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“INTRODUCERE 
In memoriul ce .am. publicat asupra evenimentelor 

deia Turtucaia, concluziile mele erau întemeiats numai pe 
rapoartele și memoriul Comandantului Diviziei a 17-a şi a 

- capului da pod, generalul C. Teoiorescu. De atunci am 
vorbit cu ofițeri făcuți prizonieri la Turiucaia, am citit 
articolele publicate de generalul Toschefi, fost coman- - 
dant al armatei a 3-a bulgară, în ziarul 'Echo de. Bul- 
garie, şi comparând informaţiunile astfel obținute, am 
ajuns la concluziunea că rapoartele și memoriul coman- 
dantului capului de pod, prezinta operaţiunile. cari au avut 

loc la Turtucaia, dela 19—24 August, alffel decât s'au . | 
desfăşurat în realitate, deplasând răspunderile, după cum 
voiu arăta 'la finele acestui studiu. 

După înfrângerea dela Turtucaia, opinia publică 
nttămurită a acuzat comandamentul armatei a 3-a de ne-. 

”- pricepere; iar Marele Cartier General, a aruncat toată 
răspunderea înirângerei asupra acelui comandament, deşi 
îşi dădea bine seama de cauzele cari au determinat de- 
zastrul dela Turtucaia. 

De altfe! asemenea măsuri nedrepte au fost luate şi 
în alte armate. In Franţa, după primele înfrângeri, s'a luat 
comanda unor generali nevinovaţi. După căderea Oraşu- 
lui Lille, s'a luat comanda. generalului Percin, sub învi- 
nuirea Că nu: “Şi-a făcut datoria, că a predat oraşul fără 
să-l apere. Opinia publică. îl acuza de trădare. Dar ge- 
neralul Percin cu conștiința împăcată că și-a făcut da-
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toria, a luptat dci ani pentru cinstea sa de. soldat şi. doi "ani după ce a fost disgraţiat, ministrul de război, D-nul. Painleve, i-a recunoscut nevinovăția şi i-a conferit, ca o. „mângâere pentru suferințele sa!e morale, Marea Cruce a legiunei de onoare. Da 
„După bătălia dela Charleroy generalul Lanrezac, co- mandantul armatei a 5-a, a fost înlocuit cu generalul Franchet d'Esperey, deşi luptase la Charleroyi cu forţe întreit superioare, efectuase Tetragerea armatei sale în. excelente condițiuni şi obținuse la „Guise un succes apre. 

In Italia, în urma dezastrului. dela Caporetto, S'a luai comanda pe: nedrept, la. mai mulți generali care în urmă au fost recunoscuţi nevinovaţi, iar generalismul Cadorna, “care luase acele "măsuri, a fost trecut în disponibilitate, „Aceste. exemple probează că Inaltul Comandameni pentru a-şi acoperi 'greșelile, â se pune la adăpostul cri- ticelor şi a-și : menține. prestigiul în faţă opiniei publice, - sacrifică fără dreptate, şefii în subordine. . N N'am intențiunea să mă ocup de operaţiunile. tactice cari au avut” loc la Turtucaia, în zilele de 19—24 Au- gust 1916, ci să rezolv o “problemă de Strategie. Avâng "în vedere forțele în prezenţă în Dobrogez, și factorii, titnp Şi “Spațiuureau să arăt că dacă Ordinele : date de co- mandameniul armatei a 3-a" ar fi: Josi executate de şefii în subordine, dezastru! dela: Turlucaia, putea . să 
fie înlăturați da 

Na



2 BORȘELE IN PREZENȚĂ - -- » 
PE TEATRUL DE :OPERAȚIE DIN DOBROGEA ! 

“In articolul publicat de generalul Toscheff, coman- 

dantul' armatei a 3-a bulgare, în ziarul Echo de 'Bulga: 

rie, din 1/1X;917 st. n:, se vede, în detaliu, forțele de cari 

dispunea acea armată. Sa e 

a) Divizia a 4-a de Preslav, comandată de gene- 

ralul Kisselof, cu un efectiv de: 17 batalioane, 12 baterii 

de câmp, 4 obuziere, un batalion de geniu şi un escădron: 

b) Inlâia brigadă, din Divizia l-a de Sofia, comarn- 

dată de Colonelul Nedelkofi cu : S batalioan, 6 baterii 

de câmp și cu o companie de geniu... 

- +6) Detaşamentul maiorului Hammerstein cu : 5 bu 

talioane, 3 baterii de câmp. bulgare, un batalion germari 

__cu o baterie de obuziere, o baterie de câmp şi 4 esca- 

droane de Ulani.. Aa 
-_ d) Al 2-lea regiment de artilerie grea, comandat de 

Lt.-Colonel Anghcloff, cu : 5 baterii grele şi 2 lungi. | 

In tolal, Bulgarii, dispuneau de 31 batalioane, 22 

baterii de câmp, 7 baterii grele, 5 baterii obuziere și > 

coinpanii de geniu ; iar germanii de: 1 batalion, o bate- 

ie de câmp, o baterie obuziere, 3 companii de mitraliere 

şi 4 escadroane. Toate aceste forţe erau însărcinate să 

atace Turtucaia. i de | 

Pentru ca atacul capului de pod: să nu fie zădărnicii 

de forțele ruso-române, armata 5-a bulgară mai dispu- 

nea de: a) a 3-a brigadă din divizia de la “Sofia, co: 

maridată de Colonelul Zaphirofi cu 6 batalioane şi 3 baterii; 

-b) a 2-a brigadă din divizia deja Sofia; comandaţă 

de Colonelul Tzonkoft cu : 8 batalioane şi 3 baterii. -- 

____ C) Brigada de: Cavalerie, comandată de. Colonelul, 

Markofi 'cu 4 escadroane şi o baterie. o



_d) O divizie. de cavalerie, cu 16 escadroane, 7 co- - panii de mitraliere înhămate şi 5 pe. jos, 2 baterii, 2 cory- panii de ciclişti şi un batalion, infanterie... |. Totalizând forţele destinate să atace Turtucaia şi 

„Companii cicliști. -. 
o | Să vedem acum. de' ce forțe dispunea, în Dobrogei, armala 5-a. română.  . i a) “Divizia 9 activă : 12 batalioane și 9 baterii, - „  b) Divizia 17-a. 33 batalioane, 40 guri îoc mobiie, 48 guri foc fixe, 36 turele de 53. m'm- şi 52 mitraliere, în numărul de.33 batalioane intră, cele 17 batalioane tri- mise la Turtucaia în ziiele de 22, 23. VII 916. ... 1 -<) Divizia 79-a: 16 batalioane, 6 baterii şi o: bri. gadă: de. cavalerie și 8 escadroane,. | DI d) “Corpul rus, .cu două divizii de infanterie, şi o di- 

panii geniu, 25 escadroane, 12 companii mitraliere, '2 

„ Vizie-de cavalerie cu un efectiv de: 28 batalioane, 12 ba. - terii de câmp, '2 baterii 'grele, 16 escadroan2 cu 2 ba- „„terii de câmp. 53 i E _ . Yotalizând aceste forțe, găsim : 89. batalioane, 39 baterii 'câmp, 14 baterii” grele, 24 escadroane. Compa- . rafia între forfele armatei 5-a bulgară şi armatei 3-a "română,. în Dobrogea, ne arată că armata 3-a Tomână “în Dobrogea avea o Superioritate.de 43 batalioane; 8 ba- ierii de câmp, 2 baterii grele, iar numărul escadroanelor „era egal, e | Pentru a. nu trece cu. vederea nici unul din factorii hotărâtori în Tăsboi, trebue să recunosc Că calitatea tru- pelor bulgare, era Superioară faţă :de. diviziile a 17-a şi. 19-a aceste divizii, de formațiune NOUă—aveau : 0 arţile- rie de. model vechiu și erau încadrate . în mare parte cu ofiţeri. de rezervă nepregătiți pentru exigenţele răsboiului. “modern. Dar divizia. 9-a activă. şi diviziile ruse bine în- „„câdrate şi înzestrate cu un utilaj modern, puteau să su- „Porte comparaţia cu armata bulgară— mai. cu seamă că „Corpul rus luptase 2 ani pe front şi deci. avea experi- ența răsboiului.-. ERE | a -



E. 
REPARTIȚIA FORȚELOR PE TEATRUL DE 

„_ OPERAȚIE DIN DOBROGEA. a 
MISIUNILE INCREDINȚATE ACESTOR FORȚE 
„In noaptea de 19 —20. VIII 1916, fără declaraţiune 

"de răsboi, armata 3-a bulgară trece frontiera şi respinge 
trupeie noastre de ăcoperire. Voi stabili dar repartiţia 
forțelor bulgare şi ruso-române în ziua de 20. VIIi. 19:6 
indicând şi misiunile. ce le-au fost încredințate: | 

A) Forţele Bulgare 

1. Divizia 4-a de Preslav, trebuia să înainteze pe 
drurui Balbunar-Turtucaia, să respingă trupelz da aco- 
perire române, să atace frontul de Sud a capului de pod 
având ca obiective forturile 5, 6, 7. . 

2) Întâia brigadă dia. divizia la de Sofia, trebuia 
să înainteze pe drumul. Kemanlar-Turtucaia, să respinga 
trupelz: de acoperire române, să atace frontul Sud-Est, 
având ca obiective forturile 8 şi 9. Ii 

- 3. Detașamentul Maiorului Hammerstein, trebuia să 
înainteze pe drumul Rusciuk-Tuitucaia, să respingă tru- 
pela de acoperire române, să atace frontul de Est — avânii 
“ca obiective forturile 2, 3 şi 4. . 

