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Generalul Aleksei Alekseevici BRUSILOV (1853–1926) 
     Î n istoria Primului Ra zboi Mondial, generalul de cavelerie rus Aleksei Alekseevici Brusilov a ra mas un 

nume de referint a  î n galeria marilor comandant i de os ti, 
ala turi de Joseph J.C. Joffre, Ferdinand Foch, August von 
Mackensen, Erich Ludendorff ori Sir Douglas Haig. Act iunea 
sa de stra pungere a frontului armatelor austro-ungaro-
germane din vara anului 1916, remarcabil conceputa  s i 
stra lucit î nfa ptuita  î n primele ei faze, cunoscuta  sub numele 
de „ofensiva Brusilov”, reprezinta  pa na  azi un model de 
operat ie la nivel operativ-strategic, î n pofida es ecului ei final. 
 Brusilov s-a na scut î n 1853, la Tbilisi . Ra mas de mic 
orfan, avea sa  fie crescut de rude, care la va rsta de 14 ani l-
au î ndrumat spre cariera armelor. A urmat Liceul militar din 
Sankt-Peterburg, pe care l-a absolvit cu distinct ie î n 1872, 
dupa  care a fost repartizat î n Regimentul de dragoni din 
Tver. Botezul focului l-a primit î n timpul Ra zboiului ruso-
roma no-otoman, la 12 aprilie 1878, î ndeplinindu-s i cu 
succes misiunea primita . Dupa  terminarea ostilita t ilor, s i-a 
continuat cu sa rguint a  activitatea la S coala de ofit eri de 

cavalerie, unde a ra mas pa na  î n 1906. Î n anul 1908, Brusilov a preluat comanda Corpului 14 armata  de la 
Lublin, pentru ca, patru ani mai ta rziu, sa  devina  adjunctul comandantului trupelor din Regiunea Militara  
Vars ovia. 
 La izbucnirea Primului Ra zboi Mondial, î n vara lui 1914, a primit comanda Armatei 8 de pe 
frontul de sud-vest, lupta nd î mpotriva trupelor austro-ungare. Î n prima confruntare cu inamicul, 
unita t ile lui Brusilov au î nfra nt divizia austriaca  aflata  la Gorodok, dupa  care au continuat mars ul spre 
Lvov, pe care l-a ocupat. Î naintarea a continuat î nspre Carpat ii Pa duros i, unde a intent ionat sa  realizeze 
un cap de pod pentru pa trunderea trupelor ruses ti. Concept ia tactica  a experimentatului comandant de 
os ti a constat î n ment inerea trupelor î ntr-o permanenta  mis care. „Cel mai bun mod de a te apa ra, atunci 
ca nd ai s i cea mai mica  posibilitate de a intra î n ofensiva , este sa  fii ca t mai activ, aplica nd puternice 
lovituri inamicului î n cele mai sensibile locuri.” 
 Î n prima vara anului 1916, Brusilov a fost numit î n fruntea armatelor ruse de pe frontul de sud-
vest, oferindu-i-se astfel o noua  posibilitate de a-s i pune î n aplicare init iativele percutante s i de larga  
anvergura . Îdeea planului sa u operativ era „de a se arunca cu toate fort ele asupra frontului austro-
german”. Brusilov pa ra sea, astfel, concept ia tradit ionala  de atac caracterizata  prin „concentrare de fort e” 

 



 

