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ש419טננברג,
א

יח***.*פא"לאת*

הרקע
מלחמהלנהלגרמניהאתאילצההראשונהמלחמת-העולם

וכוחות-המשלוחבלגיהצרפת,נגד-במעיב:חזיתותבשתי

הרוסית.האימפריהנגד-במזרחיהבריטיים

ובעונהבעתלשאתגרמניהשלבכוחהשאיןהנחהמתוך

פון-הגנרלתכנןחזיתות,בשתימכריעהתקפיבמאמץאחת

את1906-1891בשניםצבא-גרמניהשלראש-המטהשליפן,
:היושעיקריההתכנית

השהיתתוךאחת,בחזיתהכרעת-בזקלהשגתהמאמץריכוז
קטניםכוחותע'ל-ידישתושגהשהיההשניה,בחזיתהאויב

האפשר.ככל
הכוחותהעברת-הראשונהבחזיתההכרעההשגתעםמיד

שם.גםלמתקפהומעברהשניה,לחזיתהמתפנים
הפני-רשת-הדרכיםשלנרחבפיתוחנדרש.זאתלהשיגכדי

יהיהשניתןכדיבגרמניהמסילות-הברזל)שלבעיקר(מית

לחזית.מחזיתהכוחותאתבמהירותלהעתיק
:אלהנימוקיםמתוךצרפת,נבחרההראשוןשיותקףכאויב
רמתה'בשל-מסוכןהיותרהאויבההתחלתי,בשלבהיותה,

התע-הפוטנציאללמרכזיקרבתהובשלוכוננותה,הצבאית

מידית.סכנהלגביהשהיותהגרמניה,שלשיתי

רעיוניתשבחינהה"חנטאנטה"שלהמלכדהנושאהיותה

ורגשית,
להכרעהולהגיעלהפתיעזו:חזיתשאפשרההסבירהסיכוי
וכתר-(הבלגיתהניטראליותשלהפרת-פתעעל-ידיהןמהירה,

עלישירואיוםהצרפתייםביצורי-הגבולאיגוף-.צאה
לעומתצרפתשלהמצומצמיםמימדיהבשלוהן-פריס)
רוסיה.

לכונ-להגיערוסיהתצליחלאהראשוניםשבשבועותהונח

אתלעצורכדידליליםבכוחות-מסךיהיהודי-התקפיתנות

שיהיהאפשרותבחשבוןהובאהזאת,עםהרוסיע.ה"מכבש

רקקולייצבמזרח-סרוסיה,אתלהפקירכאן,לסגתהכרח
כוחותשישתחררועדשםולהתגונןויסלההנהרמאחורי

מחזית-המערב.

ללבאלזסדרךאופנסיבהמצדהחזתההצרפתיתהתכנית
חסכולאלהצלחה,הנאותיםהתנאיםאתליצורכדיגרמניה.

וסייער'-הרוסיםאתהניעואשרעדוכסףעמלהצרפתים
גבולבקרבתבקביעותשנערכוארמיות,שתילהכין-בידם

פרוץ-מלח-עםמידולפלושלהקדיםכדיהמזרחית,פרוסיה

כוחותיה.אתלפצלכזהבמקרהשתיאלץגרמניה,לתוךמה

הצרה

מכרעתהשפעההושפעוכאחתוהרוסיםהגרמניםתכניות
המז-פרוסיהשלצפונההמזרחלת.פרוסיהשלשטחהמטיב

מכלכוחותולפריסתלתמרוןלמדיונוחמישורי'הנורחית
התנועהאתסיערובדרום-מזרחהבדרומהזה,כנגדהסוגים.

הגדליםמכלותעלות-ניקוזנחליםוביצות,אגמיםשלסבך
ברורים-נתיביםלמספרמווסתזהבמרחבהמעבר;והמינימ

מצויותהאגמיםביןמיוער.שרובובאיזורהמתפתליםמראש,

בדרוס-מזרהסביבתן.מעלהנישאותתלולות-למדי,גבעות

לאורךשנ'משךמכשול-מיםויוצרהאגמיםאיזורמתארך
זואגמיםשרשרתהמזוריים".האגמים"הםאלהק"מ,כ-100

משניאו-מדרוםאומצפףלעקפההפולשאתמאלצת
אומגעלקייםיוכלוהזרועותששתימבלייחד,גםעבריה
-הכוחותפיצולמוכתבלמגיניםגםאךביניהן.טקטיתיאום

האגמים-המזורייםעקיפתלמנועכדי
מדרום.'והןמצפוןהן

שב-האסטרטגיותהדרכיםרשתכילומרניתןבהכללת-מה,
הקואת2.הלועזיתהאותבדמותבנויהפרוסיה-המזרחית

אינססרבורג-מסילת-הברזלמהוההאותשלהעליוןהאופקי
מסי--התחתוןהאופקיהקו;לאלבינג)והמשכה(קניגססרג
בדרךומשםסולדתיעדגראודנץ)או(מטורןלת-הברזל
השניים,ביןהמקשרהאלכסוני,הקולוילנבירג;המובילה

קוהוא
מסילת-הברזל

לאינססרבורג.חלנשטיןדרךמטורן
שבקרבתלגבולעדמסילת-הברזל'נמשכהמאינסטרבורג

שנישימשווכך;וריגה)קובנואלבהוליכה(שטלוסי~ן
אלמגיניםלכוחותאורךצירינ5"-ה"שלהאופקייםהקווים

הפררהמרחבלתוךהאפשריותמגזרות-הפריצהאחתכלעבר
על-ידיהמוגןרוחב,צירהיוההאלכסונישהקובעוד-סי

ניתןלאורכוואשרומדרומושממזרחוהאגמים-המזוריים
לבסוףלצפון.מדרוםאולדרום,מצפוןכוחותלהזיזהיה

מנעובגרמניהברוסיההמסילותשלהשונהשהרוחביצוין
מרגעשלובקרונותאובקטריםלהשת'משלהמשיךצדמכל

שבארץלמסילות-הברזלויזדקקהגבולאתלעבור'שיצליח
האויב.