4. Al 2-lea regiment, de artilerie grea trebuia să 
înainteze pe drumul: Kemanlar. și să ocupe poziţia indicată 

„de comandantul diviziei 4-a pentru a pregăti atacul: ca- 
pului de pod.. . Me 
„5. AS-a brigadă din divizia 1 a de Sotia, tu însărci- 

nată să ia poziţia, între Turtucaia şi Silistra, zădărnicind 
„astfel un atac de flanc, a trupelor din Silistra, asupra 
trupelor bulgare care atacau "Turtucaia.
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6. A 2-a brigadă din divizia l-a din Sofia, fu în- Sărcinată să atace și să ocupe Satul Ak-Kadânlar, să “Supravegheze frontul de Sud al Silistrei și să susțină „divizia de cavalerie. 
7. Brigada de cavalerie Marcott, primi ordinul să intercepteze comunicațiile între 'Silistra şi Turtucaia su- praveghind Silistra dinspre West. A „+8. Divizia.de Cavalerie, fu însărcinată să pună :stă- -pânire pe satul Kurt-Bunar și să acopere. flancul drept a trupelor ce atacau “Turtucaia pe frontul Silistia-Dobritch, 

i 'B. Forţele Ruso-Române, i 

„1. Corpul rus, cu. două divizii de infanterie: şi -una de cavalerie se găsea la'20 km., la. Sud 'de Medjidia și împrejurimi urmând să se pună în mişcare „pentru a ocupa „zona de concentrare ce-i era hotărâtă prin ordinul No.:S9 "al armatei 3-a. - a 
2. Divizia 9 ase. găsea la Silistra cu însărcinarea de a apăra capul de pod. | - 

3 Divizia 17-a,: se găsea la Turtucaia cu însărci narea de-a apăra capul de pod... în „4. Divizia 19-a, sa găsea la Dobritch cu însărcinarez de a 'ocupa acea localitate şi a se. opune la o eventual înaintare .a trupelor /buigare din. Varna, 
__„ Frontul armatei 3-a, dela: Calafat la Ekrene, avea e . întindere de 450 km.,-şi era tăiat în 2 sectoare, inegale, de Dunăre. Din cauza „acestor condițiuni nefavorabile ș; pentru a. înk:sui legăturile între armată și şefii în. subordine comandantul: armatei 3-a a' fost nevoit. să. împartă forțel - îa două. grupuri de divizii: . . ei „1. Grupul de Est, sub comanda generalului Zaian- -. cikowscki coprindea corpul rus. și divizia. -i9-a.. Divizia - 9-a şi-17-a din. cauza însărcinărilor. lor speciale rămăsese . sub ordinele: directe.ale armatei a 3-a. -.. i 

2. Grupul de Vest, sub comanda generalului Văleane,, coprindea toate: forțele câ se găseau între :Dunăre şi Olt. „..„ „lu aceste condiții încep, luptele în noaptea de 19—20- VIII, 916. (1—2, IX s. .n.), fără declarațiune -de războiu.
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e ORDINELE 

- DATE DE COMANDANTUL ARMATEI 3-a ? 

ȘI EXECUTAREA LOR 
„DE ŞEFII IN SUBORDINE i 

Din cele expuse în capitolele precedente şi examenul 
„crochiului Î, se poate trage două concluziuni: 

1. Că forţele armatei” 3-a în Dobrogea erau supe- 
rioare forţelor bulgare.:. 

2. Că această superioritate numerică nu se.putea 
mariesta pe câmpul de luptă din cauza “împrăștierei for- 
jel Or 

O privire aruncată pe crochiul No. 1. ne arată că: 
armata: 3-a bulgară, era concențrată într'o zonă care avea 
30 km., ., de front şi 30 km., de. adâncime, deci putea dis- 
pune pentru luptă de toate. forţele sale. Unităţile armatei - 
a sa române, 'din Dobrogea. erau. împrăştiate. 

Dela Cobadin la Turtucaia sunt 120; km. 
o» Silistra „  “„ „54, 

Dobritsch,,.: „,-  „ 1l2,, 
Pentru a îndrepta, această stare de lucruri comandu- 

mentul armatei 3-a, dă grupului de Est, ordinul:
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No. £9 an 19..vin, 916 

N Armata S-a 

| către | 

Grupul de Bt, 
Am onoare: a vă ruga să binevoiți a dis- pune ca trupele din corpul imperial rus, să se „pună imediat în mișcare pentru a se concentra | astfel (haria 1'200.000) 2 „. 7. Diviziile de infanterie în zona : Alfatar- Ak-Kadinlar, Arabadzi-Kuri(-Bunar. . - Si „2. Divizia de cavalerie, intărită cu brigada, - * călăraşi în zona: K onak-Karapelit- FHissim-Dede. Divizia de. cavalerie va stabili neînfârziat. a legătura cu divizia 19, care se-află la Do- “* dritseh, va lua toata măsurile ca să tmpiedece violarea frontierei... o îi „- Localitatea 'în care vefi instala cartierul gru- , Pului 'de Est să lasă la aprecierea Excelen- fei- Voastre, cu rugăminte să bine-voiţi a'o comunica, la timp, cartierului general. al ar- matei... Si o „__ Fronfiera nu va fi. depăşită până. la noi or- "+ dine... e a Ie "In vedere că corpul rus, urmează a Ocupa - “zona :sa de concantrare, cred necesar a se 'lua „de acum măsurile pregălitoare în vederea ale- gerei pozifiunilor. şi executarea lucrărilor de forlificaţie, ce vor proteja forfele- grupului. de 

. fie, 'se poate întrebuința Populația ' civilă. In acest scop. s'a dat cuvenitele ordine auforităţi- * “lor civile, : : a ae 
a ă "Comandantul armatei a d-a! 

- General Aslan 3 

" Est. Pentru executarea lucrărilor de fortifica-. :
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13. j 

Ordinul a fost .prim't de grupul de Est în ziua de 19: 
August. iar atacul capului de pod a început la 23 August. 

Cum dela Cobadin la Ak-Kadânlar şi Kurt-Bunar Sunt-- 
aproximativ 80 km., corpul rus facând etape normale — 
trevuia să se găsească. pe, zona de concentrare, în ziua . 
de 21. VIII, cu două zile înainte ca Turtucaia să fie atacată. - 

Afirin, fără teamă de a fi contrazis, că dacă coman- 
damentul grupului de Est ar fi executat ordinul 89—pre- 
zența corpului rus la Ak-Kadânlar şi Kurt-Bunar, ar îi 
interzis atacul capului de pod. (Crochiul 2). Zona de con- 
centrare hotărâtă corpului rus era situată între Turtu- 
caia şi Dobritch, interceptând: căile de comunicaţie cele 
mai importante care leagă Bulsaria de Dobrogea. In aceste . 
condiți. corpul rus putea după' împrejurări, să. marievreze 
fie spre “Turtucaia, fie spre bobritch. Bulgarii nu puteau 
comite greșala de-a ataca capul. de 'pod fără a căuta să 
împiedece intervenţiunea corpului rus nici să atace corpul 
rus fără a. masca capul de pod. in amândouă cazurile - 
Bulgarii trebuiau să-și împartă forţele.: In amândouă aceste 
ipoteze comandamentul armatei 3-a română, putea să cun- | 
centreze pe câmpul de luptă: 28 batalioane din corpul” | 
rus, 12 batalioane din divizia 9-a; 16 batalioane 'din di-" 
vizia i7 sau 56 batal'oane contra 46 batalioane bulgare. 
Dacă ţinem seamă de. cele 17 batalioane “trimise în aju- 
torul capului de pod, în zilele -de 22 şi 23 August, ar- 
mata 3-a română — putea opune 73 batalioane celor 46 
batalioane ale armatei 3-a bulgară. In orice caz. superio- 

“itatea numerică rămânea în favoarea armatei 3-a română 
şi în aceste condiţii este întemeiată credința ca izbânda ar 
fi fost de partea grupului de Est. a 

“Din nenorocire generalul Zaiancicowscki nu a exe- 
culat ordinul No. 89... a 

„La -20 August, fiind informat de comandantul diviziei 
17-a'că bulgarii au trecut frontiera—arimata 3-a .dă gru- 
pului de. Est, ordinul următor: e 

,



7 7FGepramă 'citrati:toi: vi7?z0/Viin: aici": ia 

o o  Armatahă-ai 

E “către... 

“Grupul de-Est: .. ... . 

Rog: Excelenfa : Voastră: “să împingă “corpul. 
? „+ de“cavalerie:spre + sud-vest. peniruta'explora:. „... “regiunea! limitată: de: soseaua: Silistra: Ak-Ra-: 

- dânlar-Razgrad şi: calea ferată Dobritch- Varna, „ „pentru“ atrecunoaşte Jorjele'inaimice.: Ia aceste: +. operațiuni: vă. pulefi, sprijini: pe. Divizia- 19::. - 
ID e  -Comandântil'armătii taiga: i E - a „Generat:Aslan RE 

La 21. August știrile aspra iniămicilui fiind mi pre. -cise,. armata 3-a dă grupului de Est, Diviziei 9 a și.17-a, „ordinul următor... : a , e 
Pe RI d să « .. - 

/ 

„. Tetegramă 'eitrată 134721 [VIlL316- a 
” Tuitiicata-estă':atacătă' de' Divizia! 4-a'$i. parte -din Dioizid'1-a “bulgară. Astă-zi" s'a dat 
la Turtucaia şapte'atacuri loate'respitise. Pentrii : 

"a ajula“: Turticăia''se''va' pronunța; mâihe':23: 
August o mişcare ofensivă icu Divizia 19 şi „.. corpul“ de” câvalerie: îni':dirccţi “Kurt-Bunar- „ Ak-Kadânlar, Divizia 9-a vă atată'în“direcjia ": * Hassikloi-Ak-Kadânlăr."" omanădainesilul:-'gru-  pului'de"Esttse''vă “pue'ini* legăhiă 'cis -dj- 
vizia 9-a pentru ca“atacul ăiribelor divizit să: — aibă loc deodată, . o 

Crmandantul armatei a 3-a 
„ „5 Qeneral'Astan |



fo 

La: 22; August-pentru:a accelera înaintarea corpului 
sus am trimis la Medijidia,: cu -tren : special, pe colonetuil: 
Tatarinof,ataşatul militar: rus, însoţit.de inaiorul' Virgil! Eco=* 
noinu, Cu: O scrisoare. de. serviciu':prin- care-arătam- situa: 
țiunea dela Turtucaia, făceam. apel: la 'sentimentele:-de-so!-: 
dat ale generalului Zaiancicowscki, şi îl:rugam 'să pună,;'ime- 
diat,: în:.mișcare - corpul. rus, Dar: şi această-intervenţiunc: 
a rămas fără rezultat:. Ai i 

" Am reprodus toate. aceste“ ordine, cari au rămas ne- 
executate, pentru a dovedi că dela 19—24 August 1916, 
comandantul armatei a 3-a a făcut tot ce i-a' stat în pu- 
tință pentru a ajuta Turtucaia și. a, învinge inerția coman- 
dantului grupului de Est—generalul Zaiancicowscki.. 

