
astfel singura cale de comunicațiune, care leagă. per- 
manent Marea şi Dobrogia cu România Cisdunăreană, 

şi făcând prin aceasta imposibila orice întoarcere stra- . - 

tegică a armatelor aliate din România printr'o incursi- 
une ruso-română în cadrilaterul bulgar. Mai mult încă, 

După ce a organizat solid apărarea : pordieă a frontului 
Cernavodă-Medgidia-Constanţă, care are o desvoltare: 
numai: de 60 Km. şi 's-a asigurat că apărarea frontului 
e în stare să facă față oricărui contra-atac al armatei 

ruso-române, el retrage tot prisosul de trupe şi] trimite - 

ca să-iee parte la operaţiunile din Carpaţi şi din Muntenia, : 
După bătălia dela Argeş şi începerea urmăririi arma= . - 

tei românce, grupul germano-bulgaro-ture din Dobrogia : 
începe să apese asupra frontului rus din Dobrogia şi -- 

să'1 împingă spre Nord. La 16 Decembre (st. n.), aliaţii - - 

al .
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ajung la linia Cogealac:Cartal-llârşova ; la 21, Tulcea 

şi. Isaceea sunt, cucerite, iar Ruşii împinşi în unghiul 

Dobrogiei de lângă Măcin. Aci trupele ruse, după lupte 

violente, cari țin pâna la > Lanuar (st. n) 1917, cu ar- 

mata a 3-a bulgară (general Nerezow), sunt nevoite să 

se. retragă peste Dunăre, şi astfel intreaga Dobrogie căzu. 

în. mânele învingătorilor. | 

Găsim la adversarii noştri o desivârşită concordanţă 

între operaţiunile din. Muntenia «și operaţiunile din Do- 

brogia, frontul ofensir din stânga Dunării rămâne ne- 

contenit conjugat cu cel din dreapta ei... 

Oare nu se cădea că aceasta “armonie strategică să 

existe şi în mersul operaţiunilor armatelor ruso-române 

de, dincoace şi de dincolo de Dunăre? Oare nu ar fi 

trebuit ca Statul-Major. român,  înninte. chiar de neno- 

rogita şi greşita apărare a fruntariei meridionale a Do- 

“brogiei, să .iee dispoziţiunile cuvenite pentru a organiza 

un. puternie front de operaţiuni la Sud de depresiunea 

Carasu, unde corpul însărcinat cu apărarea Dobrogiei. 

să poată găsi, în retragere, un sprijin, care să'i asigure 

vezisteniă cât timp armatele din stânga Dunăriii vor fi .. 

şi ele în stare să țină câmpia lomâniei până la linia 

Ialomiţei ? Oare nu trebuia ca Statul-Major ruso-român 

să asigure stăpânirea, prin întrebuințarea tutulor mij- 

loacelor, pe cari tehnica răsboiului le pune la. dispozi- 

” ţiunea armatelor, a colțului din Nordul Dobrogiei până 

la linia Furcoaiă-lachel, care era atât de necesar pentru 

apărarea aripei slânge a frontului Focşani - Fundeni- 

Brăila, să complecteze și să consolideze apărarea liniei 

Putna-Siret, care închide poarta Moldovei ? 
. . 

“Aceasta armonie, atât de trebuincioas?, nu a pulut, 

fi tndeplinită, fiind că răsboiul nostru a fost condus de 
amândouă Staturile-Majore fără nici un plan de opera- 

s 
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țiuni. fiind ca Statul-Major român nici nu se gândise 
vreodată la eventualitatea unor operaţiuni defensive îi 
interiorul Dobrogiei, pe cari calculul probalităţilor, făcui 
de miatematicienii dela Ministerul de Răsboiu și dela 
Statul-Major, le găsise  inadmisibile. Astfel se țase în 
întuneric ursita unei ţări şi a unui neani. 

E 

„Se credea de unii că Mareşalul Mackensen ar fi avut 
intențiunea să continue campania în Moldova şi, după 
cucerirea ei, să 'şi îndrepte armatele fie spre Odesa, fie. 
spre Kiew. Găsese că oprirea „pe: îrontul actual a fost. 
impusă de motive strategice bine definite. Prin cuceri- 
rea Munteniei și Dobrogiei, armatele aliate ş-au scurtat. 
cu peste 1000 Km. frontul de operaţiuni şi ş-au asigurat 
la sudul teatrului de: operaţiuni răsăritean un excelent. 
front strategic, determinat de Carpaţii: Moldovei, de Si- 
retul inferior şi de Dunăre, foarte favorabil atât pentru: 
o defensiva strategică, care se impunea în timpul iernei,. 
cât şi în. vederea evenimentelor . necunoscute, cât şi 
pentru o viitoare ofensiva în Moldova şi în Basarabia. 

că ar fi împins acest front pe linia. Prutului, a cărei 
a greu de. asigurat în mijlocul iernei şi întro. 
situaţiune militară cam. nesigură, ar fi comis o greşala 
strategică, care ar fi putut avea urmări răle în raport . 
cu complexul operaţiunilor şirategice viitoare. Se pare . 
că acesta ar fi fost motivul, care a decis pe Marele- 
Cartier-German să oprească ofensiva armatelor aliate 
4a poarta Moldovei. | | 

Viitorul ne. va face să vedem mai limpede căuzele şi 
rezultatele. Dar, ori cuni ar fi, şi oricare ar fi sfârşitul răsboiului nostru, nu .mă pot opri de a reproduce. apre- 
țierea unui critic militâr spâniol asupră campiniei lui 
Mackensen din Muntenia şi din Dobrogia. 