ו*חסי*הכוחותתכרותהערכוך

הבלחכהפרואעם
.ה'םור

ארמיותשתישלוםבימיעודהציבוהרוסיםכיצויןכבר
הארמיה-הראשר(הנ~סז"'ארמית"-האחתהגבול.בקרבת
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המזרחיתבפרנסיההמבצעיםאיזור

קובנו-וילניבמרחבנערכה-וגנקמפףגנרלבפיקודנה),

הנאריב"ארמית"השניה,קניגסברג.לכיווןלפלושכדי
ב'משולשנערכהסמסונובהגנרלבפיקודהארמיה-השניה)(

האגמים-המזורייםאתלאגוףכדיורשה-אוסטרולנקה-ילןה,
בישופסבורג-אלנבירג,בצירצפונהולעלות.מדרום-מערב

ארמית-הניטל'עםמתואמתבתנועת-מלקחייםלכתרבמגמה

בלוח-הזמניםהפרשנגדה.הנלחמיםהגרמנייםהכוחותאת

תחי-הגרמניםתשומת-לבאתלרכזנועדהמתקפהבפתיחת

הזרויבאמצעותהכיתורעלולהקל-הצפוניתלגזרהלה
הדרומית.

עלבנוסףקורפוסיםארבעהמנתהרננקמפף)(הנוטיארמית

חמי-מנתהסמסונוב)(נארובארמיתדיביזיות-פרשים.חמש

דיביזיות-פרשים.ושלושקורפוסיםשה

:הקורפוסיםמספריואלה

ארשמניבגנ'-1

בלגיכישג'נסקיגני-וע

קליתבגני-ווו%

xv-'מרסיסגנ

קיגדוטיביץ'גנ'-ן%%11

שמפקדההצפון-מערבית,לחזיתכפופותהיוהארמיותשתי
ז'ילינסקי.גניהיה

196418אבגוסט161,מערכות"



פון-גנ'שלהגרמניתהארמיהיהשמיניתנערכההרוסיםמול

:אחתודיביזית-פרשיםקורפוסים4שכללהסריטביץ',

פון-פרנסיךגנ'-;מס'קורפוס

פון,סקנזןגנ'-xvilמס'קורפוס

פון-שכלץגנ'-מוגברת)דיביזיה+(xxמס'קורפוס
פון-בקלובגנ'-ומס'קורפוס-מילואים

שנלקחוכוחותועוד3מס'עצמאיתדיביזית-מילואיםוכן
קניגסברג-תורן.קו-המבצריםשלחילות-המצבמתוך

ל-1כ-2איפואהיתהבהי"רהרוסיםשלהכלליתעדיפותם
י

היהרוסיבקורפוסהגדודיםמספרל-1.ל-3מעלבפרשים

הגרמני.בקורפוסהחי"רגדודיתקןעלב-8ועלה-32

גם(גדודבכלוכוח-האשמלא,היהלאהרוסיהתקן'אולם
הגר-שבגדודמזהנפלהמק"בים)במספרההפרשבשל

נבלעהאיבהפעולותפתיחתעםמיד-ועוד:זאתמני.
עור-ושירותאבטחהבתפקידיהרוסיהחי"רשלניכראחוז

הלכה-ל'מעשההתיצבואםספקדברשלשבסופוכךפיים,

גרמניים.בטליוניםכ-150מולרוסייםבטליוניםמ-250יותר

בהרבהנחותההרוסיםשלהארטילריההיתהזאת,לעומת
:הקניםבמספרוהןובטיב,בקליבריםהןהגרמנים,שלמזו
1הגרמניםמאשרפחותלקורפוסתותחים56

ב-13למעשהנפתחוהאיבהפעולות
כאשר1914,באבגוסט

רננקמפף.שלהקוזאקיםהצפונית'בגזרההגבול,אתחצו
שטלוסינן;לידהגרמניםאתרננקמפףהיכהבחודשב-17

הפעילאלהבקרבותן4יבמוג.ליד'שנית,אותםהיכהבו-20
קורפוסו-ו-מילואים.xvil,;מס'הקורפוסיםאתפריטביץ

xxממסונובארמיתמולבדרום,מלכתחילהנערךהמוגבר-

בחודש.ב-20הגבולאתעוברתהחלהאשר
אחורהכוחותיואתלהסיגפריטביץההליטזה,מצבלנוכח

על-נשקלהשכברברירהלאותהבהתאםלהגנהולהיערך

הויסלה.נהרמאחורילהגנהלהיערךדהיינו,-שליפןידי

-באבגוסטה-21בליללמטה-הכללידיוחזוהחלטתועל

אלולנועמגעלנתקהוראההצפוניתלזרועונתןובמקביל
ה-ושהקורפוסבעודק"מ.כ-200מרחקהויסלה,מאחורי

ו-ו-מילואיםxvilהקורפוסיםהוצעדוברכבת,להסעההועד

האתמיה-השניהמפניהנסיגהלאבטחתהעורף.לעבררגלית

המלחמהבראשיתאופייניתהתפרסות-פלוגה:הרוסיבצד
דאז)שבתקנת-השדהלזומעל-הצפיפות-בשרשרת(

-יש----=
יקם"

ך~-11
ע:.ז"ג%54

20.5,1914.-בגובבינוהתבוסהאחר-בעיגההגרמנים

להתגונןשולץ)(%%קורפוסעלהוטלסמסונוב)(הרוסית
רוסית.התקדמותולבלוםבמרחב
מלהפקירשנרתעהמטה-הכללי,אתזעזעהפריטביץהחלטת

חקלאיאיזורשהיתההמזרחית,פרוסיהאתהלכה-ל'מעשה
ממשפחותניכרחלקשלאחוזותיהםמקומואף-היוני

במק-כך,עלנוסףהפרוסיים).היונקרים""שממוצא(הקצונה

האוסטריים-הונגריים,הכוחותהיוהאיזורמ1נסיגהשלרה
הק-הלחץעקבבודדים-במערכהנשאריםהמזרחיתבגליציה

פריט-הודחבאבגוסטב-21היום,למחרתהרוסים.מצדשה
שהכירפון-הינדנבורג,פשולבגנרל-בדימוסוהוחלף-ביץ

כששימשהמלחמה,שלפניבשניםמזרח-פרוסיה''אתהיטב
נבחרהמטהכראשהכללי.במטהוכמתכנןפיקודבתפקידי

זהשהצטייןהמעולה,קצין-המטהלודנדורף,שריךמיורגני
שבבלגיה.לישג'בכיבושובאומץ-לבביזמהכברלא

עינ]~עולע3~ערב0]~~מי,הע]~ממ~"]11מיש]
c-ncTk:_K~m

הוראתואתלודנדורףנתןלמזרחהמערבמןבדרכוכבר
מער-הארמיה-השמיניתכוחותנסיגתאתלעצור:הראשונה

עתה,כיוןברכבת,המוסעפרנסוא),(1קורפוסאתבה.
וויטש-טילאואלםיכרדה-נ5"",שלהאלכסוני"הקו"לאורך