Pentru a dovedi, odată mai mult, ca soarta capului 
de pod Turtucaia depindea de executarea ordinelor date 
de armata 3-a generalalui . Zaiancicowscki repfoduc, din 
articolul publicat de generalul 'Toschef, în ziarul «Echo de 
Bulgarie,. din 19/1X/1917, “rândurile, următoare: „Re- 

- Zultă din cele ce. preced că forțele .noastre. erau aproape 
egale. cu. ale inaihicului. Acest; raport de forțe. ne punea - 
în. condițiuni. nefavorabile . fiindcă ne. depărtam .de regula 
admisă pentru atacator de.a-avea forţe îndoite decât ale 
aclversarului. Trebuia să atacăm o poziţie întărită după prin- 
cipiile moderne. şi apirată de :24.000; oameni. .. 
* "“<Tolul depindea, de reuşita „calculelor .noastre: în 
cuuă, (rei .zile trebuia să. cucerim Turtucaia şi. cât mai 
curând Silistra, înainte. de sosirea. trupelor.ruse care 
înaintau spre. Sud.. Situaţia era foarte grea -și. foarte pri- _: 
inejlioasă pentru noi. „Trebuia lucrat repede şi așa 
amjfăcut”, Sa A 

lată cum. apreciază fostul comandant al ar- 
matei 3-a bulgară, generalul Toschef, situațiunea armatei 
sale și importanța hotărâtoare a intervenţiunei corpului 
îus. Calculele generalului Toschei au reuşit fiindcă ge- 
neralul Zaiancicowscki a săvârșit crima de neexecutarea 
de ordine în fața inimicului. Dacă generalul rus execută 
ordinele primite, armata 3-a bulgară nu ar fi dispus de 
cele trei zile necesare pentru a cuceri Turtucaia şi Si- 

- listra 'şi sifuafiunea acelei armate ar fi devenit foarte 
grea şi foarte primejdioasă—după cum afirmă generalul



__16. 

Toșchei-—fiindcă. în ziua . de 25. August, corpul :ris şi Di- 
vizia 9-a S'ar fi-găsit la T urtucaia, ei 
-:Afirm—încă odată, că. neexecutarea ordinelor. “date... . de armata 3-a, generalului. Zaiancicowscki,: afost. cauza. 

principală a dezastrului dela Turtucaia. . aa 
„In fine în ziua. de 23 August, când situaţia, la Tur. 

tucaia” devenise. foarte Critica, arinata. 3-a da-grupului de. Est și diviziei 9-a, ordinele următoare: *: i. 

: 

- No. 15123V in 1916 aa E . | 

Aa Arinata. 3-a... îă 

Se De e cate a 

1. Grupul de Est îi 

„Capul de pod Turtucaia este atacat de forje ! 
“ * * Superioare, rog Excelenţa voastră să dispună . „1 Ocuparea localilăfei Dabritch, cu forfele strict - . 

necesare, iar restul forțelor. să fie îndreptate -. 
în marș forțat la Turtucaia, Si 

" Dibizia 9-a din Silistra are ordin să înain- . 
feze spre Turlucaia.- Această divizie se pune 

“sub ordinele Excelenfei voastre. Este. absolut 
necesar ca' Divizia de cavalerie să acopere 
Jlancul stâng :a - diviziei 9 a; pe timpul miş-  ... 
cărei sale ofensive spre: Turtucaia... - a 

. i Comandantul armatei 3-a” - 
„ "Generai Aslan -
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Na. 352 A. 23/VIII/1916 

Armata 3-a 

| | către - 

Divizia 9-a - 

„Lăsaţi palru baialioane la Silistra, iar cu 
reslul Diviziei excculaji imediat o ofensivă 
viguroasii înaintând in marş forjat spre Tur- 

„lucaia pentru a degaja capul de pod alacat 
de forțe superioare. Vivizia_de cavalerie are 
ordin să vă acopere flancul slâng. SI 

" Pentru ca marșul să se execule mai repede 
oamenii vor fi Jără ranife. | 

Punefi-vei în legătură cu comandamentul gru- . 
pului de Est—sub ale cărui ordine vă pun. 

Vă recomand multă energie atac drept înainte 
la Turtucaia. 

Comandantul armatei 3-a 
o 4 

"General Asian 

Deși generalul Zaiancicow ski cunoştea situaţiunea tra- 
gică în care se păsea garnizoana capului de pod Turtu= cala, totuși nu a executat ordinul 152, după cum nu exe- cutase nici ordinels anterioare. 

In două scrisori publicate în ziarul  „Indreptarea“ adresate generalului Basaratescu, fost comandant al Di-. 
_Viziei 9-a, am arătat cum acest ofițer general a îndeplinit o misiunea ce i-am încredințat. - 

dat In capitolul V a acestui. studiu voi produce alte ele- o mente de apreciere, pentru- ca Să. se poată judeca, mai “o bine, activitatea şi starea morală a fostului comandant al. Diviziei 9-a. . Sa 

Li 

1.
 

i OT, - 

E ( CENTRALĂ 
d avensiază / 
Nei «tre



IV. 

Pentru a complecta acest studiu voi să arăt.că îş-. 
situațiunea creată forțe:or armatei 3-a din Dobrogea prirt 
inacțiunea generalului Zaiancicowski, executarea ordinului 
152, în ziua de 23 August, putea încă să înlăture înfrân- 
gerea dela“ Turtucaia. Pentru a face această demonstră-: 
țiune; mă voi substitui generalului Zaiancicowski și con: 
formându-mă principiilor artei inilitare, ţinând seamă di 
situațiunaa generală, de factori timp şi spaţiu, voi executa 
ordinul 152 şi apoi voi trage concluziunile ce. se impud. 
Acei ordin a fost primit la cartierul grupului de Est, în 
ziua de 23 August, ora 11,45 a. m. Conform prescrip- 
iunilor serviciului în campanie « xecutarea ordinului trebuia 
să înceapă cel mai târziu la ora | p. m. | 

După primirea ordinului ce trebuia să facă generalul: 
Zaiancicowski ?. | | 
„1. Să trimită recunoașteri de ofiţeri în- direcţiile de 
marş urmate de corpul rus. | a 

2. Să pună în marş Divizia de cavalerie şi corpul ruis. 
„3. Să'dea un ordin prevestitor Diviziei 9-a, să fie 
gata de marş pentru Turtucaia, - - | 

Examinând harta Dobrogei vedem” că delta Cobadin 
două drumuri duc la Turtucaia — asizu:ând legătura cir 
divizia 9-a. Primul itinerar este jalonat de localităţiie : 
Cabadin-Mulciova-Ta asman-Parachioi-Ca-a-Orman-Babuc 
ICGcina-Haskioi-Turtucaia și are o lungiine de 110 km. 

„__Al doilea intinerar este: jalonat de localită,ile: Coba- 
din-Bairam-Dede-vobronur-Beibunar- Ak-Kadanlar-Uzuma: 
ea Turtucaia şi are o lungime de 130 km. . IE 

Aceste două itinerarii. trebuiau urmate de corpul rus; 
care sar fi pus în mișcare în ziua de 23 August, ora 1: 
p, m, Cum dela Cobadin la Silistra sunt 56 dz km. şi 
pentru ca Divizia 9-a să nu fie izolată, pentru ca coman-
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damentul grupului de Est să poată dispune de toate for- țele sale in vederea unei lupte, Divizia 9-a trebuia să se „pună în marș: în noaptea de. 23—24 August, la ora 12... - -- În noaptea de 23—24 August recunoaşterile de ofi- țeri trimese de comandamentul grupului de Est, ar fi 'ra-. portat că: localităţile Sarsanlar şi Ak-Kadanlar surit OCUI- “- pate:de infanteria inamică, iar în aceiaşi noapte brigada Marcofi, care.ocupa Haskioi' şi divizia de cavalerie. bul-. „are care se găsea'la Kurt-Bunar, ar.fi raportat coman- 
- damentului armatei a 3-a bulgare, că o divizie. de. Cava-. lerie şi trei divizii de infanterie sunt în marș.spre Sud. 