 



- 

A84 

  

«Căderea, Bucureştilui şi Ploeştilui întăreşte în opi- 
niunea publică impresiunea neînvingerii Puterilor Cen- . 
trale. Campania din Muntenia va fi.trecută în istorie 
printre campaniele celebre. Succesul e Tezuliaiul fina! al 
nnui, plan admirabil concepai şi executat până la cel.mai . 
mic amănunt, până la atingerea, deciziyei. Infrângerea 
României influenţează asupra tutulor Puterilor Inţele- 
gerii şi dovedeşte complecta lor incapacitate». | 

În adevăr că planul şi executarea campaniei aliaţilor 
„din Româuia 'au fost maestre. ' Războatle se asamână 
cu clădirile: şi unele şi 'altele nu es bine 'dacă 'sunt 
făcute “după planuri necomplecte, sau rău' studiate. Cum 
ar fi'putut eşi bine răsboiul nostru când cl a fost exe- 
cutat după “un plân greşit şi necomplect, care uitase 
cazul când - ofensiva “strategică din Transilvania s-ar 
transforma în defensiva pe propriul. nosiru teritoriul, 
care uitase să studieze apărarea Dobrogiei în cazul unei 
ofensive a! armatelor” aliate germano-bulgare. Şi câte, 
şi câte; Ma | 

Că! pentru coniplecta incapacitate a Puterilor In jelegerii, 
pe care criticul spaniol'o deduce din ateastă: campanie, | 
eu hu o admit, Admit de-ocamdata nuiinai superiori-g 
tatea” capacității militârc a Germaniei asupra tuturor 
celorlalte puteri ' beligerante. Viitorul însă rămâne ve. 
pătruns, i 

2. Armata feldmareșalului v. „Mackensen, care urmărea 
de aproape nu d?dat Rașilor timp ca să se stabilească pe: | 
„malul Sudic al Siretului. E. foarte adevărat că opera- 
țiunile din Homânia au fost atât de ră pede conduse 
încât” nu au dat timp Românilor, nici Ruşilor, ca să 'şi 
reconstituiască un noii front şi să "1 organizeze astfel 
încât să poată prelungi rezistenţa. Făcând astfel, Statu)- . 
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Major al Mateşalului pretinde * că a "următ de apr oăpe 
"teoria lui” Moltke: «Impedecând pe diişmân de a se 
reîntări, de a se reculege şi de'a pune rânduială, obii- 
nem 'rezultatul la care de obiceiu nu puteri ajunge “de 
cât printro mare bătălie». E, 

Ceeace a contribuit la isbutirea manevrei de uiinăi- 
„rire a mareşulului' Mackensen a fost, fără îndoială, opri- 
rea prea repetâtă a armațelor, cari se retrăgeau, că, să 
primească lupta, pe diferite fronturi însemnate” de: Fiu- 
rile paralele, pe cari le treceau 'deacur -mezişul. Astiel 'ele 
au căutat mai întăiu să oprească urmărirea. vrășmășilor 
la riul Ialomiţa, ande se origanizase defensiv; neputând 
isbuti, diri cauzele arătate, au îricercat iarâş pe 'rivrile 
Buzeu: şi Calmaţauiu ; în Ane, ne isbutind nici acolo, au 
mai încercat pe RâmnicsSărat-Filipeşti- Viziru. Ei, da. 
Şi în retragerea după bătălia dela Vest de Bucureşti, 
Statul-Major român şi ăpoi Statul- Major rus au „repetat 
greşalele făcute la retragerea armatelor "din Oltenia, 
după ce armata lui Falkenhayn a reuşit să pătrundă în 
"sesul Jiului. Opriri şi iar opriri. Un critic imilitar a măr- 
turisit că Românii ştiu să se bată bine, şi ştiu să'şi apere 
bine poziţiunile ce ocupa, dar că nu, „stiu nici, să se e 
tragă, nici când să se retragă, Critica aceasta este a 
vărată şi din punctul de vedere tactic şi din cel stralegie. 