הצ-(הקורפוסיםיהאחריםשניועלה-ixxהקורפוסשבעורף
הוראהלקבלתעדבוולחנותבמקומםלהיעצרפקדפוניים)
שהרהמיוחדתברכבתללודנדורף,הצטרףהינדנבורגחדשה.
שעות8באבגוסט,ל-23אורבלילהבהנובר,לרשותם,עמדה
למפ-הגיעםעםלמחרת,הראשונה.ההתראהקבלתלאחר

קור-(ומפרנסוא)%%קורפוס(משולץקיבלוהארמיה,קדת

להתיצבטלגראפיתהקודםביוםעודשנקראו-1(,פוס
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וכוננותם.גייסותיהםכושרעלחיוביותהערכות-במפקדה
רוסיקציןשלגויתומעלשנאסףמסמך,הונחשולחנםעל

תנועת-"תכניתהותנתהזהבמסמךגומבי~ן.לידנפלאשר
להת-האטי-יחסיתלוח-הזמניםציוןתוךהרוסית,'המלקהיימ"

שלתשומת-לבםאתזהמסמךעוררכןרננקמפף.קדמות
לסב-עמדהצפונהס'מסונובשלתנועתוכילעובדההגרמנים

תפקידלמלאאזהיושעשויים.המים,מכשוליבסבךכו
שייאלץהאויב,להשהיתתחילהלנצלםהיהניתןכפול:
היהאפשרי-שניובשלב1בסמעברלשםעצמולהכין
עדשהיווהכוחותע"יבמכת-נגדיוכהעליוכסדן,לנצלם

עצרשהלזנודעבינתיים(רננקמפףלמולהמסך'אתאז
ואיבדפעילרת-סיור,אףמקייםאינולחלוטין,התקדמותו

האויב).עםהמגעאתכליל
לילאותוהינדנבורגשיגרשנתגבשה,התמונהסמךעל

מתכנן":הכלליהמטהאלהבאהמברקאתבאבגוסט)ה)-23
לשםה-txxהקורפוסלידבאבגוסטב-26הארמיהריכוזאת התקפת-לפיתה.

בהסתר)-ככל-האפשר(להעתיק.איפוא,היתה,התכנית
לקרב-הצפונית,הגזרהמןהארמיה-הש'מיניתכוחותעיקראת

הו-xx)קורפ.(שולץעלממסונור.שלהארמיהנגדהכרעה
בקרבה-ע"ל"יוםעדסמסונובהתקדמותאתלהשהותטל

זההרירוסיים,כוחותיותרשיעסיקוככלעקשני,הגבה
מקומיות.נסיגותבמהירולו-משובח,
היוהגרמנית,המפקדהמנקודת-ראותהעיקריות,הבעיות
הניצ-הכוחותאתלדללניתןכמהעד-ראשית:שתיים

להעתיקניתןמהירותבאיזו-שניתירננקמפףמולבים
הדרומית.לגזרההכוחותאת

הת-הצפונית,הגזרהאתלחשוףהלהעיזהגרמנים,פקפוקי
פקודותשלגובר-והולךמזרםכתוצאהניכרתבמידהחסלו

שלידההאזנה-האלחוטיתעל-ידישנקלטורוסיותוהוראות
להםשימשהאלחוטאשרלגרמנים,בניגודהארמיה.מפקדת
לביןהארמיהביןבלבדקשר-משניהמלחמהשלזהמשלב

הארמיהגיןהקשרהרוסיבצדהתבססהעליונים,הדרגים
נשתב-הגבולמעברעםמידכיהאלחוט,עלדוקאלקורפוסים

ביןהעיקרילקשרבהכרחהפךוהאלחוטהקשר,עורקייתרשו
הרוסיותבמפקדותהלקויבטחון-הקשרלפקודיו.סמסונוב
המעטותהתשדורותואףהבוט1האזנהלגרמניםאיפשר

נקלה.עלפוענחושהוצפנו
בהדרגה,דרומהלהפנותהוחלטזהכוללמודיעיןסמךעל
בשלמו-ו-ו-מילואיםע11-ה%הקורפוסיםאתבחודש,ל-25עד
מחילות-שהורכבו(הנוספות,הדיביזיותשתיאתוכןתם,

לחזית-המזרחהובאואשר-גרמניה)שבצפון-מזרחהמצב
דיביזית-מסך,בתוררננקמפף,מולולהשאיר-העורףמן

בלבד.אחתממברתפרשים
הכרהצעדתולשםהאויבמןמוחלטתהינתקותביצועלשם
1כמעטקילומטר50בנימסערת-יומייםנדרשודרומההות
מקנזןאצלהתתותים.העפרובדרכיהקיץבחום-וזאת

וברעושהתמוטטואיש,כ-120נשרו""מהןפלוגותנמצאו
!הדרךבצדי
פריט-שלהנסיגהפקודתהקלות.חלושברכבתבהסעיםגם
שבגז-בשירות-הסעי-הרכבתולשיבושיםלבהלהגרמהביץ
מער-והועתקופורקואחדיםראשי-מסילה""תינופצה1רה

הורן.לודנדורף,הינדנבורג,:הגורליתהשלישיה:הגרמניבצד
ול-אליהםלהגיעהספיקוה-1הקורפוסשגייסותלפניבה,

ה-ע"יום"באבגוסטה-26שלקראתקרהכךלרכבות.היכנס
במלואו,הקורפוסאתלכנסהיהניתןלאכלל-למתקפה
טרםשרובהבארטילריה,במחסורפרנסואהרגישוביחוד
נדח-ההתקפהתחילתמועדאתלדחותבקשתואךהגיעה.

מקרבתהשתהותשכלמחששהארמיה,מפקרעל-ידיתה
רננקמפף.שלהתערבותושעתאת

לקרב,בהכנותיהםעוסקיםהגרמניםבעודגאבגוסט,ב-23
אוסדטו-ניידנבורגלקומעברשהתקדםלאחר(סמסונוב,הגיע

שםמקוםאוסדאו-אורלאו,למרחבו-xv)והקורפוסיםכשעמו
ה-%%.הגרמניהקורפוסעםקשהלקרבנכנס
אוסטרולנקה-שבמרחבהריכתמןהדרךאתעברוגייסותיוגם

פיעללנוע,הואאףהחלכארמיה-הראשונהרגלי.טלאנה
הכנותיוהושלמובטרםז'יליבסקי,שלהמפורשתהוראתו

החזיתמפקדתעל-ידיבשבילואורגנוובטרםהמנהלתיות,
ב-%11122קורפוסמפקדדיוחוכךוההספקה.התובלהשירותי

:באבגוסט
לאוסטרו-מעבראלשהתקדמנומאך-מאמצינותל-אף.."