“Să urmărim acum marșul celor trei divizii din gru- ”pul de, Est şi ţinând seama de timp și Spatiu să vedem. „ce Sar fi întâmplat. Divizia 9-a care se găsea la Silistra, . - la 40 km: de Sarsanlar, . pusă în mişcare în noaptea de. - 23-——24 August, ora 12, S'ar îi găsit în ziua: de 24 Au-. - gust, la ora 12 în. apropiere de Sarsanlar ocupat de a: "3-a brigadă de infanterie bulgară şi ar fi angajat lupta cu - acea brigadă. Divizia. din dreapta. corpului rus s'ar fi găsit, în ziua de 24 August, ora ! p. 1, după 24 ore de: marș la Babuc. Divizia din Stânga a corpului. rus, după : „24 ore de marş îri ziua de 24 August, ora lp.m., Sar: fi găsit la 20 km. de Ak-Kadanlar care. era ocupat de a 2-a brigadă de 'infanterie . bu'gară. Am admis ca în 24 ore, din care 16 de marș şi 8 ore de repaos, corpul rus ar fi parcurs 60 km. Nu putea corpul rus să străbată această distanţă ? In istoria campaniilor găsim numeroase exemple de marșuri lungi. Este de ajuns să citez marșul - corpului IX german în - campania: din. 1870. Chemat pe. . câmpul de bătae' dela Orleans, a străbătut în 36 ore 90: „km. în luna lui Decembrie, pe un drum desfundat. După! 36 de ore de marș, generalul Manstein, comandantul cor- pului de: armată, raporta că este. gata a intra în luptă cu „Corpul său de armată. In zilele de 23 şi 24 August dru-.- murile erau bune, şi timpul favorabil, nu este. dar a ad- niite! o imposibilitate afirmând, că „Corpul rus putea să: parcurgă distanţa 'de 60 km. Se putea cere 'unui corp-- Care avea la activul său doi ani. de campanie să producă . această sforțare în zilele de 23 şi 24 August, Totul de. „pindea de energia. comandamentului 'şi de. priceperea sa: :
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în organizarea “marșului. Este 'evident, că corpul rus mu 
putea ajunge la Turtucaia înainte de căderea capului de 

„pod, care a avut loc în ziua de 24 August, ora 5 p.m, 
dar înaintarea spre Sud a unei divizii de cavalerie și a 
trei. divizii de infanterie, trebuia neapăraț să aducă o schim- - 
bare în hotărârile comandamentului armatei 3-a bulgare. 
Nu este admisibil că fiind informat de înaintarea forțelor 
grupului de Est, a unei mase de 40.000 luptători, gene- 
ralul Toschef să fi continuat atacul capului de pod, când 
nu avea ca trupe de acoperire decât două bripade de in- 
fanterie, din care. una la Sarsanlar şi cealaltă la Ak-Ka- 
danlar şi nu mai dispunea, de nici o altă rezervă. A ad- 
mite că comandantui armatei a 3-a "bulgare ar fi conti- 
nuat atacul capului de pod, în condiţiunile arătate, este 
a tu ține seama nici de legile, nici de psihologia riizbo- 
iului. Dacă ar fi continuat atacul capului de pod, gens- 
salul Tosschef se .punea în siluațiunea - foarle grea şi 
foarte primejdioasă, de-care se temea în cazul când 
corpul rus ar fi înaintat spre Sud. Cele două brigade de 

"acoperire bulgare 'ar fi fost uşor aruncate spre Sud de 
„cele trei divizii ale grupului de Est şi armata a 3-a bul- 

gare se expunea la pericolul de a avea liniile sale de co- 
municaţie tăiate, sau de a fi împresurată în Turtucaia cu cei 
28.000 de prizonieri români. Nu cred că. comandamentu 
armatei a 3-a. bulgară să fi comis o eroare aşade mare. 

Acel comandament mai putea să lase puţine forțe în 
faţa capului de pod, pentru ada impresiunea că continue a- 
tacul, iar cu cele două brigade de acoperire şi majorita- 
tea forțelor luate dela Turtucaia, să atace grupul de Est. 
Prin înaintarea lor diviziile grupului de Est s'ar fi găsit 

- Pe un front de marș scurtat care le permitea să se sprijine . 
reciproc, luând câteși trele,: parte la aceiași luptă. In ase-. 
menea condițiuni operatlunea întreprinsă nu avea sorți 
de izbândă. ” N 3 | E 
În fine o a trela ipoteză şi cea mai probabilă este că 
Comandamentul armatei 3-a bulgare ar fi rupt lupta, ar. 

„Ti concentrat toate forţele sale spre Sud, așteptând aju-. 
toare pentru a putea lua din nou ofensiva. | 

Ori care ar fi ipoteza admisă, înaintarea grupului de 
Est, spre Sud, înlătura dezastrul de la Turtucaia.
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CAUZELE DEZASTRULUI DE LA TURTUCAIA 

Documentele pe care le aveam la epoca când am pu- 
blicat memoriul meu asupra evenimentelor dela Turtucaia 
mă. îndreptăţeau să conchid că cauzele principale ale în- 
îrângerei au fost: 

„ Neexecutarea ordinelor date şefilor în subordine. 
z Lipsa de organizare a capului de pod. | 
Informaţiile ce am obținut în urnă şi respectul ce da- 

,  toresc adevărului, mă obligă să modific concluziunile mele, 
» - Menţinând prima cauză, trebue să adaog: ; 2. Incapacitatea 

comandamentului capului de pod în organizarea şi condu- 
cerea apărărei. 3. Defecţiunea a parte. din şefi şi unităţi 
în timpul iupte. or dela Turtucaia. 4 Lipsa de organizare 
a capului de pod o consider, acum, ca o cauză de ordin 
secundar. 

Am: arătat în capitolul 3 că neexecutarea ordinelor 
date de armata 3-a comandantului grupului de Est, Ge- 

„ueralui Zaiancikowski, a fost cauza principală a dezas- 
“trului dela “Turtucaia. La cele expuse în acel capitol am 
de adaogat că în ziua de 24 August 1916, după căderea 
capului de pod, am expediat, Generalului Zaiancicowski, 
un. ordin semnat de Maiestatea: Sa Regele care îi prescria 
să contra-atace armata 3-a bulgară la Turtucaia, nici a- 
cest ordin nu a fost executat. Dacă generalul  Zaionci-. 
cowski, ar fi fost general român, pentru neexecutarea: or- 
dinelor primite, în faţa; inimicutui, ar fi fost, desigur, trimis 
înaintea unei curți Marţiale şi condamnat la moarte și de- 
gradațiune militară. Dar generalul Zaiancicowski făcând. 
parte: din armiata. imperială: rusă, deși'a pierdut întreaga 

4
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”Dobroge, a părăsit. comanda armatei ci toate onorurile ce nd i se Cuveneau ; a fost decorat. cu Coroana: României în gradul da :Mare Cruce, iar cei nevinovați duc încă po- vara dezastrului dela Turtucaia. Cine va putea “pătrunde . vreodată tainele destinului şi aprecia, îndeajuns, spiritul "ds dreptat& care domnea la Mare'e Cartier General 2 „În Scrisoarea adresată generalului Basarabescu, (anexa ) fost: coimandant a Diviziei S-a, am arătat cum acest ofițer general a îndeplinit misiunea ce: i-am încredințat, „Am arătat greşelile comise în executarea ordinelor. „primite - dela 'armata 3-a, neobservarea prescripțiunitor for- male ale regulamentelor în Vigoare Aceste” grave greşeli au avut ca consecință că generalul Basarabescu a atacat btigada 3-a. bulgară, la Sarsanlar, nici Cu' jumătate. din „ efestivul, diviziei sale: In ace:e condițiuni Divizia IX a fost „nevoită 'să părăsească câmpul de luptă — în cea mai mare desordine. lată ce spune în această privinţă, generalul Toss- cheii în ziarul „Echo de Bulgarie“, cin 20, IX, S17: „Isbânda: “noastră dela 6. Septembrie nu avut ca rezultat numai că- derea capului de pod Turtucaia. In acea zi la Est de a- „ Ceastă localitate, .o altă luptă glorioasă a hotărât soarta capului de pod 'Silistra. La ora 12 când armata noastră: își încorda energia într'o Supremă sforțare pentru a .sfă- răma altima rezistență a inimicului, la' Turtucaia, în MO- „- mentul când trebuia să fie sprijinită de. trupele "noastre. de manevră, o puternică coloariă inamică . înaintând dela . Silistra, atacă în flanc Divizia Fa de Sofia. Inimicul cre.tea- că toate trupele bulgăre erau la Turtucaia, că:nu avea în fața șa .decât trupe. de cavalerie şi. că prin urmare va - putea lesne să cadă în spatele trupe!or noastre. Dar bri- „_ gada de Sofia comandată de Colonelul Zaphiroii, luass. -“ toate. măsurile în prevederea acestei încercări. Ea luă ofen- siva' și atacă Coloana română. Batalioanele. din regimentele . 47 'şi 48,. susținute de un . violent foc de artilerie şi de „ Puști au pornit la atâc şi au gonit avangarda-inamică şi acțiunea. lor. fulgerătoare 'a avut. ca rezultat demorait- : - Zatea inamicului. Nouă până la. zece bataiioane române au - „dat îndărăt. în fața a patru. batiilioane bulgare. Retragerea s'a schimbat în curând într'o panică nebună... "; Generalul Tosschef 'se înşală „Când. afirmă că 10, ba-..
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talioane române au dat îndărăt în faţa a 4 batalicarie but- gare. La Sarsanlar erau. numai 4 bata'ioane române. Din cauza incapacităţei Comandamentului Diviziei IX, în loc “de 12 batalioane, numai 4 au luat parte la lupta - deia Sarsanlar. Dacă generalul Basarabescu dispunea de toate forțele sala. trebuia să respingă pe buigari şi putea să “ajungă la Turtucaia, nu ar mai fi găsit nici o resistenţă în calea sa. Nu afirm că acțiunea izolată a Diviziei 1X, ar fi împedecat -căderea capului de pod, d=şi-nu esctud. această “eventualitate. Infrângerea brigadei 3 bulgare la Sarsanlar, la 14 chilometri. da Turtucaia, înaintarea vic- torioasă a' Diviziei IX, ps când luptele erau încă în curs ia Turtucaia, ar fi înăițat moralul apărătoritor, şi deprimat moralul bulgarilor şi poate Turtucaia era salvată: In răsboi, . factorii morali pot modifica o situațis tactică ori cât da tea. În orice caz înaintarea aceiei divizii ar îi talesnit 0. ieşire a trupelor noastre din Turtucaia şi bulgarii nu ar îi făcut 28.000 de prizonieri... | 