2

Cetatea Cavalerilor Nr.8 (12)/ AUGUST  2021 

2021

asupra unui singur punct s i o î nlocuia cu ideea „atacului pe tot frontul”. Aceasta  concept ie s i planul unei 
asemenea act iuni aveau sa  fie puse î n aplicare î n cadrul operat iei de mari proport ii declans ate î n iunie 
1916, î n Galit ia. Armatele sale au fa cut o bres a  î n frontul inamic pe o distant a  de 350 km s i pe o 
ada ncime de 17–120 km, ajunga nd pa na  î n nordul Bucovinei, aproape de granit a Roma niei. Aceasta  
ofensiva  a influent at operat iile de pe toate fronturile, reprezenta nd, totodata , s i una dintre act iunile care 
au determinat intrarea Roma niei î n ra zboi. Din pa cate, succesul acestei operat ii militare n-a putut fi 
valorificat, ultimele sale zva cniri stinga ndu-se î n august 1916, iar costurile din punctul de vedere al 
pierderilor umane au fost foarte grele (circa un milion de oameni). Trebuie totus i sa  subliniem faptul ca  
Brusilov a reus it, prin aceasta  ofensiva , sa  sparga  imaginea obis nuita  a ra zboiului de pozit ie s i a frontului 
î ncremenit ce a caracterizat, î n general, anul 1916. 
 Fra ma nta rile interne din Rusia anului 1917 l-au afectat s i pe Brusilov. Î n februarie 1917, s-a 
ala turat Dumei s i s-a adresat t arului cu ruga mintea de a renunt a la tron; î n mai a fost numit comandant 
suprem al armatei, dar cura nd, printr-un ordin al lui Kerenski, a fost î nlocuit cu Kornilov. Î n octombrie 
1917, a fost ra nit de o schija  de proiectil, fiind nevoit sa  ra ma na  inactiv mai multe luni. Î ncerca rile de a fi 
atras î n mis carea alb-gardista  au es uat. Puna ndu-se î n serviciul puterii sovietice, a contribuit la 
organizarea Armatei Ros ii s i a prega tit î nfra ngerea armatelor lui Kolceag s i Denikin. 
 Motiva ndu-s i trecerea de partea Armatei Ros ii, Brusilov nota mai ta rziu î n Memoriile sale: „Chiar 
de la î nceputul revolut iei am hota ra t sa  nu ma  despart de soldat i, sa  ra ma n î n armata  ata ta timp ca t ea va 
exista sau pa na  ma  vor schimba pe mine. Mai ta rziu am spus tuturor ca  eu consider ca o datorie a fieca rui 
ceta t ean sa  nu-s i abandoneze poporul.” Au fost crezul s i opt iunea lui. Î n octombrie 1920, a fost numit 
membru al Consiliului Militar Consultativ de pe la nga  Sovietul Militar Revolut ionar al Republicii, apoi a 
devenit inspector al Direct iei Superioare de Cavalerie. Î n anul 1924, a fost trecut î n rezerva  s i s i-a 
terminat cartea Amintirile mele, care a apa rut î ntr-o prima  edit ie î n anul 1929, urmata  de altele, printre 
care s i î n limba franceza . Î ntre timp, generalul Brusilov murise la 17 martie 1926, la Moscova, î n urma 
unui atac de cord. 
 Fragmentele pe care le reproducem î n acest volum au fost extrase din edit ia franceza , comparate 
î nsa  cu noua edit ie a Memoriilor sale publicate î n limba rusa  î n anul 1989. 

*** 
Ofensiva Brusilov şi intrarea României în război 
 [...] Pe ansamblu, î ntre 22 mai/4 iunie s i 30 iulie/12 august, armatele din subordinea mea au 
capturat: 8 255 ofit eri s i 370 153 soldat i, 496 tunuri, 144 mitraliere, 367 arunca toare de bombe sau 
arunca toare de mine, î n jur de 400 chesoane, circa 100 proiectoare s i o enorma  cantitate de pus ti, 
cartus e, obuze s i prada  de ra zboi diversa . 
 Acesta este momentul î n care s-a î ncheiat operat ia armatelor frontului de sud-vest pentru 
cucerirea pozit iilor aduse î n timpul iernii de ca tre inamicii nos tri la un grad de putere extraordinar s i 
considerate de ei ca absolut inexpugnabile. Î n partea de nord a frontului meu, o port iune importanta  din 
teritoriul nostru fusese reluata  de noi: la centru s i pe aripa sta nga , se cucerise din nou o parte a Galit iei 
orientale s i î ntreaga Bucovina 1. Rezultatul imediat al acestor fericite act iuni a fost abandonarea 
neutralita t ii de ca tre Roma nia, care s-a asociat cu noi2. [...] 
 Cura nd s-a format un corp de armata  separat pentru a act iona î n Dobrogea î mpotriva bulgarilor s i 
a veni [astfel] î n ajutorul Roma niei, care-s i concentra trupele pentru a lua ofensiva î n Transilvania, as a 
î nca t ea sa  nu lase deca t o divizie î n Dobrogea. Din pa cate, dupa  pa rerea mea, [generalul] Alekseev nu a 
acordat destula  important a  trupelor noastre din Dobrogea. Ar fi trebuit sa  trimita  aici nu un corp de 