După marea bătălie dela Argeş, când toate recățoa- 
rele din munţii Munteniei cădeau una după alta, armăţa 
noastră nu mai era în stare să susțină bătălii pe Ialo- 
miţa, Buzeu, Râmnic-Sârat, Rezistenţa pe Ialomiţa. era 
dinainte compromisă 'din cauza trecătorii Buzeulii, căre 
i lăsase aripa dreaptă în aer. Bătălia dela Râmnic-Sărat 

, Filipeşti, dacă nu: reuşi, compromitea . apărarea. porţei 
Moldovei, după cum s-a:şi întâmplat, Ar. fi: fost mult 
mai bine dacă armata româno-rusă s-ar fi retras pe
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frontul pregătit Odobeşti-Focşani-Fundeni- Brăila subt 

protecțiunea unaș. arier-gardetari, în stare să reziste pe 

Talomiţa, Buzeu, Calmaţuiu .şi Râmnic. Ne apărat că pe 

linia Râmnic-Filipeşti-Viziru (sau Nord de Viziru) s-ar. 

“A putut organiza o rezistenţă mai viguroasă de divizi- 

unile ruse trămise în ajutor, dar numai atât. Toată pu- 

terea apărării ruso-române trebuia „păstrată şi concen- 

trată între dealurile Odobeştilor şi Brăila, pe un front 

solid organizat, cu aripa dreaptă adăpostită de orice 

intoarcere prin munții Brescului, iar cu aripa stângă 

garantată de orice întoarcere prin dreapta Dunării (Ma- 

cin-Luneaviţa-Vacareni) D, 
Şi armata franceză, în retragerea ei din Belgia, 1 a 

de puternicele armate germane, cari dispuneau de dru- 

muri numeroase şi de tot felul de mijloace de locomo- 

țiune; şi totuşi massele franceze nu s-au oprit ca să dee 

vreo bătălie, ci subt protecţiunea arier-gardelor s-au 

' seurs spre sud pe o adâncime, cari în unele părți a 

zecut de 180 km. Ele au executat o retragere strategică, 

şi când noul front a fost constituit la sud de Marna, 

(eneralisimul : a ordonat reînceperea acţiunii cu toată vi- 

goarea posibilă. Acelaşi plan trebuia adoptat şi de noi. 

“Massele româno-ruse trebuiau scoase de subt presiunea 

armatelor germane, oprite pe noul front şi întoarse cu faţa 

„spre Sud. Numai după aceea se putea da din nou drum: 

acţiunii. 

In ce priveşte aplicarea teoriei lui Moltke, aminiesc 
că Statul-A Major german a mai aplicat-o odată, la înce- 

"1 După încheerea armistiţiului (Mart 1918) m-am putut convinge, 
că vederile mele au fost întemeiate: M, C, G. roman îşi dăduse saiuu,. 

pe la începutul lui Decembrie 1916 (5. n.), că armata rusească nu vu 
:putea rezista. pe. linia Râmnic-S.-Filipeşti: Viziru. 
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putul răsboiului — în Septembrie 1911 — pe teatrul de 
operaţiuni apusan, dar' atunci a dat greş, și armatele 
-germane, din învingătoare şi urmăritoare ce “erau, au 
fost nevoite să cedeze inițiativa Francezilor şi să exe- 
cute la rândul lor o mare retragere strategică, Va să. 
zică teoria Imi Maltke e cazuistă. lu îi prefer teoria 
generalului Von Bernhgrăi, care bine aplicată nu poate 
da greş. - 

«âtâcul sacă forțele cu tât înaintează şi i să cere 'stor- 
țări necontenit mai mari. Este un moment culminanta! 
atacului, când continuare ea ofensivei strategice devine 
imposibilă... 'Asallatorul strategic ar irebui deci să cal- 
culeze toideauna raporiul între acțiane si rezultatiil uk- 
mării. Indata ce mijlocele de acţiune devin insuficiente 
pentru ceeace mai. rămâne de făcut, condiţiunile răz- 
boiului se schimbă deodată, şi toate avantajele trec în . 
mânele fostului apărător, devenit atacator» , 
"Dar, ceeace nu a reuşit în F rânța,urmaşului marelui 
Moltke. (nepotul său, generalul Moltke, selul Marelui 
Sfat-Major al arniatelor germane), a reuşit în România 

_mareşalului Mackensen. E adevărat - însă câ acolo ar- 
matele franceze Şi engleze erau conduse de Jofire şi de 
un Stat-Major capabil, pe când aci nici armata română; 
nici cea rusă nu aveau un bun*Stat Major... De sigur că şi 
armata noastră, dacă ar fi fost altfe! condusă şi alfel 
înzestrată, ar fi ştiut să profite de acel moment culmi- 
ant, pe care armatele aliate îl trecuse de mult. Dar, 
poate că e mai bihe 'să repet cuvintele ziarului englez 
«Times» relative la bătăliele perdute de armata Pomână : - 
„mm.lLor (Românilor) le a lipsit tunurile grele. Comau- 