J 

- La un comandant lipsa însiișirilor in'electuale poate - îi compensată cu însușirile caracterului, dar la generalai Basarabescu insușirile morale + rau la : înălțiinea celor: în- telectuale. Pentru a dovedi această afirmaţiune mă voi servi de declaraţiunile ofițerului delegat al Marelui Cartiar Ge-. neral, pentru: a conduce brigada coloneiului Tarnovschi, în lucrările capului de pod Sitistra:",,După peripeții insur- mentabile am putut întâlni pe Domnul General Basara- bescu cu Statul său Major la. orele 12,30, în noaptea de: 23—24 August, pe soseaua Siistra Tuirtucaia, la punctui iali Ceatalgsa. Raportându-i insărcinarea, il-a fost iinpo- sibii să aflu dela Domnul general situația Diviziei și atunci avati pus în legătură cu comandantul infanteriei, pe atunci 
D-i Colonel Mihăiescu, care mi-a Spus că deşi coloana divizizi care mergea spre T urtucaia, trebuia să aibă 7 ba- 
talioane, totuşi din cauze rămase. încă nelămurite nu erzu. în coloană, în reslitate, decât 4 batalioane şi 5 baterii, iar . 
alte 3' batalioane și 2 baterii se găseau intercalate între - diferitete convoiuri ce urmau divizia, la distanţă de. mai E mult de 12 km., de capul. coloanei. Toate trupele erau cu. . 
desăvârşire extenuate de oboseală şi nu mâncase nimic în vitimele 24 -ore.:- Arătând: D-lui. general :Basarabescu con-. . 

7
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Statările mele, l-am rugat. să-mi comunice ce intențiuni are, 
"după care. Domnia Sa mi-a spus că oprește trupa 2 cea- 

Suri pentru a mânca şi a st odihni, apoi. va porni măi 
departe spre Turtucaia, chiar. în acea noapte.. M-a chemat 

insă la o „parte şi mi-a spus la ureche, următoarele : „Oii- 
fezii fug din mij ozul trupei, iar în trupă riu am nici o în- 
credere“. Sub. impresiunea realităţei crude a celor ce an 
văzut. la Divizia IX-a, am trimis. Marelui Cartier General, 
raportul meu scris, din care reieșea ideia ca, în loc de-a 
ft comandați, Divizia IX-a era maririzală. . 
" Mărturisirea făcută de Generalul. Basarabescu, dele- 

gatului Marelui Carti-r General, că: „Ofițerii fug din mij- 
locul trupei iar în trupă nu am nici o încreder=** şi faptul 
că sa, prezentat în fața. inimicului nici cu jumătate din 
efectivul diviziei sale, sunt o dovadă indiscuabilă a inca- 
pacităţei şi a lipsei . de. însușiri morale a Comandantului 
Diviziei IX-a. Când am. intrat în . răsboi generalul Basa- 
rabescu comanda Divizia IX-a de aproape 2 ani, și are 
întreaga răspundere, dacă ofițerii fugeau în fața iniinicului 
ŞI nu avea încredere în trupă. Generalul Basarabescu avea 
datoria. de. a. pregăti pentru răsboi divizia ce comanda şi 
a forma, sufletul ofițerilor și trupei în. vederea răsboiului, 

„şi dacă nu a. îndeplinit această sfântă datorie pentru: orice şei, am. ireptul.să afirm că generalul Basarabescu nu şi-a . tăcpt.datoria nici. în t mp, de pace, nici. pe câmpul de luptă: 
+. 2 Incupacilatea. Comandamentului. capului -de pod în organizarea și conducerea apărărei. 
„„Fronțul „capului. de pod care avea o. desvoltare de - aproape 30 km., era, împărțit în.3 sectoare: Sectorul [- Starpselo cu centrele de rezistență 1—5 inclusiv ; Sectout 4. Daidir cu centrele de. rezistență 6—9 inclusiv; Sectorul IL Antimovo cu: centre.e 10—15 inclusiv... . 

„„; Inc ziua de 23 August când începe atacul' capului de 
„pOd,. Sectorul 1, era. apărat. de. regimentele: 36: și 40. in- ! 
fanterie, sub. comanda: Lt.-Co:onel Niculescu, Sectorul 1: „Daidîr de. 4. bat.lioane- din: regimentul: 79: infanterie .co- mandate „de. Lt.-Cotone! I: Dumitrescu, Sectorul II Arti- 
„MOvaQ.era; apărat de regimentul 76 infanteria sub comanda 
Wt-Colonel. Al. Marinescu... 

Pe. când: sectorul “1 era: atacat _de coloana Maiorului 
N ” - 

”
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Hammerstein cu. 6 batalioane şi 5 baterii, iar sectorul (II Antimovyo nu era ațacat de loc, sectorul II era atacat de 3 brigade bulgare. In aceste “condiții regimentul.79 are - 
d> luptat cu forţe! de 5, or mai mari,. Această situaţiune 
impunea comandamentului capului 0 nouă repartiţi: a for- 
țelor și-obligaţiunea de a trimite în ajutorul . regimentului 
79 trupele disponibile. In loc de aceste. măsuri comanda= 
mentul capului de pod se mulțumeşte-să trimită în ajutor 
regiinentului 79 un singur batalion din regimentul 75 ir-. 
ianterie, Nu putea comandantul capului de pod să facă 
mai mult în ziua de 23 August ? Dar în acea zi sosesc 
în Turtucaia ajutoarele trimis de Comandamentul arinatei 
3-a şi anume : regimentul 25 infanterie ; regimentul 2 Gră- 
niceri ; regimentul 34 infanterie ; regimentul 74; regimen- 
tul 8 şi regimentul S4 infanterie ; în total 15 bataiioane. 
Din ace te 15 batalioane unul singur este trimis în aju= 
torul regimentului 79, caze lupta cu majoritatea. forțelor 
bulgare care atacau Turtucaia. In ziua dc 23 August co- : 
mandantul capului de pod dispurea încă de 15 batali- 
Oâne care nu intrase în luptă, și cu toate acestea nu 
ordona de cât un contrafac executat în ziua de 23, după 
prânz cu regimentul 34 infanterie, 1 batalion din reg. 2 
Grâniceri şi 1 batalion din regimentul 74 infanterie. Nuinai 
iicearcă “nimic nici în noaptea de 23—24 August nici 
în dimineaţa zilzi de 24 August. In ultima analiză. con- 
stat că, la Turtucaia din 33.000. de iuptători au. fost 
făcuiţi prizonieri 480 de ofiţeri dm care 3. comandanţi de 
biigade şi 6 comandanţi de regimente şi 28.000 de sut- 
dâţi şi sunt în. drept să întreb cine a luprat, la 'Purtu- 
caia ? Nu era de datoria comandantului capului de pod. să făcă cu aceşti 480 ofițeri şi 28.000 de” oameni sfor- 
are pe care i-o impunea. onoarea sa de. soldat şi. datoria 
sa de comandant ai cstăţei, pentru a "putea. zice, dacă. 
nu ar fi reuşit : „Tout est perdu fors Phonneur“, . E 
„” Dar generalul Teodorescu cu bună, ştiinţă a indus 
Marele Cartier -şi armata 3-a în. eroare, asupra “situaţiei. 
de Turtiicaia, cu rapoaște neexacte; In: comunicatul de, 
22 August. pe, baza, rapoartelor. comandamentului „capu ui; 
de. pod, se anunță că, la Tiirtucăia -au. avut loc. şapte. 

”, atâcuri toate “respinse —- ori acest fapt este' ncexact find
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că atacul capului de pod a început în dimineața zilei de 23 August.. În ziua. de 22 August. cu raportul telefonic "147 bis — comandantul capului de pod comunica Colc=: „nelului Dabija că Situația la Turtucaia. este. disperată și humai Spera să reziste din lipsa de rezerve” toate între- buințate la Stafoselo şi cere ajutoare urgente. Și acest din „urmă raport asupra situaţiei dela Turtucaia -este absolut aș: la 22 August Turtucaia nu eta atacată şi generalul “Teodorescu nu avusese ocazie-să întrebuințeze rezervele sa.e. Sunt dar în drept să afirm „că comandantul capului „de pod sau nu știa ce se petrece la „Turtucaia, sau în | „mod intenționat voia 'să inducă în eroare comandamentul - siiper or, asupra situației de Turtucaia. - A + Dar cea mai pravă acuzare ce sa poate aduce ge- -neralului “Teodorescu este faptul. că a părăsit Turtucaia "în Ziua de-24 August, ora 12, iar capul de pod a căzut în ziua de 24 August ora 4,30 p. m. Plecarea dela Tur- tucaia; în acele. împrejurări, constitue vina de părăsire de „Post în fața inimicului și cade sub prevederile codului de " justiție militară. Și legile militare și onoarea-sa de soldat, . Obiigau pa comandantul cetăţei să rămâe în mijlocul -tru-. „ pelor sale, în mijlocul celor 485 ofițeri şi 28.00) soldaţi făcuți prizonieri la Turtucaia, fie-pentru a muri în fruntea lor. făcând o -ultimă 'sforțare pentru a salva cetatea, fie „pentru a obține condițiunie de „capitulare cele mai bune - și a împărți soarta trupelor. sale. In orice caz nu-i era „permis să părăsească trupele „Ce comanda. | | „3. Defecjiunea a! o parte. din şe/i şi unități care J&ceau parte din garnizoana Turtucaia. | | | În, memoriul prezentat armatei 3-a, după căderea ca- puiui. de pod, generalul “Teodorescu se plânge de defec- . țiunea trupelor, fără a arăta care unități s'au' făcut cul. pabile de defecțiune. Din informaţiunile obținute în urmă, sunt în măsură să afirm că trupele însărcinate să apere sectorul Î, regimentele 36 și. 40 infanterie, . sub comanda Lt.Colonel Niculescu în fața coloanei Hamimerstein, care. era inferioară "forțelor âpărărei, au: pârăsit poziţiile - lor... - Regimentul 76 infanterie sub comanda Lt.-Culonelului Al.  : Marinescu, căruia, îi era încredințată „apărarea sectorului 
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UI, care nu a fost atacat, a părăsit de asemenea: poz . țiile sale. e e A 
S'a afirmat că căderea capului de pod se datoreşte în mare parte calităţei „unităților însărcinate să-l . apere. Dar la Turtucaia erau şi regimente active: Regimentul 2 Grăniceri, regimentul 34 infanterie, regimentul 36.in- * fanterie, regimentul 40 infanterie, deci afirmaţiunea este. - neexactă. Parte din; acele regimente au dat dovadă de lipsă de mora!, iar un regiment de rezervă, al 79 'de in, janterie sub comanda Lt.-Colonel |, Dimitrescu, a luprat „Cu 0 energie împinsă până la eroism. Nu se poate aprecia : mai bin energia cui care luptă o. trupă decât constatând pierderila suierite în timpul luptei, ori regimrttul 79 in- 