מחמתסדיריםאינםוהתובלהההספקהשירותי-לנקה נק-טרםוהשדדתמאדםריקיםהכפריםהמשובשות.הדרכים
חצי-חוליתבאדמהתואטסרו2004עברנוימיםב-11צרו.

תשרכשהםהאויבעםלמגעאיפוא,הגיעו,הרוסיםכבדה".
חמור.שלהםההספקהוכשמצבשים
האר-תנועתשלהאסטרטגיתבהכונהגםבלבד.זולאאך
י'ילינסקיפגמים.מהרהעדנתגלוהחזיתמפקדתעל-ידימיה
ואיסטרי-סלפנה-שלנשטייןהתנועהציריאתלסמסונובהתוה

אותוחייבזאתעםצפונה.ישר-דהיינוילנקה-?נסבורג
לאב-פרשיםדיביזיותושתיה)-1(קורפוס-רגליםלהפריש

-סילדאר-אוסדר-לאוטנבורגמרחב'הואאגף-השמאל,טחת
ברם,הארמיה.גוףמעללמעשההקורפוסאתניתקאשרדבר

המ-אתהשונהראיתומתוך-תנועתואתהפגהסמסונוב
דהיינה-ילאנה-הוסנשטין-אוסטרודיהצירלאורך-צב

שהועמדז'ילינסקי,צפון-מערב.לכיוון-בסופרשל-דגר
סמסונובעלפקד.אך-אליההסתגלקיימת,עובדהבפני

ה-ועהקורפוסשלההימניהאגפיהקורפוסאתלהפריש
כן_הופרד.עודבישופסבורג-ןאבורג.בדרךצפונהישרלתנועה

קילומטר.כ-215*

1964אבגוסט161,מערכות"
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העי-הצירמןהנפרדבציר-פעולהנפרדת,למשימהקורפוס

פעלובאבגוסטה-25-24מןהחלאשר-הארמיהשלקרי
הכיל-ה-~xxill-מהםואחד(בלבדקורפוסיםשלושהבו

.)!בלבדאחתדיביזית-חי"ר
צפון-מכיווןעל-ידיהםללפיתהומחששאלה,כוחותבלחץ

לא-שלוהקורפוסשלהשמאלאגףאתשולץהסיגמזרח,

לבירורובגישושיםבסיוריםהרבולאשהרוסיםואףחור;

מאש-אבידותאלפיכמהסבלומכךוכתוצאה(האויבמערך

בחודש:ה-26לבוקרעדשולץנאלץבלבו),הארטילריה
נוספות.מקומיותנסיגותלבצע

המבורךה-זעהיורפומהיוהמשםקילומטרכ-89שלבמרחק...

הרוסיחיל-הפרשיםעלשטכניקת-הסיורכיוןהימנית.הכנףאת

שלשהקורפוסכללסמסונובידעלאובמיוחד,יעילההיתהלא

גומ-שלידמשדה-הקרבבהלהתוךנסוגלאחרונהאשר-מקנון

הקור-עם'יחדמאומציט,ובמסעותמחדש,בינתימ,התארגן-בינן

עללעלותכדיהתקדםועתהלחזיתוהגיעכברבליב.שלפוס
על-מנת"עמדי,עללעמודה-ועהקורפוסעלציוהתחילהימינו.

האהמיה".שלאגף-הימיןעללהגן

בימי-באבגוסט.ב-26המערכהלחידושבהכנותעסקסמסוגובגנרל

בלגיישצ'גסקי,גנרלשלבפיקודושלוה-ועהקורפוסהקיצוני,נו

השאירסממוגובאךיהאגמיםשלפגיו1כותמאלאיוור-המפגשהגיע

עיקרשאתבעוד-הכדחותמיתרומרוחקמבודדזהקורפוס

זהרבדכיאףצפונה.מאשריערבהיותרהעתיקיצלוהארמיה
להי-רננקמפףהיהצויךבוהמקוםמן'או-מרנגקמפףהרהיבן

להגיעכדיהנכוןהכיויןסמסונוב,שמברכפיזה,היה-מצא

נסוגיםהיוהשערתושלפילגרמנים,הויסלהשביןהאיזוראל

אלנשטיין-אוסטוידא,הקוהיהטממוגובלעצמוששםגיערמערבה

הראשי,הגרמנימסילת-הברזלקועללרכב""היהיכולשםמקום

באבגוסט,ב-23לז'יליגסקישהודיעכפיומשם,'-עבריומשני
גרמניה".'שללבהלתוךלהתקדםייקל"

םב111]11ספק"
ך~מ1~1"~11]1]1חסל[[

ל-0400.נקבעהאיסדאו,לכיבושה-;,לקורפוסה"ש"שעת

להתקפת-נגד.לעבורה-xxהקורפוסהיהצריךבמקביל,

גרדאואן-בארטן-למרחבמהצפון,נעואשרהקורפוסיםשני

בו.משיתקלוהאויבאתלתקוףנצטוובארטנשטיין
הרחי-זוהוראהכללית.בהתקדמותלהמשיךנצטווהרוסים

ומןשבשמאלוה-xvהקורפוסמןה-ווו%הקוהפוסאתקה
~xxill-מאחרישנעהtxv-השתהוהשניםאלהמדרומו.ה

הגרמניםשללמשמר-אגפי'שחשבוםגייסות-אויבעםבקרב
אופחותצפונה,שמהרה-יזו%שהקורפוסבעודהנסוגים,

הכוחותאגףאללהגיעכדיה-וי,לקורפוסבמקביליותר
מערבה.נסוגוהרוסיםהערכתלפיאשרהעיקריים,הגרמניים
והתר'כזוכוחותיוהגיעובומהקצבשבע-רצוןלאפרנסוא

המוכהלשטחעדממשהגייסותאתהביאושהרכבותאף
הוראה-שקיבלאחררקתקףהוא;שממולהרוסיםבאש

בח-ויען,גבעותעל-ידונכבשו1500בשעהחריפה.חוזרת

מתוךלקוחיםשבמאמר,קטנה,באותהקטעים,כלוכןהנ"להקטע.
המער'.14".אבגוסט"טועמןברברהשלספרה

לאפרנסואאךהסופי.יעדושהיתהאוסדאו,אלצי-הדרך
לק-נאלץומטה-הארמיההתנופה,להמשךגייסותיוהמריץ

הזמןלומשהובטחעתה,המחרת.ליוםכיעדאוסדאואתבוע
נכנסשלו,הקורפוסכוחותמלואאתידותחתלרכזבשביל