                                                           
1 În urma ofensivei forţelor generalului A.A. Brusilov (iunie–august 1916), armata rusă a obţinut cel mai mare succes militar 
pe care l-au înregistrat beligeranţii de la începutul războiului. Bilanţul „ofensivei Brusilov” a fost impresionant, în special în 
ceea ce priveşte pierderile provocate (aproape 1 500 000 de morţi, răniţi şi dispăruţi); la acestea se adaugă pierderea unui 
teritoriu de 25 000 km2 şi a unor mari cantităţi de material militar. Ajungând în apropierea graniţei române, armatele ruse 
ameninţau să intre în Ungaria. 
2 Întrarea României în război la 14/27 august 1916 nu a fost, desigur, rezultatul „ofensivei Brusilov” din vara anului 1916, dar 
această operaţie militară, după unele opinii, de amploare, a influenţat într-o anume măsură accelerarea negocierilor şi 
desfăşurarea acestora, în scopul de a se ajunge la un consens între Antanta şi partea română. 
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armata  cu doua  divizii de ma na a doua, ci o armata  î ntreaga  cu trupe bune3. Este posibil ca, î n acest caz, 
intrarea î n act iune a Roma niei, care s-a ara tat as a de nenorocoasa , sa  fi luat o cu totul alta  turnura . Starea 
mediocra  a armatei roma ne trebuia sa  fie bine cunoscuta  de s eful de Stat Major al comandantului-s ef 
suprem. Serviciul de Înformat ii exista  [tocmai] î n acest scop. Dar s-ar zice ca  nu aveam cunos tint a  de 
nimic s i pentru noi a fost o surpriza  completa  atunci ca nd roma nii nu au manifestat nicio î nt elegere a 
ra zboiului modern. 
 Mi s-a ordonat sa  aleg s i sa  desemnez un comandant pentru acest corp de armata  independent. 
Dificultatea alegerii consta î n faptul ca  nu era suficient sa  aleg un bun general de ra zboi; trebuia ca el sa  
fie, î n acelas i timp, un om ingenios s i capabil nu numai sa  s tie sa  se î nt eleaga  cu corpul sa u de armata  s i 
cu Comandamentul roma n, dar sa  aiba  asupra acestuia din urma  cea mai mare influent a  posibila . Am ales 
pe generalul Zaioncikovski, care, as a mi se pa rea, ra spundea la toate exigent ele. Aceasta  numire l-a 
tulburat puternic pe general s i el a î nceput prin a refuza energic acest comandament, baza ndu-se pe 
faptul ca  datorita  compozit iei, ca t s i a calita t ii trupelor destinate acestui corp nu ar fi î n stare sa  t ina  la 
î na lt ime drapelul armatei ruse. El cerea cel put in trei sau patru divizii de infanterie de o valoare reala , 
fa ra  de care nu putea sa -s i asume aceasta  responsabilitate.4 Î-am ra spuns ca  acest corp nu-mi era 
subordonat, ca  era independent, ca  destinat ia sa, cantitatea s i felul acestor trupe nu depindeau de mine; 
i-am oferit sa  mearga  la Stavka sa  se î nt eleaga  cu generalul Alekseev, ca ruia-i eram subordonat, s i am 
refuzat sa -mi modific hota ra rea privind numirea lui î n funct ie. A plecat deci la Moghilev (sediul Marelui 
Cartier General rus – n.n.). Nu s tiu ce explicat ii i-a dat Alekseev, dar s-a î ntors de acolo la postul sa u, cum 
mi-a scris apoi, pe de-a-ntregul nemult umit s i cu aceleas i trupe. Mi-a scris de asemenea ca  Alekseev î i 
spusese ca  important a corpului sa u de armata  era pe de-a-ntregul secundara  s i ca  n-ar î nta lni î n 
Dobrogea nicio rezistent a  speciala . Totus i, la put in timp dupa  î nceperea operat iilor armatei roma ne a 
devenit perfect clar ca  Î naltul Comandament roma n nu avea not iunea conducerii trupelor î n timp de 
ra zboi. Trupele erau mediocru instruite, nu cunos teau deca t partea de parada  a meseriei lor, nu aveau 
nicio idee despre lucra rile de fortificat ii, ata t de importante î ntr-un ra zboi de pozit ii; artileria nu s tia sa  
traga ; le lipsea artileria grea s i aveau foarte put ine munit ii. Î n aceste condit ii nu este de mirare faptul ca  
au fost rapid ba tute, iar Zaioncikovski a avut aceeas i soarta  î n Dobrogea. 
 Î ntre timp, Alekseev se î mbolna vise s i plecase sa  se î ngrijeasca  î n Crimeea. Pentru a-l î nlocui 
temporar ca general-maior, î mpa ratul chemase pe generalul Vasili Îosifovici Gurko, comandant al 
Armatei Speciale. Acesta a trecut pe la mine. Era foarte preocupat de noua sa funct ie, des i era temporara . 
Mi-a spus ca  ceea ce-l jena mai mult deca t chestiunile militare, ce-i erau bine cunoscute, era viat a de la 
Curte, cu toate complicat iile acestei epoci s i necesitatea, pentru succesul î n ra zboi, de a se amesteca î n 
politica interna  s i de a avea relat ii personale cu minis trii care se schimbau cu rapiditatea tra snetului. Ce 
puteam sa -i ra spund la aceasta  problema ? Fa ra  î ndoiala , î i î mpa rta s eam cu totul pa rerea asupra 
dificulta t ii pozit iei sale ca urmare a mizerabilei noastre politici interne. N-am putut deca t sa -l sfa tuiesc sa  
lupte cu toate fort ele contra influent ei de la T arskoe Selo (influent a t arinei s i a anturajului sa u – n.n.). Î n 
acelas i timp, l-am rugat î n mod insistent sa  se ocupe de reglementarea ca t mai mult posibil a 
aproviziona rii trupelor, ca ci î n acel moment transporturile de hrana , î mbra ca mintea s i echipamentul 
î ncepeau sa  cedeze din ce î n ce mai mult. S tiam ca  se putea cere de la armata  tot ceea ce se voia s i ca  ea 
s i-ar î ndeplini cu pla cere sarcinile, dar cu condit ia ca sa  fie bine î mbra cata  î n aceasta  perioada  a anului s i 
bine hra nita . 
 Peste put in timp, ava nd î n vedere necesitatea de a salva armata roma na  s i de a o î ncredint a de 
sprijin, a sosit ordinul sa  î ndrept una dintre armatele mele ca tre Roma nia pentru a o instala pe flancul 
drept, pentru ca  aceasta  nefericita  armata  roma na  s-a destra mat complet î n timpul retragerii. Î n plus, î n 
locul corpului independent al lui Zaioncikovski, care pierduse aproape toata  Dobrogea, s-a hota ra t sa  se 