fanterie care avea un efectiv de 67 de ofițeri și 4.500 soldați a pierdut în luptele dela Turtucaia, 46 ofițeri morți. şi răniți și 3.000 soldaţi morţi şi răniţi. Acest regiment. 
şi bravui său comandant au dus.tot greul luptei dela 
Turtucaia, înfruntând cu cea mai mare vitejie atacul for- 
țelor bulgare de cinci ori mai mari. Onoare viteazului rezi- 
ment 79 infanterie și: comandantului'său ! Pierderile sute- 
tite de bulgari şi anume: 161 ofiţeri, 11 'aspiranţi ofițeri și 7742 soldaţi, adică 25 «din efectivul trupelor de atac. 
se datoresc: în mare parte rezistenţei eroice a regimentului 
79 infanterie. Nu este îndoială că defecţiuni au fost la Turtucaia şi toată răspunderea trebue să cadă asupra co-.: 
mândanților de, unități. Detecţiuni se produc numai ia tru- 
peie comandate de șefi incapabili, lipsiți de autoritate și însușiri morale. . IE A 

4. Lipsa de organizare a capului de pod Turtucaia. . Ă 
In memoriul prezântat armatei 3-a generalul Teodo-' reScu susține că dezastrul dela Turtucaia se „Gatoreşte.. . calităței inferioare trupelor și lipsei de organizație a capu- 

lui de pod. CR o Cu privire la prima cauză am arătat că ia Turtu- Caia se găscau unități active, cu un efectiv egal cu ace! . 
al unei divizii, iar că regimentul. 79-a luptat eroic ; în: 
ceeace priveşte a doua cauză să. ascultăm şi alte” păreri. . lată. ce spunea generalul “Tosschef, în articolul ' publicat * 
în „Echo de Bu.garie“ . din 15 August .1917: „Cetatea. 
Turtucaia eră organizată de aproape 2 ani, cu mijloa-.
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cele cele" niiai moderne âle artei totiticaţiăi. “Toată zonă  ortificată eră înconjurată de „un Șanț larg şi adânc, pe fundul acelui şanţ şi pe taluzul iriteriof se dşezase 00- „staco:e artificiale și rețele de sârmă cars în unele părţi erau dispiise 'pe două! râriduri. Tratişeele şi torturile erau, bine ascunse şi înconjurate cu șanțuri ădânci ;. forturile erau legate de adăposturi Gu galerii acoperite, -prin care Tezervele puteau... circulă fără a fi văzute, aceste galerii | „ Cari se' întindeau până !a linia. Il-a de apărare înlesneaii mișcările trupzlor complect adăpostite, Se ştiă că în ge- neral cetatea eră foarte bine organizată și că avea o garnizoană puternică. Adevărul este că apărătorii erau "omâni, cui' toate acastea ținând seamă. de această puter- nică Organizaţie şi df 'rmidabila capacitate de rezistenţă a cetăţii, în faţa altui inamic decât Bulgarii, chiar femei ar îi putut să reziste atacatorului timp de 4—5 zilee, „Este evident că în aceste râriduri se manifestă trufia - bulgară, dar nu-i mai Puțin. adevărat că se pune în eyi- dență şi buna organizare a fortificaţiitor dela Turtucaia. Generalul "Tosschef ştiă ce afirmă fiindcă. mulți ofiteri bul- gari au luat pate la organizârea capului de pod, ca lu- crători. e | _„_Dar:să ascultăm şi un glas românesc. In raportul! confidenţial No.-297, din 25 Februarie 1915, iată cum inspectoratul genefai al fortificațiilor apreciază lucrările dela Turtucaia : „Studi l pentru Organizarea capului de pod Turtucaia şi aicătuirea proiectelor de întărire au fost iăcute de această COmiSiune, astăzi acast cap de pod este aproape terminat“. „Credinţa mea este că Organizarea ce s'a dat capului de pol 'de la Turtucaia este” bună şi răspunde pe deplin rolului ce avea în Organizarea defen- sivă: a noului ceritoriu“, ie Nu susțin -că Organizarea capului de pod eră com- | plectă, dar generaiui: Teodorescu care comanda la Turtu- caia, cu'un an inainte de isbucnirea războiului, aveă datoria: să semnaleze. toate lipsurile organizărei capului de pod; să „Ceară cu insistența împli irea acestor lipsuri. pentru a-şi degajă: răspunderea * Lacă nu a intervenit în acest sens rămâne răspunzător: şi pentu lipsa de Organizare a ca-: pului de pod.. Capacitatea de rezistență a unei cetăţi nu
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depinde numai de organizarea sa materială, dar mai cu 
seamă de valoarea apărătorilor să:. In această privinţă 
cetatea Verdun este un exemplu edificător. După căderea. 
forturilor Vaux şi Doumont cine a oprit. înaintărea  tru- 
plor germane, de sigur nu fortificațiile, dar piepturile și 
mai cu seamă sufletele şefilor şi soldaţitor dela Verdun. 

„Insuflețiți de patriotismul cel mai ca!d şi curat, conștienți 
dz datoriile or, preţuind onoarea lor mei mult decât vieața 
lor trecătoare au transformat cetatea Verdun într'un vast . 
cimitir unde sunt îngropaţi 400.020 de ofiţeri şi soldaţi 
Îrancezi, eroi ai celei mai glorioase şi admirabile epopee 
pe. care o cunoaşte istoria. războaielor. De ce nu au imitat 
acest exemplu apărători: dela Turtucaia, pentru ca victoria: 
să nu îie a armatei bulgare? - 

INCHEIERE ' |, 
“Am afirmat la începutul acestui studiu că nu mă. 

voiu ocupă de operaţiunile tactice. cari au avut loc la 
Turtucaia, dar stabilirea răspunderilor mau obligat să 
Vorbesc, în treacăt, de aceste operaţinni șh am fost u=- 
voit să fac oarecari aprecieri asupra apărătorilor capului 
de pod. Imi pare rău, foarte rău, că pentru a face lu- 
mină, am fost nevoit să spun adevăruri crude foştilor 
mei camarazi, dar conştiinţa insa nu mă iertă să -falşific 
adevărul pen'ru considerațiuni e persoane. 

Voiam să arăt că dacă la Turtucaia au fost deiec-" 
țiuni, au fost şi şefi şi trupe cari au luptat ca adevă- 
raţi eroi. Nu puteam trece cu vederea acest" exempiu de 
patriotism şi înaltă valoare murală.



Anexa | . . 

—- Domului General |. Basarabescu 
o ost comandant al Diviziei a 9-a. 

- 

1 

.: Domnule General, 

Doream să, încetez orice discuţiune cu privire la Tuș- tucaia, 'dar în scrisoarea ce ți publi at în numărul 123 „al ziarului „Arena“, mă învinuiți că nu mi-am făcut da- toria şi mă somați sa arăt, prin publi itate, numărul Or- dinutui prin care v'am încredinţat vre-o inisiune, sau' anume | care. ordin nu aţi executat sau a fost Tău înțeles. Sunt! dar nevoit sa” răspund. Am 'ctit cu atențiune broşura „Silistra- Turtucaia “ Şi . Scrisoarea. publicată în „Arena“ | „i am "constatat! că “apărarea. oniniei-voastre. şi acuza-. ” țiunea ce-nii faceţi se întemeiază pe fapte neaxacte, pe „ OmiSiuni, ps 0 greşită interpretare a: ordinelor primite şi „executarea lor defectuoasă. a 

"A. Fapte neexacie 

1, Afirmaţi. că ideia de a contra ataca este „o rs Velație” senzaţională” ; pe care nu a cunoscut-o nimeni până la apariţia articolului D-voastre, Această ideie nu poate fi decât rezultatul reflecțiunilor postume. sugerate de do- rința de a vă apăra“. o A Adevărul este că am avut intențiunea dela început, “să contra -atac pe inamic, cu orpul rus și Divizia 9-a, iar. nu a“19-a după cum afirmaţi.. “Tot ' statul major al " armatei a 3-a poate afirma Că dela început. am avut a- ceastă intenţiune. Fac în special apel la generalii Mărdi-
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rescu și: Dabija; şeful. şi - subșeful: de stat. major ai ar- 
matei a 3-a pentru confirmarea. acestei afirmațiuri: Nu am | 
ordonat mai curând această operaţiune, nu .jenţru că nu . 
am avut această intențiune,. dar fiindcă, Corpul. rus a în- . 
târziat. debarcarea 'sa la Medjidie și deci nu puteam di-" 
spune: de cel. In aceste condițiuni: afirmaţiunea Domniei- 
voastre nu are nici. o valoare. 