“damentiul suprem a făcut greşale strategice si ei au nai 
le 

: 1) Din învățamiiilele răsboiului de Astăzi, Vol.I (Ediţiunea a, da), 
pag. 82'şi S2. N - 
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fost induşi în greşala asupra intențiunilor bulgare. Ro- 
mânii s-au luptat bine. Fiecare armata însă, și chiar cea 
germana, a trebuit să plătească scump experienţa răs- 
boiului ; şi armata română. a trebuit să împărtăşască - 
„soarta comună a beligeranţilor. Armata română a în- 
registrat mari perderi, şi, deşi nu. ş-a frânt spinarea, a 
avut totuşi de suferit în urma lungului proces de des- 
“compunere a retragerii» 1). * 

3. Armata română a suportat toate greutăţile răsboiu- 
„lui de dincolo şi de dihcoace de Dunăre. «Armata română 
«a suportat toate greutăţile răsboiului de dincolo şi de 
dincoace de Dunăre, căci ajutorul, ce i-a dat până acum 
(până cânda ajuns pe frontul riurilor Buzeu şi Călmăţuiu) 
aliata sa a fost neînsemnat. Ruşii, urmăreau un scop 
foarte egoist : să 'şi .economisască forţele pentru intere- 

“ sele lor proprii», Aceasta. e chedinţa cartierului german 
al Mareșalului Mackensen. _ o 

„ «Noi nu credem afirmaţiunea că Ruşii nu au voit să 
vină mai devreme în ajutorul Românilor. Ruşii nu au 
putuj, pur şi simplu, să facă mai răpede şi mai mult 
pentru România». Aceasta e credinţa criticului militar. 
norvegian. Sa . | 
„Eu dau următoarea explicaţiune. întârzierii pusă de 
armata rusă de a ne da ajutorul ce ne datora, şi ex- 

- plicauţiunea mea confirma credinţă criticului norvegian. 
Cei cari nu ş-au dat sama de adevărată stare a ar- 

matelor imperiale, şi au fost legiune, ş-au închipuit că 
operaţiunile armatei noastre se vor reduce la un inarș 
triumfal de acurmezişul Transilvaniei, cam în felul celui 
din Bulgaria din vara anului 1913, sau că vom ajunge, cun: 
0 spune în ironie bătrânul doctor şi om politic d. Cle- 
  

  

1) „Bukarestez. Tageblatt“ din 28 Decembre (s, n), 1916. 

a
e
 p

ai
 
E
i
 
N
a
r
a
 

dne
i 

An 
n a
a
a
 
a
i
 
a
 

p
p
m
 

ri
en
 

ai
m 

a 
a 

   



„459 

menceau, dintr'o săritură stăpâni pe Transilvania, 
de unde iarăşi dintr'o săritură vom fi la Budapesta, ca 
de acolo să luăm Austria pe la spate. Primul- Ministru 
român credea chiar că răsboiul nostru se va sfârşi îna- - 
inte de 'venirea iernei. Această a fost un vis de vară, 
care din nenorocire nu s-a: împlinit toamna. | 

Intrarea României în răsboiul popoatelor însemna, - 
după cei cari visau, răsturnarea frontului de răsărit al' 
Austro-Germanilor şi sdrobirea armatei turco-bulgaro- 

„germană din peninsula balcanică. Când, după: începerea 
operaţiunilor armatei noastre, s-a constatat că Germania 
mai dispune de rezerve puternice ca să le opună ar- 
matelor noastre de la Nord şi dela Sud, în Transilvania şi 
în Dobrogia, când s-a văzut că Marele Stat-Major ger- 
man, care prevăzuse toate eveninalitățile, studiase şi pre- 
şătise totul pentru o ofensivă puternica în Dobrogia şi. 
in Muntenia, atunci numai Ruşii ş-au“dat sama de si- 
tmaţiunea strategică foarte primejdioasă a noului front 
de operaţiuni ruso-român, creat prin trecerea armatei 
noasire de ia ofensiva strategică, la defensivă pe frun- 
taria carpatină.. Atunci Statul-Major rus şi-a dat sama 
că aripa stângă a frontului său nu se mai sprijine pe 
o țară neutră, şi că putea fi întoarsă printr'o spărtură: 
tăcută în munţii Moldovei. Atunci; în fine, ş-a da sama 
că frontul rus nu se mai opreşte la graniţa de Norda | 
Moldovei, ci că se prelungeşte prin frontul. armatei ro- 
mâne de la Vatra Dornei, dealungul Carpaţilor până 
14 Orşova (la Sud)şi de acolo dealungul Dunării până 
la fronţul de operaţiuni dobrogian,: care în timpul a- 
cela aluneca spre N-E între Dunăre: şi Mare. - 

Situaţiunea strategică s-a schimbat radical în câteva 
săptămâni dupăeintrarea armatâi noastre. în răsboiu, 
Frontul de operaţiuni răsăritean din' 1200 km, cât era
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mai înainte, s-a rădicat la 2700 km., adică cât era fron- 
tul de operaţiuni austro-german mărit cu irontul de si- 
guranță austro-bulgar dela granițele României. Sporul 
de 1500 km., e călcâiul lui Achile — călcâiul e mai mare 
ca piciorul, e înireg vulnerăbil fiind că densiiatea 'apă- 
tării e foarte mică, şi fiind ca el constitue un eşind 
foarte periculos pentiu o armată, numericește slabă, pe 
care împrejurările militare au silit-o să lase ofensiva 