ולארגונו.זהמבצעלתכנוןרבהבתנופהפרנסוא

שלהדרום-מערביבאגףהלחימהשלאלותוצאות'כנגד

באו-כלילהובסלגרמנים,ביותרנעמושלאהמערכה,

הונח-וע)קורפוס(זהאגףעלהימני.הרוסיהאגףיזם,תו

ושללאוסרן,דרךxvrI)קורפוס(ממנזןשלמהלומתםתה

מפקדי-שניזיבורג-גרוס-לסאו.דרךו-מילואים)(קלוב

קשר,לקיוםמהקשייםסבלוהםגםאשראלה,קורפוסים

והח-היועצותלשםבאבגוסטב-25האישיתביזמתםנפגשו

באויב.ההתקלותלקראתפעולהתיאוםעללטה

שחר.עםב-26'הרוסייםבכוחותנתקלה-xvilהקורפוס

קרב-אחר-הצהרייםעדהתנהלהצדדיםשניתשישותבשל

-הרוסיםלפתענשברו1900בשעהאךבלבד.ארטילריאש

תחת-כלשהומזוןאליהםהגיעלאשעותכ-24זהאשר

ארוכה,שעהזהעליהםשהומטרההכבדההארטילריתהאש

פון-לליבעקףיוםאותושלבמהלכיבנסיגת-מנוסה.והחלו

הרוסיהקורפוסשלהשמאליאגפואתיתקףלאשרואגםאת
אזחסרוהגרמניותדיביזיות-המילואיםבתקןכיאףה-וע.

קרבאחרהרוסיםעלהתגברואחר,גדודימסייעונשקמק"בים
יקסנ'צשי4וגלבאיבדובאגף,בחזיתהכפולה,מפלתועקבקשה.

דעתעלפקדלסמסונובכךעללדוחובליעש,תונותיו,את

ה-;י.הקורפוסשלכלליתנסיגהעלעצמו,

הוה~מ:ננהמ~ושיזשעעמנהםסמשקשוש

פיצולאףעלהאויב,כוחותע'למהימנותידיעותבהיעדר
כנף-תבוסתעלכמנצח.עצמואתסמסונובדימהכוחותיו,

לתוךה-וו,%הקורפוסשלמסעואתידע.לאשלוהימין

מהלךעלכלשהיהשפעהלוהיתהשלא-הריק"החלל"

שב-הגרמניותדרכי-הנסיגהלניתוקכתנועהפירש-הקרב

כאנתראהה-xxהקורפוסעללחצרהואהמשךאת;צפון

יבצפון"הנסיגהעלהמחפה"שם,הגרמניהמערךלהבקעת
להג-להתארגךפקדאיסדאי,שסביבשלו,ה-והקורפוסועל

נה,
היוואוסדחוגבעותטסן-מצרכושלביתד-הש'מאל

ומעולה.טבעימערך-הגנה

עצמת-הקורפוס,במלואהפעםתקףאשר-פרנסואברם,

בני-המשיךמשםאוסדאו,את1100צרכבש-בחנופה

בי-בקרבתלסולדינו.הרוסיםהדיפתעל-ידלהצלחתו,צול

מסורתיודגל"חרב"בסגנוןהאחרונותמההתקפות!הברבור"שזרת"
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הקורפוסנסיגתבינתיםהפכהשבצפון-מזרח,שופסבורג
xvitקורפוסכאשרמסודרת,'בלתילמנוסת-בהלהה-;ע

המורכ-(מאולתריםבכוחות-מרדףבעקבותיומתקדםהגרמני

אזמחליפותשהחלומשאיות,עלעמוסחי"רמפרשים,בים
ארטי--התובלה,יחידותבתקןעגלות-הסוסיםאתחלקית

וכו').לרית-שדה

הרוסיהקורפוסביןמאבק-הדמיםזמןאותוכלנמשךבמרכז
xv-הקורפוסלביןהxx-אבי-גרימתותוךהכרעה,ללאה

התוקפים.לרוסיםוביחוד-כבדותדות

פה%8
טובנחמש

ממפעפעםי1נ3םחה%ההכרעה
שלםנוסףרוסיקורפוסשלמציאותובמרכז,ההכרעההעדר

ב-28התקדמותו,ושבהמשך(לקרבנכנסשטרםה-!!!%)(

שרננקמפףוהסכנהטלנשטיין).אתללא-לחימהתפסבאבגוסט,
הדריכואלהכל-לעמיתועזרהויחישסוף-סוףיתעורר

להביאהורתהאשרהארמיה-השמיניתמפקדתמנוחתאת
מחיר.בכלהכרעהלידיבאבגוסטב-28

חומ-בכלהכיתורבסכנתחשלאעדייןזה,לעומתסמסונוב,

בצהרידוחלראשרנהקיבלה-!עהקורפוסתבוסתעלרתה.
הורהאי-לכךהמצב.חומרתמלואלושהודגשמבלי'ה-27,

היער-על-ידיהמנצח"המרכז"אגףאתלאבטחזהלקורפוס

דרו-כברנמצאשהקורפוסשעה-בפחסנמיםלהגנהכות

ה-!עלקורפוסהורהבבוקרב-28ואילוממנה.'ומזרחיתמית

.ש, "ן(,יייל.-4 ייי""יל"ע,.0ע)

ע,".ל
מקרא

נת.6ווהההתקפה:נ-3נ1
שילללי,,"

5'7'/'

היריהירגזערך? הנס'גהלאחר
לין'נגףהתגית;ג14

6.6.14[הוכרעטרםהמאבל

nDp;ה-%%הקררפוסשמולהרוסיםזכועודההואבייםשכן

הגר-במפקדהרבהלדאגהגרמווהללומקומיות,בהצלחות

ה-!עשהקורפוסאלא..במרכז.חזיתםתיפרץשמאמנית,

לאורטלסבורג;שמדרוםהגבוללקרבתעדאזכברנסוג
המרכזסביבהכיס""אתסוגריםהחלור!xvilוהקורפוסים

וממזרח.מצפוןהרוסי
זהבשלבסמסונובקרבבמרכז,ההכרעהאתלהשיגבשאפוהמת-המשכתאתבנהכךועל;אורטלסבורגלהגנתלהיערך

ו"."".",.,.י'111'%"י'י.שש~י,,,,],ר",י',י.11(1י',1!11(111(11,1',ש,%,,%'1111"'נ,),ן,'.,,.,.י1.י1'1,"'ליי.,.י',,'.%1'",1'י.111י"(ו"",,ו,שיו'-י1.1"י-"',,יי'.".:""'1%1.י','",'ש'11'14;11,",,1'י1,1'1.'4!ו,.,,ןןי,'.,'י1י1,י',"וי:ישז,,.1('ן",ייי.'..(1יר,,"'..י"11'1~111'ש'ש'1,11:,1,"

הקור-"אנשיהפסק.ללאבשאגהממשךהארטילרימסך-האש...