2. Afirmaţi că nu puteani să contra; atac cu Corpul. 
rus, fiindcă -alături de Divizia 19-a, era angajat la,Ba- 
zargic cu inamicul în zilele de 19 şi 20: August. Ori Cor- „ 
pul rus nu s'a depărtat din. regiunea Medjidie decât după - 
24 August, deci. puteam să contra, atac cu Corpul rus... 
A doua afirmaţiune neexactă. : 

3, - Afirmaţi. „că abia la 22 August, comandamentul. 
D-voastre, îşi. manifesta existenţa nu prin un ordin .de.a 
contra ataca inamicul: de'a Turtucaia, ci din potrivă a 
veni în ajutorul Diviziei a 19-a,. la Bazargic, depărtând - 

- Divizia a 9-a de obiectivul. ce. vă preocupa, „Ton petit 
Verdun“, la o; distanţă de 100 kim. . 

„Acest ordin a fost dat telegrafic în ziua de 22 Au-.. 
gust şi poartă No. 125%... : 

“Pentru ca să nu rămână nici o îndoială asupra În- 
eesului acelui ordin îl reproduc :, 

„No. 125, 2iVill1916. 

„Mâine 22 August Divizia rusă de cavalerie: şi Di- N 
vizia 19. -a, va pronunța o mişcare ofensivă în direcția | 
Kurtbunar-Trupcilar, 

Pentru a fixa inamicul care este în fața D v, veji- 
dezvolta o vie activitate po tot frontul capului de pod. i 

„Puneţi-vă în legătură cu Divizia a 19-a“. -. 

lată cuprinsul ordinului :din . care D-y v. aţi dedus că 

vii Irimetearm, în, ajutorul Diviziei a 19-a, depăriându- vă. 
„cu. 100 klm, de obiectivul ce mă preocupa : Turțucaia. ... 

- = Afirm ca nu este un. ofițer, în. armata română,: Care. 
| primind acel ordin Par. fi înțeles -ca D-v. Sa vede că din 

- ultimul aliniat al ordinului, „Puneţi-vă în legătură cu Di, 
vizia. 19-a“ ați dedus că trebuia să vă: duceţi la. Bazarg c... 

„Ce trebue să cred de un General care în. 1916 ca , 
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regulament; . Sa Ş 
„A vă pune în legătură “cu o tin'tate, Domnule Qe- 

neral, însemna -a trimi'e-la' acea” unitate un agent de le- 
„__gătură care Să vă ție la. curent cu 'situața acelai unităţi, 
„iar nu să vă duceţi: în: ajutorul ei!!! A ireia afirmație | 
neexactă; oo 
4. Afirmația că ordinul 146.din 22/VI1l:916, este o 
dovadă că nu aveam intențiunea de a contra ataca aici 

“Chiar cu o zi înainte de căderea Turtucaiei... .. 
— Ordinul 146 suina-astfel : „Pentru ziua. de mâine 23 

August veţi binevoi' a îritreprinde acţiuni locale, la dis - 
lanfe mici, pentru a câştiga aerul necesar îinprejurul ca- 

-pului de pod. și a degaja şoseaua. Turlucaia- Silistra“. 
_Cred'că “pentru orice militar prescripțiunile acelui 

ordin,: mai cu seamă accea de a degaja : şoseaua Turtu- 
„ caia-Silistra, este o. probă de intențiunea ce aveam să utilizez” acea şosea în vederea operațiunilor - ulterioare. 

Deci:și această afirmaţiune este neîntemeiată.. | 

B. Omisiuhi . 

și “în 1918. nu. înțelege 'valoârea termenilor „ebnsacraţi do 

„Atât în broșura „Silistra-Turtucâla“ cât și în scr soarea D-vs. afirmaţi că: nu ați primit alte ordine decât "125 şi 146; şi mă somaţi să arăt numărul Ordinului Sau măcar conținutul lui, prin: care vam încredințat vre-o mi- 'Siune de oarece nu aţi primit alte ordine decât cele men . ționate mai sus, . e 
„Afară. de ordinele 125 şi 146 aţi mai. primit și ordinul “128 din 21, VIII, 916, prin care“ observam .că apărarea „înaintată a capului de pod s'a .retras prea curând, deși - instrucţiunile date în această privință prescriau ca retra- gerea să se facă astfel. încât să întârzie înăintarea' inami- -cului. Retragerea .pripită a trupelor de acoperire era ne justificată 'de 0arece aveau în faţa lor numai cavalrie, . - ” Şi-un :batalion poate lupta: cu o divizie de cavalerie. des- 
călecată. Apreciind, că comandantul “Diviziei 9-a nu dă- duse probe de energie și spirit ofensiv cu raportul 129 din 21, VIII, 916: am cerut înlocuirea D:ys. cu Generalul Anastasiae, - E E ai aie
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: Dar mai există și ordinul 152 A. din 23, VUI, 916, 
care va Indica clar misiunea ce. aveați de îndeplinit, -. 

* Ordin telefonic No. 152 A, din 23,-VIII, 9i6, 
Comunicat de Colonelul. Dabija, Lt.-Colonel Oprescu 

ora 11,45 a. m: | E A o 
“ „Lăsaţi 4 batalioane la Silistra, iar cu restul. Diviziei - 

şi cu cât mai multă artileri= „executaţi imediat o ofensivă 
viguroasă, înaintând în marș forțat la “Turtucaia pentru 
a degaja capul de pod -atacat de forţe superioare. Divizia 
de cavalerie rusă are ordin de a vă acoperi flancul stâng. 
Pentru ca marșul infanteriei să se facă mai repede, infan- 
teria va fi fără răniţi. Hiana de rezervă și multe muni- 
țiuni date -asupra oamenilor, Vă mai recomand multă 
energie, atac drept înainte la Turtucaia. - | 

: 

--. Consecvent planului stabilit şi concomitent cu ordinul 
„ce vam trimis. am expediat Corpului rus ordinul 152, pe 
care îl reproduc.'. . cc | , | 

No; 152-din 23/VIII:916, Sie 
„Capul de pod Turtucaia. este din nou atacat de 

forțe. mult “superioare, rog Excelenţa Voastră a dispune 
de urgență ocuparea Dobriciului cu forțele strict necesare, 
iar restul. trupelor să fie îndreptat în marș forţat la Tur- 
tucaia. Divizia 9-a din Silistra are ordin să execute.o 
eșire spre Turtucaia. Această divizie se pune la dispo;. 
ziția Excelenței Voastre: imediat ce veți stabili legătura 
cu ea, e Ş 

„ Este absolut. necesar ca divizia de cazaci să acopere 
flancul stâng ale diviziei 9-a pe timpul mișcărei sale o- 
fensive spre Turtucaia. .. Da o 

Comandantul Corpului. rus nu a executat „ordinul ce 
i-am dat. Să vedem cum aţi executat D-vs. ordinul primit. 

+ 

“C. Executarea greşită a ordinului No. 152 A. 

" “In ziua de 23 August la ora 11,45 a. m. Divizia 9-a 
a. primit ordinul telefonic 152'A., care îi prescria să plece 
în marș forțat: la Turtucaia pentru a degaja capul.de pod. 
Cu. toate. afirmaţiunile D-vs.. misiunea vă. era clar indicată 
și puteaţi aprecia gravitatea situaţiunci, aa
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„=? Dar în executarea acelui ordin aţi comis grave e 
"“roși, de :oarece 'nu aţi “ținut seamă 'de.prescripţiunile:for- 
„male aie 'regulamentelor., Aceste erori 'sunt -următoarele: - 

|, Înfirzierea ptecărej. : * 0 
„+ Serviciul în: campanie prescria ca ! isifanteria.. să .se 
“pună “în niişcare o :oră 'după' primirea 'ordinului de marş. 

= Cum. Ordinul 'armatei:a fost :primit -de:divizie la ora 10:30 
“p. 1. divizia trebuia să'se pună în mișcare la ora 1, 30 
"-p.:m. In broşura. „Silistra- Tu tucaia“ -afirmaţi că 'capul 
„“coloanei“a “Sosit la--punctul iniţial la:ora:6, 30;-p. m “și | 
pentru a justifica această întârziere “arătaţi; că trupele 

„rau dispuse pe un -front:de 24: km. Argumentul nu:este 
“valabil. Chiar în fața vrăjmaşului,:trupele nu: stau: în mod 
permânent şi cu':atât'mai puțin. la:„Silistra - care nu era 

“” atacată. Intârzierea .se datoreşte-'unei: nenorocite 'dispozi- 
„ţiuni a Comandamentului. Divziei -:9-a, Trupele 'trebuiau 
'să se găsească în cantonamente sau bivuac -și-să plece 

"aşa cum: ordona serviciul îi: canipanie. la :oră 1,39 .p. m, 
iar la. ora :4,30 p. m, :divizia să fie încantonată, 

„+ Întârzierea piecărei, în 'acele' îiprejurări,. :constituia 
_“O:gravă -abațere dăla ordin 'şi 'regulamente. . - 

"> =" In” momentul: când'seriu: aceste rânduri, -am.:sub.o-hi 
“graficul .de- marş. al Diviziei: 9-a: şi mărturisesc că “nu 
mi-am putut închipui: o asemenea. neșticepere în- Organi- 

„ zarea unei coloane da:marş, :când: serviciul 'în campanie 
Jămmeşte așa de bine chestiunea. o 

a A „ 

„Divizia 9-a în. marş :spre inamic, 'în -vederea luptei, 
îţi face impresia nu :a iunei unități organizate, dar :a.unui 

„trib nomad în marș spre o regiune depărtată. | 
“Pentru “ca'cititorii: militari :să-şi;facă o idee -de or- 
ganizarea coloanei. de. ruarș :a: diviziei::a :9-a -vom arătă 

" ordinea: în care s'a succedat diferitele elemente ce o com- 
puneau.:. 4 batalioane şi 5 baterii; trăsuri de aprovizio- . 
nare ale infanteriei ; trăsuri” de 'rechiziţie cu -raniţe ; -te- 