“şi să se țină în defensivă strategică. 
Statul-Major rus dându'şi acum bine săma că'i va fi 

cu neputinţă da a ne da un ajutor destul de mare pentru 
a asiguia invulnerabilitatea unei granite atât de întinsă, 
care era pretutirideni atacată cu vigoare, şi că pri- 

mejdia întoarcerii frontului armâtei lui Brussilow prin- 
„to spărtură a fruntariei de Vest a Moldovei a deve- 
hit posibilă, a luat hotărirea nesirămutală ca să facă 
partea focului. Aminiindu'şi situaţiunea analoagă, în 
căre se găsau armatele ruse în Polonia şi în Galiţia, în 

"primăvara anului 1915, întrun eşind cu graniţa tot atât 
de întinsă, înconjurată la Nord, la Vest şi la Sud de 
armatele germano-austriace— pe care a fost silit să'l 
cedeze subt -presiunea armatelor mareşalilor Hinden- 
burg şi Mackensen, de şi'l apărau cu forțe însemnate—, 
'Statul-Major rus a judecat că nu ar fi bine să'şi sacrifice 
"în-zadar trupele şi că ar fi mult mai prudent să lașe 
pe sama armatei române apărarea Manlteniei, iar” ar- 
mata rusască. să se mărginească a apăra graniţa apu- 
sană a' Moldovei şi poarta ei cuprinsă între munţii Vran- 
cei şi gura Prutului, precum şi propria'i graniţă du- 
năreană când Dobrogia intreagă va fi octipată de ar- 
uiiatele adverse. 

- 

“De sigur că, din punctul de vedere. rus şi militar, 
soluțiunea aceasta era cea mai injeleaptă, căci; sacri- 
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ficând eşindul întregei Muntenii până la linia Milcov- Siretul inferior, frontulruso-român se scurta cu 1000 km. - şi se îmbunătăţia nu numai prin suprimarea -eşindului, atât de primejdios pentru armatele cari sunt silite sii se ţină în defensiva strategică, mai cu samă când ad- versaul e în stare să apice cleştele lui Schlieffen, dar incă şi prin condensarea mijloacelor de acţiune şi de rezistenţă pe un front redus la jumătate din lungimeu, lui de mai înainte. 
! Pentru armatele ruso-române operațiunea resecţiunii se impunea în mod fatal și. era prevăzută încă din. Octobre de cereurile noastre rai luminate. Prima sim- tomă arăului, care a impus operațiunea s-a manifesiat prin ordinul de zi al Marelui Caatier General (No. 10; din 7 Octobre) către armată: «Toate gradele să-şi facă. datoria cu sfintenie, apărând cu orice preț până la'ul-. “tima suflare patria amenințată. Nici o unitate să nu dee înapoi, ci să-şi apere cu orice pret poziţiunile de luptă şi oriunde inamicul e slab să fie atacat şi res- “Pins. O poziţiune, care a fost perdută, să fie imediat 

atacaiă şi reluată. Munţii noşiri să fie zidul nebiruit,,... 
cinstea oștirii şi salvarea patriei o cere». (Cinstea 0ş- tirii şi salvarea Patriei mai cereau ca Tegele nostru să facă apel, cel puţin acum, când țara era în mare pri-. mejdie, la toţi cei cu cap şi cu inima în starea. de a'i 
veni în ajutor). - 

In ziua de 11 Octobre a venit la mine un general ca. „să'mi vorbeaăcă în numele său şi al camarazilor săi de 
starea de desnădejde, în care i-a adus nedestoinicia gu- vernului, şi în particular a celor cari conduceau Minis- 
terul de Răsboiu şi Marele Stat-Major al armatei. Cre- 
dinţă lor, era ca răul nu se poate îndrepta cât timp nu se va da ţării un guvern solid şi capabil, iar armatei. 
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un bun şef de Stat-Major. Situaţiuned! era gravă, şi in- 
terlocutorul : meu ' mi-a ' vorbii 'cu multă îngrijire de . 
eventualitatea, ma: mult de 'cât probabilă — pentu el 
"era sigură, căci cunoştia sitiațiunea reală a armatei şi 

a acţiunii militare — a retragerii armatelor roniâne în 
coridonul dintre munţii Vrancei şi gura Prutului. 