מפק'דם)אלסמסונובשלפניתוכ'לשון(המהולל",הראשוןפוס
לאה-xxill~שבקורפוסהבריהםכמושממשהרוסיות,שבחפירות

ההפג-ממטר,גסוואזל,נדלהלהלחםורצונםפיהם,אלאוכלבא

לשעהנמלטיהם.כמספרהואבחפירותשנותרומתיהםכשמספר'זה,

הקרב;הרוסיה-והקורפוסעל-ידינטוששדה-הקרבנמצא1100

שניתנופקודותיואשרלודגדורףלבדה.הארטילריהעל-ידיהוכרע
שה-עתהסברהמערכה,אתקודם-לכןוהכשילוכמעטבטרם-עת

נפרצה-'"ארמיתארמיה-השניה

גילהוהוא;מובסתהיתהלאעדייןנפרצה,אמנםכיאףלמעשה,

הת-אחד.ביום,נצחוןהושגלאהאחרות",למלחמותבניגוד.כי,

שנילאוסדאו.ממזרחבהתנגדותנתקלהעדייןפרנסואשלקדמותו

המשיכו'עדייןאדיר,גוש-לוחמיםשבמרכז,הרוסייםהקהרפוסים

הוצפוהדרכיםמאחוליו.ניבטהעודרננקמפףאימת;בהתקפתם
החייליםישנמלטומיושביהם,נעזבוכפרים,ובבעלי-חייםבפליטים,

סוסעקביפעמיהדרארהםגםיעייפיםהיוהם,אףהגרמניים,

עברהכדישתוךקריאה,-;"!באיםהם"וקראוצבא,שלכרעמו

בשובו."!באיםהקוזאקים"להיותהפכהשדרה-במסעשללאורכה

כאילוייאמן,שלאהשחאתבתדהמההפיקוד-הגבוהלמדללטבטו

מגיעיםכבריחידותיוו"ש,רידי"במנוסה,נתוןפרנסוךשלהקורפוס

גייסוהנראושאמנםבררהמבוהלתטלפוניתקריאהלמינטובו.

מדוכ-בקבוצות-קבוצותמרוכזיםהקורפוס-הראשון,מתוךנסוגים

הרכבת.תחנתלפנידכות,

עודהיהאפשרפרנסוא,שלאגפושהואאופן,באיזהנתקפלאם
יראוכמוועיניהםחשוהםאחד.איוםולרגע;במערכהלהפסיד

פרו-ונטישתלויסלהמעבראלהנסי,גההאבודה,המערכהפחדאת

פריטביץ.שלעיניולנגדהמראותעלושבשעתוכפיהמזרחית,סית

בל-אחדלגדודשתכיםבמונטובושהגייסותנתגלהובינתיםאולמ

לאוסדאו.שמעברבשטחיםבלחימהוכנרתע-אחורהבד,

הוטלושכברהארמיות,שתיהשלישי'יומובעיצוםעתהעמדהקרב

שוב,והתנגשומזוזוהתנהרוונלפתו,התנחשלולקרב,בשלמותן
קילומטרשבעיםבתחזיתפגיעלונפרדותמבולבלותבלחימות

נערך.
הב-האויבהריעו,פערים;אחורההושלךושכנוהתקדםרגימנט

;רעמההארטילריהמסביר.ואיןהבקיע.שלאאו-דרכםקיע
תותהי-סוללותרגלים,,יחידותפרשים,גונדותהתמוטטויחפירות

בחול,נתקעוויערות,כפריםורךנעוגרורות-סוסיםכבדותשדה
ועלאיכריםגתיעלננחתופגזיםודרכים.שדותדרךאגמים,בין

געלםארטילריתאשחיפויתחתשהתקדםגדודהכפר.רחובות
שנשלחוש,בוייםטורינודע.לאוגורלווערפל,מסך-עשן,מאחהרי

מתקדמים.לגייסותהדרךאתסתמוהעורףלעברקבוצות-קבוצות

התער-זו,שלהתחבורהקויאתזותצונסוגו,אוכבשובריגדות

יחידותיהם,עםמגעאיבדועוצבותמפקדילא-להן'ובדלביזיותבבו
מעל,טסוגרמנייםמטוסי-תצפיתואנה,אנהאצומכוניות-מטה

מהלהביןנאבקומפקדי-ארמיותאינפורמציה,להשיגבהתאמצם

שלאאוליעדן,להגיעהיושעתידותפקודותוהוציאו-מתהחש
עודהתאמנהאםלדעתואיןלהתבצע,שלאאולהתבצעלהגיע,

חבטואישאלףמאותש'לושלחזיה.תגענהבוברגעלמציאות

בכלי-'ירובמסע-נגדי,בענפותוצעדוקדימהצעדובאלה,אלה

עםהיעראדמתעלנחובפר,כבשםמדיהשתכרושלהם,הירי

הגדולהוהמעוכההמאבקנמשךול,מחרת;לילהברדתחבריםכמה

ההכרעה.שבאהעדלהתנהל,הוסיפההמזרחיתהחזיתעל

196417אבגוסט161,מערכות""



מחמתמודאגרננקמפף.בעניןבדאגותנתייסרשובלודנדורף...