- zaurul diviziei ; divizionul. coloane : muniții infanterie; 2 
batalioane infanterie 'şi 2 'baterii:artilerie.; :ambulanţa di- 
'viziei; un: batalion infanterie ; divizionul coloane :-muniţii 
artilerie“, :trăsuri, bagaje. şi: arhive ;: trăsuri :aprovizionare 

„ “artilerie. Nici etuva- nur lipseă din coloană. Deși în:coloană



"37 
n. 

vu erau decăt 7. batalioane şi 7 -baterii, .: dela Silistra :şi 
până la lali Ceatalgea, pe :o distanță de 19 km.. Şoseaua 
eră” înțesată de trăsuri. i ai 

„ „Această .promiscuitate de trupe -şi trăsuri pune în 
imposibilitate Divizia .9-a de.a- luptă la momentul oportun. 
cu forțele reiiuse de care dispuneă. -. . - 

.- Ai: impresia“ că comandantul: Diviziei a- 9-a voiă să 
atace cu trăsuri, iar .nu.cu trupe: a Da 
„. lată. dar o a doua constatare de călcare flagrantă a 

prescripțiilor -regulamentare, “bazată pe declaraţiile. mar- 
torilor oculari și documente, constatare din carepot trage 
concluzia că divizia 9-a „Nu -şi-a- putut îndeplini misiunea 
din cauza insufiiențej comandamentului, NI i 

Organizarea co'oanci de marş -în condiţiunile. arătate 
mai sus “este adevărata . cauză că nu a-ti putut: atacă 
vrăjmașul decât cu trupele din- capul coloanei ;patru :.ba- 

 talioane și cinci baterii, celelalte -trupe fiind încolonate la 
coada. coloanei şi - despărțite de ;cele din cap” printriun 
convoi nesfârşit de trăsuri, nu au.putut luă parte la:luptă, 
fiind aruncate. înapoi în .momentul când panica :s'a produs 

: în. coloanele de. trăsuri. -In acesta condițiuni, operaţiunea 
eră dela început, condamnață, la nesucces. a 

2. Neîntrebuințarea luturor forfelor. pentru împli-: 
hirea miSiunei primite. | a 

„În Scirsoarea Dv. afirmaţi că din -cauza executărei 
ordinului 145, a-ţi fost obligat să faceţi. detașamente: şi 
din această cauză nu a-ţi putut dispun= de totalițatea for- 
țelor pentru executarea misiunei încred nțata, 

Să. examinăm de aproape această afirmaţiune. 
Ordinul 146 vă obligă să .întreprindeţi „ac/iune : lo- 

cală la distanfe mici 'și -a „degajă şos 'aua . :Turiucaia-. : 
Silistra“, în executarea acestui ordiri „a-ți. format 2 «deta-. 
şamente : unul compus din 3 batal'oane,:3 baterii. și Câţi-va- 
călăreţi, sub comanda .colonslului -Paulan, cu însărcinarea 
de.a ocupă satul Alfatar ; al doilea . detașament. compus 
din 2 batalioane, 2. baterii şi câţi-va călăreţi sub. comanda 
colonelului Condeescu,. cu însărcinarea .să “înainteze spre 
-Doimuşlar. : . a i 
„Din însăşi: afirmaţiunile Dv. rezultă ;că, aţi executat 

“rău ordinul 146. . Nu este. .admisibil -.șă; se. întrebuințeze
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„-Pentru. misiuni: secundare aproape jumătate: din efectivul 

diviziei și să le trimiţi la 25 km. 'de grosul. diviziei, când 
vă ordonam acțiuni locale și la distanțe misi. Dar nici 
această greşeală nu vă împedecă de a dispune de .tota- 
litatea . forțelor disponibile pentru ziua de 23 -Atigust după 

„cum voiu dovedi, _--. AI e e 
= -"* Detaşamentul: Condeescu fusese trimis la Doimușlar, 
în direcția marșului ce aveai de executat şi la 5: km. de- 
părtare de șoseaua Silistra-Turtucaia.. In aceste condițiuni . 
detașamentul Condzescu puteă luă loc în coloana. diviziei, 
cu cea mai mare ușurință. e E Să 

„*. * Detaşamentul “ colonel Paulian eră. într'o direcțiune 
„mai sexcentrică, dar putea ințră în coloană formând arier- 
garda divizie, oo 5 

Nu pot întrun articol de: ziar 'să studiez chestiunea 
în amănunte, dar cititorii militari, consultând harta se vor 
convinge “că aceste inăsuri erau uşor. realizabile. . 
„Din însăși mărturisirile ce faceți în scrisoarea Dv.. 

că executarea cereă' formări : de mici detașamente şi care 
în- momentul când am primit: ordinul de â pl-că la Turtu- 

„caia “erau în contact cu inamicul și -nu arm miai putut: 
dispune de ele rezultă că 'nu ordinul 146 v'a împiedecat 
de a dispune de totalitatea forțelor, dar greșitele Dv. 
dispoziţiuni. - aa 

„::  Singuri conveniţi „că executarea cerea. formări de 
mici detașamente atunci pentru ce ați format detașamente 

„mari; „care “la - momentul “oportun. vă lipseau - de cfec- 
„tivul . diviziei ?  Alegaţiunea . cu. detașamentele „erai în. 
contact cu: inamicul și nu ah putut dispune de ele“ nu au 

„nici o valoare; După. afirmaţiunea martorilor oculari .şi „cele relatate de generalul Tonchefi comandantul ârmatei 
“a 3:a în ziarul „Echo. de Bulgarie“ din :15/1X:917,- re- zulta .că detașamentele: Condeescu şi Paulian hu au avut 

„ în fața lor decât .regimentul' 9 „cavalerie bulgar, nimeni nu “poate crede că detaşarnente compuse" din :mai multe: ba: - „ talioâne şi baterii erau - fixa e, şi deci neisponibile, de. 
Câteva: plutoane de cavaler e. - - E a a »” “Explicățiunea: faptului că-nu aţi putut dispune de:cele 
două - dztașamente- o găsesc în mărturisirile - ce faceți la. 
pagina 20, a = broșurei.-,Silistra-Turtucâia“. “Reproduc. - 

. . i - E | N | , N .



ă 9, 

«că fa ora +2 a: m." pierdusem orice fegătură “cu cele 2 
detaşamente care se găseau pe stânga mea, cu toate că: 
trimisese '0 companie pentru. restabilirea legăturei, dar. 
nici. aceasta n'a reușit.“ Din această mărturisire trag 
concluzia că aţi pierdut contactul cu jumătate din forţele 
Diviziei, deşi detașamentul Condeascu se găsea la Doi- 
mușiar, la 5 kim. de axul de mişcare a Diviziei, fiindcă 
organizarea legăturilor în Divizie lăsă cu totul de dorit 
şi toată răspunderea cade asupra Dv. sau că coman- 
danţii detaşamentelor care aveau datoria să vă ție necontenit 
la corent cu situațiunea lo”, nu şi-au făcut datoria şi au pă 

„Tăsit fără ordin, localităţile ce le-aţi ordonat să ocupe, de 
vreme ce nu ia-ți mai 'găsit nici la Doimușlar nici la Alfatar. 
Acestea sunt adevăratele cauze pentru care a-ţi plecat 
la luptă cu jumătate din efectivul diviziei, iar nuîn exe- 
cutarea ordinului 146. | 

Cred că aim dovedit bazându-mă pa ordine, martori 
şi documente oficiale că Dv. vă revine toată răspun- 
derea pentru nesuccesul misiunei ce v'am încredințat şi 
că apărarea Dv. şi acuzaţiunea ce-mi facaţi este bazată 

- Pe fapte neesacte, pe omisiuni, pe greșita interpretare a 
ordine:2r și reaua lor executare “în disprețul prescripțiu- 
nilor forinale ale regulamentelor. : | | 

Tot din declaraţiunile generalului 'Toscheff publicate 
în „Ech» *de Bulgarie“ din 15 Septembrie 1917, rezultă 
că în faţa diviziei a 9-a nu se găseă decât brigada 3-a, 
6 batalivane şi 5 baterii, din divizia | Sofia, sub co-. 
manda colonelului Zaphirofi și deci superioritatea de care 
vorbiţi în broşura Silistra-Turtucaia și mişcările de în- 

„văluire de care erați amenințat, nu au existat decât în 
imaginaţia D-v. Dacă executaţi, conform cu regulamen- 

„tele şi situaţia ordinul 152 A şi plecaţi la luptă cu to- 
lalitatea forțelor de care dispuneați, divizia 9-a putea 
respinge brigada 3-a bulgară şi ajunge la Turtucaia îm- 
plinindu-şi misiunea. | . | 

Dar nu a-ţi procedat astfel și când în timp de război; 
în faţa vrăjmaşului și în împrejurări. grave, comandantul 
unei unități periclitsază reuşita unei operațiuni, prin mă- . 
Suri nechibzuite în disprețul . prescripțiunilor formale ale



d . „AD 2 „ 
7 . 

„ regulămentului; am dreptul să :spun: că inu şiza “făcut: 
datoria. .-: E a aa 

„- De altfel autorităţile: militare Superioare: au apreciat: 
ca. şi: nne activitatea Dv.- în capul: diviziei: 9-a; și v'au. 
aplicat prescripțiuinile.art. 21 din legea. de înaintare. mor. 
dificată: Am. în: favoarea mea autoritatea: lucrului judecaţ. 

E „General (45). ASA], IE | 

* 
t 

  

rece 

“: Ă - . 

. D= 

î 7 : 
7 

. 

N 

» 

| 9 
. 

1 

* 
4 L] 

p: 

A so: 

> 

,



= A 
a 

i. Drochia 15 e 
Situația trupelor. ! Române $fcinemice 

“la Turtucaia în ziua de 20 August 1916 
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