In ziua de 15 Octobre, un alt bătrân general, a că- 
zui capacitate militară eu o aprețiez, venind la mine 
mi-a descris situaţiunea disperată a' armatei, lipsa de 
rezerve disponibile, descurajarea, deprimarea, obosala 

„trupelor şi sleirea' efectivelor. Pentru el nici o nădejde 
"” de'îndreptare nu era - dacă “nu se :dădea armatei up 
bun şef de Stat-Major. | SE 

Armata țării fiind adusă în această jalnică stare abia 
“după două luni de răsboiu, toţi cei pricepaţi vedeau în 
retragerea la Milcov singura soluţiune care se potrivea 

“armatei noastre, atât de sdruncinată şi de redusă. Dar, 
chiar 'şi în 'cercurile politice conducătoare încă. se vor- 
bea de pe atunci: retragearea autorilăţilor la Iaşi şi de 
evacuarea Bucyreştilui, impuse de situaţiunea militară, 
“care devenise de mult foarte desperată. - - ». 

Situaţiunea militară — cea adevărată; nu cea pre- 
făcută din comunicate — fiind'aceasta, eu cred că dacă 
Statul-Major al nostru ar fi cunoscut în adevăr starea 
armatti şi situaţiunea pe toate fronturile, şi dacă ar f 
fost" în stare să pătrundă intenţiunea Comandamentului 
Suprem rus. nu ar fi întârziat să.adopte această soluțiune, 
pe care. greşelele iniţiale şi apoi necontenit repetate i-o 
impuneau ca o -necesitate inexorabilă. Dar poate că 
-— şi'de-astă dată — considerațiunile politice, de cari 

"guvernul nostru era--stăpânit, nu îngăduiau' să se dee 
“cpnsideraţiunilor militare pirecăderea cuvenită. 
„+De altfel, soluţiunea aceasta era impusă, în sens in- 

4



493 

  

vers, armatei germane de aceiaşi. trebuință:, scurtarea |. 
frontului de operaţiuni. Reproduc următoarele xânduri | 
din ziarul italian «Stampa», pe cari le-am găsit în «Bu- 
karester “Tageblatt» din 15 Decembre (s. n.): | 
:«Lui Hindenburg i se datoreşte că. după o perioadă 

de echilibru, cumpăna s-a aplecat în favoarea: Germa- 
nilor acum la sfârşitul anului. Ideea de bază a strategiei 
sale e; rănduirea. frontulti pentru a realiza economia: - 
de oameni, necesitate inexorabilă pentru Germani: şi -. 
Austriaci.!) Acestei idei se datoreşte (afară de. motivele 
economice) campania admirabil chibzuită şi minunat 
condusă. contra României, prin, care frontul răsăritean 
s-a scurtat cu aproape. o: mie de: Kilometri, Noul front : 
de la Carpaţii Moldovei până.la Mare, care are o lun- 
gime de 200 Km. poate fi mănţinut cu puţine diviziuni. ». 

Aceasta e explicaţiunea militară ce dau refuzului Rusiei 
de a ne veni în ajutor, cerut şi datorit, ca să apărăm 
Muntenia şi capitala ţării. Şi acest refuz e o urmare 
fatală a greşalei: ce a făcut guvernul nostru de a intra 
în răsboiu la data fixă, care a coincidat cu situaţiunea 
militară cea mai, precară a aliaţilor noştri: imposibi- 
litatea armatei. lui Sarrail de a se mişca de pe frontul 
său ; sleirea puterilor ofensive: ale armatei ruse după 
„cele două luni de ofensivă a grupului lui Brussilow; 
lipsa de rezerve disponibile în armata rusă; slăbirea .: 
armatelor franco-engleze în urma bătălielor lungi şi 
sângeroase de la Verdun şi din Picardia ; în fine slaba 
putere agresivă a armatei italiene. Data fixă ne-a dat . 
îndărăt din Transilvania şi ne-a. făcut să perdem în 
„câteva săptămâni jumătate din Dobrogia. Tot data îxă | 

x 

  

4 

| 1) Eu o cred inexorabilă pentru toate armâteie şi ma! cu ară 
“pentru arinata rusă. a 

ț 
| 
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si ideile prea fise ale Statului-major ne-au făcut să 

perdem în patru luni întreaga Muntenie şi Dobrogie.!) 

3. loheere 

Şi. acum încheerea. 
In cercetările mele precedente asupra evenimentelor 

marelui răsboiu, ocupându-me de: chestiunea «Crearea 

noiielor teatre de. operaţiuni» *), am scris: 

«Anglia şi Franţa, trăgând Italia în alianța lor, au 

creat un non-teatru de răshoiu în această ţară, dar 

efectele lul nu:s-au văzut până astăzi (20 mart. 1916). 