                                                           
3 Deşi premierul român Îon Î.C. Brătianu solicitase ca o armată rusă de cca 200 000 de oameni să fie concentrată în Dobrogea 
şi în Basarabia, Convenţia militară semnată la Bucureşti între România şi Aliaţi, la 4/17 august 1916, prevedea ca numai două  
divizii de infanterie şi una de cavalerie, cu un efectiv de 50 000 de oameni, să coopereze cu armata română din Dobrogea. 
4 Generalul rus Andrei Medardovitovici Zaioncikovski a preluat comanda Corpului 47 armată rus, format din Divizia 61 
infanterie, Divizia sârbă şi Divizia 3 cavalerie, având efective de circa 30 000 de oameni, sensibil mai mici decât cele prevăzute 
în Convenţia Militară din 4/17 august 1916. 
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formeze o noua  armata , iar aceste doua  corpuri trebuiau sa  fie î ncorporate î n frontul de sud-vest. Astfel, 
pe noul front roma n, armata din dreapta s i armata din sta nga acestuia î mi fusesera  subordonate, î n timp 
ce centrul fusese pus sub ordinele regelui Roma niei. Or, acesta nu numai ca  nu avea nicio relat ie de 
serviciu cu mine, dar chiar nu voia, î n ciuda ruga mint ilor mele insistente, sa  ma  puna  la curent cu 
intent iile sale s i sa -mi transmita  instruct iunile, fa ra  de care mi-era imposibil sa  conduc aripa dreapta  s i 
aripa sta nga  a acestui front. La protestul meu vehement privitor la o situat ie as a de anormala  s i 
intolerabila , am primit ra spuns de la Gurko ca  ordinul era dat de generalul [Mihail Aleksandrovici] 
Beliaev, trimis î n acest scop de Marele Cartier General roma n, pentru a-mi comunica î n fiecare zi 
informat ii detaliate asupra roma nilor s i intent iilor lor. Dar generalul Beliaev nu a putut sa -mi comunice 
nimic s i a ra spuns la reclamat iile mele constante ca  Statul Major General roma n disimula cu grija  
dispozit iile s i nu-i furniza absolut nicio informat ie. Î n acest moment, s-a produs î nlocuirea lui 
Zaioncikovski, care a fost desemnat sa  comande Corpul 18 armata . Î n locul sa u a fost numit, la 
recomandarea mea, generalul [Vladimir Vladimirovici] Saharov, de care fusesem totdeauna mult umit 
ata t î n calitate de comandant al Corpului 11 armata  î n Carpat i, ca t s i î n calitate de comandant de armata . 
Se produsese ceea ce preva zuse Zaioncikovski, adica  necesitatea de a trimite imediat pe frontul din 
Dobrogea nu un corp de armata  slab s i izolat, ci o puternica  armata  formata  din cinci sau s ase corpuri. Î n 
timp ce ocupa o pozit ie defensiva  î n Dobrogea, Saharov a trimis o parte din fort ele sale î n ajutorul 
armatei roma ne pe frontul principal al acesteia î n momentul î n care a fost pierduta  capitala Bucures ti. 
Ca t despre mine, continuam sa  nu primesc nicio informat ie de la Marele Cartier General roma n. Am 
trimis deci lui Gurko o telegrama  destinata  a face obiectul unui proces-verbal oficial ca tre generalissim, 
prin care sa  i se expuna  ca -mi era cu neputint a  a conduce aripile unui front al ca rui centru nu se afla sub 