טלפון-"על-ידימוטרדפרנסוא,עלכועסשילץ,שלהקורפוסמצב

המסרב-לציית,מפקדאותועםהמחברוביותר"יעילהבלחיהשדה

שבכנף-ובליבמקנוןעםשהואטלפוניקשרכלחוסרועל-ידי

מקנוןשבמידעון".מלהיותרחוק"לוהנדורףהיהשלו,השתאל
בכי-לנועתחילה,-הסותרותהפקודותעל-ידימבולבליםובליב,

המפקדה-אלבמטוסקצין-מטהשלחו-באחרכך,ואחראחד,וון

שהיהבסמר-פניםנתקבלהקציןההדורים.אתליישרכדיהראשית

בו.במקוםנמצאלאמהקורפוסיםאחדאףכימידידותי",רחוק"

סגיהםהתקדמואחר-הצהריםשעותוהתקההברם,להיות.הועד
ורוסיתכנף-הימיןבעקבותאץכשמקנזן'המטה,לשביעת-רצון

כדיהאגמים,שביןאלנשטייןפערלעברפתהובלובשנשברה,

פרנ-שלהתקדמותונראתהעתההרוסי.המרכואתמשםלתקוף

נתןולודנדויף;יותרכמוצדקתהוא-עצמו,בחר,בובכיווןסוא,
נקט.שכברבכיווןלהמשיך:מתוקנותפקודותלו

אותובהחזירו-ה-xvשלגזרתואלה-וזו%הקורפוסאת
הקור-לביןה-ו-מילואיםהקורפוסשביןלחללממסע-החדירה

שובבחודשב-28כיקר'?מסעשהיההגרמניים,ה-xxפוס
זהכנגד;לגרמניםאיוםזהקורפוסשלתנועתוהיותהלא

עדי-לרוסיםהסרהשבגללוtxxקורפוסמולהיעדרההורגש
זה.שלחזיתואתלהבקיעבמאמציהםהנחוצהפות-הכוח

באי-הגרמניםעלמאימתה-ווו%הקורפוסתנועתמשהחלה

פון-אתכנגרולהפנותנאלצומצפון,ה-xxהקורפוסגוף

הגבירודיביזיות-מילואיםושתי1ו)קורפוס-מילואים(סלוב

הקורפוסהוחזרכתגובה,xx~קורפוסשלאגף-השמאלאת
חזרהאיום'משפג'לאחור.הרוסיהפיקודעל-ידיה-,וו%
הרוסי,המרכזסביבמסתמןשהחלה"כיס",לסגירתקלוב

ללא-במסעיונוספיםכוחותמכלהשהקורפוס-הרוסיבעוד

להתחבריוםבאותוהיהיכוללאהמרחק,לפישכן,,תכלית

לצדו.להילחםעל-מנתה-.xvהקורפוסאל

הרוסיהמפקדמיהרכאןוגם;סולדאוגםעתהנפלהבדרום

למרהבלגבול,מעבראלנסיגהועלניתוק-מגעעללצוות
הארמיהגוףמעלהרוסיה-והקורפוסהופרדובכך1מלשנה

סנרפ81בכך.דילאאךבמערכה.פעילחלקמקחתוחדל
ניידנ-לכיווןמזרחה,שיאוצומאולתריםכוחותמידהרכיב

עודשנותרבמרחבהנסיגהדרכיאתלנתקבמגמהבורג,
י,1,(.=וין.ן(ין.'1.11ן;י'1.,לי."(1":(י4!י1.,נש,.ן,.,.11,שש.1י,1(1,,.%,.(11:1,,.,;"ש(י1.,1..,,י.1...%.

מראשבגורתוהקובאתהציהל-מרטוםגנרלכך,אחרזמן-מה
מחוץאלגרמנייםשבוייםשלשורהלהוליךציוהירקזה-גבעה

אליומגיעמפקד-הארמיהאתלתמהונוראה,כאשרלקרה'חזית

הנראיתלשדרהבקשרשאלוסמסונובעמו.ומסהוסוס,עלרכוב

למר-בסמוךסוסוהיסןהם,שבוייםשהללולוומשנאמר,כנהגה

אותנו".תציללבדךאתה":בעצביאמרלחבקו,עליוגחןטוס,

נסיגהעלפקדלילה'ובאותוועודכן,יהיהשלאידעהוא-עצמואך
הארמיה-השניה.מןשנותרמהשלכללית

הנסיגההפכהבאבגוסט,הו-30ה-29הבאים,הימיםשניבמשך
המרכזיים,הקורפוסיםשנינמנעת.ובלתיגוברתתבוסהלהיות

מכולםיותרשהתקדמואלהגםהיורב,ובעוזארוכהעתשלחמו
שנלכדווהםשבכולם,קטןהיהלהמלטסיכויםיאחרוניםונסוגו

לרו-איןכיכךעל-ידיולודאהאגמים-המזורייםלביןבינו

כוחותלהחישפקודהעתהקיבלכאשרדרך-נסיגה.כלסים
להתמוטטותחשששהיה-ה-%%הקורפוסלעזרתצפונה,

הרו-הקורפוסשמולהימני,אגפןהבטחתאתדיללחזיתו-

יצטרךשלאכדיבלבד,מספרפלוגותכדיעדהנסוג,ה-וסי

עבראללתנרעת-הכיתורידועלשהופנומהכוחותלגרוע
ניידנבורג.

ש]=)111
מע0=מיעע~ץמנח0,מ1-מי1עממ1ן;1י,

נצחונהכיהארמיה-השמיניתלמפקדתהובררה-28-29בליל
להפניתפקודות,בהוצאתואףבתכנון,הוחלומידמובטח,

למרבה-הפלאאשר-רננקמפףעבראלהכוחותמןחלק

כפידרומה.ולאמערבהלאאינסטרבורגממרחבזזלאעדיין

הסכנהעליוםלאותועדידעלא'אףכך,אחרשהסתבר
נתבררלאעצ'מוהאחרוןלזהגםסמסונוב.נתוןבההחמורה

ואז-ה-29שלזהבבוקרואלאהתבוסהשלגודלהמלוא
רווו%xvהקורפוסיםעלהפיקודאתאישיתליטולהחליט

ה"כיס"-לתוךאישיתמשיצאאךמטבעת-החנק.לחלצםכדי
וב-,החזיתממפקדתואףכוחותיו'שארמכללחלוטיןנותק

ונעלמההכוחותשלהאחידהההנהגהלמעשהנתבטלהכך
בשעתדוקא-הקרבעלומתואםאחידלניצוחהיכולת
בהופעתוהיהלאזה,כנגדבמהלכו.ביותרהחמורהמשבר

מלהישברהרוסיתהחזיתאתלמנועכדיבמקוםסמסונובשל
הקורפוסבידיעלהכיצדהוא,המפליאוהדברבמרכזיגם

כמעט-יחידילעמודלוהמסופחיםוהכוחותה-ע%הרוסי
בקרב-השכניםהכוחותמצדסיועללאוכמעטהספקהללא

י;_ר

במלאכתההמכונמתהארטילריהההכרעה:מגורמי
fiiiJh'liiKiKiiK

היהקליויבגנרלשלהקורפוסהגרמני.הכיתורבתוך'נשלמות-יתר

אלנשטיין,לידמזמימינו,תפערדרךהבקיעכשבליבבהתקפהעדיין
שלגייסותיהםהרוסי.המרכזסביבטבעת-ההקפהת%והשלים
וב-ביערותואנהאנהבחוסר-ישעהתגודדוקליויבוש'למרטים