Au creat un altul la Dardanele şi la Gallipoli, dar. şi 

“rezultatele acestuia au fost negative. In fine, au creal , 

up al treilea în Grecia (Salonic), pe care mă opresc 

de a'l judeca astăzi. 
«Creaţiunile Germanilor au fost în strictă Legătură 

„cu nevoile strategice ale răsboiului, şi cu nevoile speciale 

impuse de mersul evenimentelor militare. Create Ia 

timp şi cu mijloacele cerute de irebuinţa împrejurărilor, 

ele au adus servicii reale desfăşurării marilor operațiuni - 

ale masselor principale. Păstrând totdeauna inițiativa 

in hotărîre și în acţiune, Germanii au putut să impună 

până astăzi adversarilor voința lor și să le prevină 

intenţiunile.». ' 
Această constatare am întăril-o prin mărturisirea 

unuia din marii propăvăduitori ai cauzei franceze, se-: 

natorul şi ziaristul Charles Humber: 
eAdevăratul secret.al puterei germane este, afară de 

  

1) Explicaţiunea politici a. iipsei de ajutor suficient din partea Ru- 

şilor ne=a dat-o fostul ministru de răsboiu „Generalul Polivanow. ia 

xaportul său din Noembre 1916, pe care l-am menționat la pag. 3%. 

2) Dia învățămlntele Răsboiului de astăzi. Vol. Il (pag. 130-158). 
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desăvârşita ei putere tehnică, metoda, organizarea şiuni- 
tatea de vedere de voinţă şi de.acțiune;pe cari ea le face 
să domnească în grupul unde Germania comandă. Şi 
superioriiatea ei, în acest ordin de idei, devine şi. mai 
mare faţă: cu lipsa de înţelegere, de coeziune şi de. dis- 
ciplină, care caracierizează pe aliaţii (noştri). Acolo e - 
ordine, energic, iuțală în concepţiune şi în judecată. 
Aci, la noi, şovăială, nesiguranţă, convorbiri, şi schim- 
bări de note, E evident că cele din urmă nesuccese 
ale aliaţilor balcanici nu au altă cauză. Sdrobirea Ser- 
biei nu se datoreşte decât întârzierei pusă pentru a 
decide şi organiza expediţiunea de ajutor. Şi, cu. toată 
greaua jecţiune, căderea Muntenegrului e o probă nouă 
de neputiniă în care se sbat câteodată, în fața proble- 
melor celor mai simple, naţiunile pline de mijloace şi 
de „putere. » 

De şi prin organizarea unei baze de operaţiuni în 
regiunea Salonicului se credea ca Anglo-Francezii ver 
irage foloase în viitor—după ocuparea Sirbiei de adver- 
sari—totuşi s-au găsit mulţi cari nu s-au sfiit de a judeca 
cu asprime acest act al Ințelegerii, D. Clemenceau, 
între alţii, a considerat o acţiune în Balkani prin 
Grecia ca o mare greşeală, identica cu expedițiuneu 
din Dardaneli şi din Gallipoli. Alţii, ca Generalul Ma- 
lleterre, considerau ocuparea Salonicului ca un act. de. 
prevedtre al Inţelegerii, cu condițiune numai. că ea să 
poată determina noui teatre de răsboiu conjugate. cu - 
acestă bază de operaţiuni. De sig gur că eminentul critic 
militar. făcea aluziune la intrarea. României în cercul . 
inţălegerii şi la deschiderea teatrului ce răsboiu Bal- 
cario-Carpatin. 
Prevederile d-lui Clemenceau. s-au împlinit, căci agţi- ., 

unea în, Balkani, pregătită, «prin ocuparea, regiunii Sa-. 

*
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lonicului şi constituirea: armatei lui Sarrail, a fost nulă - 
şi, deci, nu a putut schimba de loc "desfăşurarea eve- 
nimentelor. pregătite şi executate de Germani cu atâta 
pricepere . şi stăruinţă, * - E a 

Puterile Inţălegerii, atrăgând România în grupul lor, - 
au dobândit una din cele mai mari victorii diplomatice, 
dar nuau fost în stare.să o transforme în victorie mi- 

„itară. Dormţa! generalului Malleterre s-a împlinit: Ro- 
„ mânia a deschis un nou teatru de operaţiuni la Nord 
de Balkani, conjugat cu cel de Sud al „armatei anglo- 
franceze. Dar acordul intre acţiunile lor neputându-se 
stabili, operaţiunile armatei române în Dobrogia, ca şi 
în Transilvania, au fost comproniise de aceiaşi cauză, care - 
a adus destrugerea armatei sârbe şi ocuparea intregei 
Sârbii de armatele aliate germană, austriacă şi bulgară. - 

Puterile Inţelegerii au făcut o mare greşeală militară 
creand teatrul de operaţiuni român înaite de a să fi 
asigurat că vor-putea coopera, fie direct, fie pe cele- 
lalte teatre, cu armata. română. Noul teatru de operaţiuni 
a fost de sigur în legătură strictă cu nevoele stratigice 

ale aliaților - moştri, dar lipsând posibilitatea unei coor-. 
donări a operaţiunilor pe aceste teatre, acțiunea mi- 

litară pe teatrui român a dat greşi). 
Azi, deci, se poate judeca şi rostul teatrului 'de ope- 

raţiuni Anglo-Frances din: Grecia. Rezultatele lui au 
fost nu numai negative, dar încâ.au provocat, una: din 
cele mai mari greşeli politice şi militare, ale cării ur- 
mări se pot socoti anume: consolidarea și seurtarea 
frontului germano-anstriac dela răsărit; lungirea şi 