ordinele mele, ca  nu-mi puteam asuma o astfel de responsabilitate; î n consecint a , ceream î n mod clar sa  
mi se subordoneze complet frontul roma n, prin aceasta î nt elega ndu-se Marele Cartier General roma n, 
sau sa  se constituie fa ra  î nta rziere un nou front al Roma niei independente cu care nu aveam nimic 
comun. Î n urma acestei telegrame s i a faptului ca  regele Roma niei era considerat comandant suprem al 
armatei roma ne, s-a decis sa  se creeze un front roma n distinct al ca rui s ef nominal sa  fie regele Roma niei 
s i sa  se numeasca  ca adjunct al acestuia generalul Saharov, care ar fi avut î n subordinea sa directa  toate 
trupele ruse s i, prin intermediul Statului Major roma n, trupele roma ne. Astfel am ies it, î n sfa rs it, dintr-o 
pozit ie intolerabila  s i inimaginabila  î n care ma  plasase Stavka, de fapt Alekseev [...]. 
 Daca  este sa  rezum rezultatele act iunii militare pe frontul de sud-vest, î n 1916, trebuie sa  
recunosc: 1. Î n comparat ie cu sperant ele puse î n acest front î n prima vara lui 1916, aceasta  ofensiva  a 
î ntrecut toate as tepta rile s i a ra spuns la ceea ce i se ceruse: sa  salveze Îtalia s i s-o î mpiedice sa  iasa  din 
ra zboi. Î n plus, a ameliorat pozit ia francezilor s i englezilor, a decis Roma nia sa  treaca  de partea noastra  s i 
a bulversat toate planurile s i proiectele austro-germanilor pentru acest an. 
 2. Aceasta  operat ie n-a dat niciun rezultat strategic s i nu putea sa  dea, ava nd î n vedere ca  rezolut ia 
luata  de Consiliul de ra zboi din 1/14 aprilie nu s-a executat. Frontul de vest nu a sust inut lovitura 
principala  s i frontul de sud-vest pa strase deviza de la î nceputul ra zboiului ruso-japonez: „Ra bdare, 
ra bdare s i ra bdare!” Stavka, am convingerea, nu s i-a î ndeplinit deloc misiunea de a dirija ansamblul 
fort elor ruse; nu numai ca  n-a condus evenimentele, ci evenimentele au fost cele care au condus-o ca pe o 
trestie î n va nt. 
 3. Acestea fiind mijloacele pe frontul de sud-vest, acest front a fa cut tot ce putea s i n-a fost î n stare 
de a face mai mult; î n tot cazul, eu nu puteam. Daca  î n locul meu ar fi fost un geniu militar, poate ar fi 
s tiut sa  suplineasca  cu ceva mai grandios, dar nu aveam s i nu puteam sa  am o astfel de pretent ie. 
 4. Ca t iva specialis ti mi-au repros at ca  nu am avut prega tita  o act iune de stra pungere prin care as  fi 
putut sa  concentrez mari rezerve, ci am organizat doar mai multe grupe de s oc. Din acest motiv, succesul 
odata  realizat, n-am putut sa  dau victoriei amploarea convenabila . La aceste obiect ii ra spund ca  î n cazul 
stra pungerii î ntr-un singur punct as  fi obt inut acelas i rezultat, ca s i generalul [Aleksei Ermolaevici] Evert 
la nga  Baranovici5.  
 5. Ar fi avut acest fapt o mai mare valoare? Asupra acestei probleme las cititorul sa  decida . [...] 

Sursa: Mémoires du Général Broussilov. Guerre 1914–1918 [Paris], 1929, p. 219; 223–227; 230–231. 
 

                                                           
5 Autorul memoriilor se referă la luptele de la Baranovici din 2–9 iulie (stil nou) 1916. 