  

1 Am încheiat această pagină la - 18 Mart. Au trecut de atunc 
opt luni, şi astăzi pot să întăresc tot ce am spus, prin eritica aspră 

„ce face primul-ministru al Angliei, d. Lloyd George, politice: imilitera - 
nechibzuite, urmată de : marii noştri aliaţi din: Apus. D, "Auguste 
Gauvia, comentând cuvintele d-lui Lloyd George dia cunoscutul său 

-  
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slabirea trontului rus din faţă; cucerirea unui teritoriu le 80.000 km. p. din România; desființarea unei mare 
părți din armata română, care în alte condițiuni ar 
fi putut aduce servicii netăgăduite Aliaților săi; în fine, 

- îndreptarea stării economice a Germaniei. prin bogă- 
țiele nestimate ale solului şi subsolului României, şi. 
prin marile depozite ale armatei noastre (pline cu ce'i 
trebuia pentru răsboiu, care incepuse abia de trei luni), 
cari au căzut pradă în mâinile armatelor octpatoare.!) 

125 Martie 1917, 

  

discurs din Paris: „ltitelegerca a coniis mereu greşeala de. a incheia 
“ aranjamente, fără a intreba dacă are mijloace ca să le realizeze“, serie în „le Journal des Debats“: Ă i 

„Ne am mărginit excluse în a senina acte şi a. face . declaraţiunia crezând că în urmă iucrurile vor merge dela sineuca De câte ori intervenea un nou aliat sărbătoream pa acel Richeliau, căruia“ Qa- 
toream succesul şi preziceam victoria definitivă pentru trimestrul viitor. 
“Mereu însă am avut cele mai grozave deziluzinni,„.. Există în această privinţă ceva mai instructiv decât ceeace sa petrecut de când au intervenit Italia şi România ? /n ce privește România, toți suntem 
de acord ca ar fi fost de o sulă de ort mai bine dacă nu ar fi iîn- 
irat în acțiune câtii vreme nu s-ap fi stabilit un acord asupra pla- 
nului de răsboiu şi asupra colaborării eis..t i 

D.. Gauvin termină spunând că goana după succese personale a fost ruina Înţelegerii.  Aceiaşi goană ne a adus, şi nouă, destrue 
gerea armatei şi ruina ţării, 

Insfârşit, acum începea să se vadă mai limpede greşala guvernului . | 
nostru şi modul cum România a fast împinsă de Aliați ca să inte nepregătită în răsboiu, 

  
(28]15 Noemorie 1917) 

1) Şi ca să inclieiu, reproduc uimătoarele rânduri din lucrarea 
generalului Buai „Ludendorii" (1920); a 

„Astiel se termina 1916, Pretutindeni armata germană a rezistat sau. 
„a câştigat teren. Acum are trebuinţă de repaos, Germania va putea 
de acum trăi mai bine gratie productelor luate din România învinsă 
Germania, Austro-Ungaria şi Tucia. zice Ludendorii, au fost. astfel 

a 
       



  

“ seăpăte dp foamete, Acesta- e în' adevăr principalul ayântaj j dl acestei 
pa, strălucite campanii; în care L.udendorit şi-a, demonstrat valoarea scone 
i :cepiiunilor, sale: strategice“, pi 

“Mai “departe „generalul Buat arată , situaţiunea 14: inceputul ali 
49i7: rana îşi astupa “perderile şi: se întâreşte chiar grafie: recen- 

„tării indigenilor din. coloniele. sale,: Anglia îşi. complectează. armata 

   
   
    

  

   
    

              

   

  

   

“batalioane, dedubiează bateriile, crează unităţi nbui. (7). România e 
redusă, dar ceeace a rămas din ar mata sa e În bună stare „morală şi 

foarte onorăbil, fiuidcă alinițatea ' de rassă va: grăbi rezultatul. Ja> 

:" Meinera:: Leberie): . pi e 

“cător. ca în "1878 la Plevna (21), să'l. aujlă . muituniihdusi pentru. ser- 

  

5 acestui vis. Timprur ile sunt schinibătoare»» (pag. 8). 

ii ce te 1 Iunie 192 * 

graţie serviciului obligator. - Rusia: -aduce - diviziunție dela: 16. la. 12. 

trebue. pădă jduit că instructorii francezi: 0 va pune pe un: picior 

ponia şi Statele-Unite : dau Inţelegerii un” ajutor. aproape nelimitat“, - 

Şi următoarele. din scrierea Mareșalului Von. Hindenburg ( Auş. 

“România, care'a. avut 'în. mâinele ei soarta. luniei, s'a găsit fericită | Ă 
că resturile armatei sale au putut scăpa! de destrugere prin ajutoarele Dea 

„Le i-au trimis: Rugii. Ea îşi formase un vis: să vadă pe Rus FeC&nos- 

 ciziile re i-a adus. Cână colo, cruda realitate 'S'a împotrivit împlinirii” 
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