במאמצי-מוטעיםככיוסיםבפניותחפרות-תוחלת,בצעדותביצות,

מתהדקתעניבת-החנקבעוד-קווליצבמחדשלהיערךשוא
כדייקים,בנויתההרכיםהיושםמקוםהביצתהבאיזורסביבם.
מקלעים.החמושותפלגות-משמרהצטלבותבכלהגרמניםהציבו
משוטוללחמירעבוימיםארבעהזהמרסיסשלהקורפוסנשי%

המרבעיםלקילומטרשבעיםעשהקליייבשלהקורפוסכמשמעו.

asolonישהואסוגמכלמנות-מזוןבלישלו,האח,רונותהשעות

ומים.מספואללאהי
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אוגפתעמדהלתפיסתאץהמק"ב:החדשההניידת"האש"

וכלרבים,כהימיםהמוגבר,ה-xxהגרמניהקורפוסעם
והמרכז;הקץהגיעעתהאךהתקפית.יזמהלקיים'זמןאותו
המסתמן.הכיתורמןיציאהלשםנסיגהבקרבהחלהרוסי

לוילנ-עדפרנסוךשלפלגות-הניתוקהגיעוה-29בלילאך

הרוסייםדרכי-הנסיגהנחסמובכך;עליהגםוהשתלטובורג
דרומה.ה,,כיס"מן

קשע10:~מ1נב~0תסו00~נ5(שסוה

עי0שבפש01עע,0םע0"שה
אח-קריטיותשעותעודלגרמניםהביאבאוגוסטה-30יום

היחידה.הרוסיתהתקפת-הנגדתלהזהיוםבבוקרכי;דות

אתתקפוה-;,הקורפוסשייריכוללשונים,רוסייםכוחות

אתהיום,ערובלעתחזרה,וכבשו-מלעהמכיתןפרנסוא
ב"כיס"המכותריםמהגייסות'חלקניסהשעהאותהניידנבורג.

נאלצושכוחותיופרנסוט'אךהחוצה.דרךלעצמולהבקיע

שהופ-הגייסותאתבכל-זאתהסירלאגב",אלגב"ללחום

בבוקרלמחרתאכן,ה"כיס".שלעמדות-החסימהעלקרו
התג-מרביתזוגזרהאלהגיעובטרםעודבאבגוסט,ה-31

חששרגברוהארמיה-השמינית,על-ידילשםשהוחשובורות
אתהפסיקוהואהרוסי,התקפת-הנגדכוחמפקדשלתיו

כלעומת-שבא.ונסוגהתקפתו

הכיתור""

עבראלכוחותיולהפנותהחלסוף-סוףאשררננקמפף,גם
משנת-לאחור,'זהביוםמחזירםסמסונוב,שלאיזור-הקרב

בטבעת-נלכדוכךאבדי.הקרבשממילאלמפקדת-החויתחור

הנשקאתהניחוזהאחרבזהאשררוסים,92,000הכיתור

הצ-ווונג,txxill~XVהקורפוסיםמחיילימעטיםרקונשבו;

והחימושהציודשללהמלכודת.מתוךדרךלהםלפלסליחו

תותחים.מ-300למעלה-זהובתוך;עצוםהיה
6000עדמהם0)15.0,עלעלהלאהגרמניםאבידותסך-הכל
הסך-הגיעהרוסיבצדקצינים).כ-150-זהבתוך(הרוגים

אשרסמסונוב,ובתוכם-אלפיםלכעשרתהרוגיםשלהכל

גרמנייםאומדניםבחודש.ב-30ה"כיס",בתוךלחייוקץשם

הצדשלהכוללותהאבידותאתהעמידולבדיקהניתנושלא
אלף.כ-150עלושבויים)פצועיםבהרוגים,(הרוסי,

סו00נ01ם=מ0םשעו1וםןי0ן1ננ0נעע0

איוםאתהלכה-למעשההסירבמערכת-טננברגהגרמנוהנצחון

אתיצרהואמזהיתרההמזרחית.לפרוסיההרוסיתהפלישה
ל"מערכת:במזרח-פרוסיםהשניהאופרטיבילמהלךהתנאים
וכך-רננקמפףשלצבאוהובסבוהמעוריים"...האגמים

מערכתמאזגרמניה.עלהישירהרוסיהאיוםכלילהוסר

לגרמנים;הר'וסיםמןבזירת-המורחהיומהעברהטננברג

אתהגרמניםהעבירוהאגמים-המזוריים"מערכת"ואחר

כוח-אבדןהאויב.לשטח-שנים4למשך-המלחמה

הקר-בדרגיםהמפקדיםמטוביובתוכוהרב,הסדירהאדם

המאמץעלהעיבו-הרבציוד-הלחימהאבדןוכן-ביים
המלחמה.שלהמשכהבכלהרוסי

הגר-לציבורזהשבנצחוןהנפשיהעידודאתלאמודגםקשה

שאין-לעצרו.הרוסי"המכבש"מפנימאודחרדאשרמנה

-טננברגשלהסמליהשםזולמערכההוצמדבכדילא

באיזור-מערכההגייסותנערכובהןרבותמניאחתעמדה

מס-"שלצבאו1410,בשנתהובסיןטננברגשללידה:זה

פולני-ליטאיצבא-בריתלפניהגרמניהטבטוני"דר-האבירים

מרובים.רוסייםגייסותגםלחמושבשורותיו

-כוללתאסטרטגיתמנקודת-מבטבדברנביטאם-זאתעם

-בעקיפיןולו-משהותרמהשמערכת-טננברגלומריתכן

שללנצחונןדוקא
מדינות-ההסכמה

ובנות-בריתה.גרמניהעל

משנכשלהכיכךעלשיחלוקמיהחוקריםביןכמעטאין
העיקרי,סיכויהאתגרמניההפסידה-במערכת-המארנה

במלח'מת-העולםלנצחוןבלתי-נבלם,מסע-בזקשלסיכוי

טק-משגיםבצדלכשלון,החשוביםהנוהמיםביןהראשונה.

עדיפות-כוחותשלהעדרהנמנהשונים,ואופרטיבייםטיים

Har:;aיי,,1ל,,1.111%ש:.י1!,ז.1יי%11.11יני:1,ך(;".1((1,(י",";,1((י("1שי

האחרוניםהשרידיםנכנעואונטבחולנייהנבורג,שמצפוןביעהות

נמלטה-xvהקורפוסמזאחדקציןרקמרטום.שלאקורפוסמן
התחפרולניידנבורגסורחהקילומטרכחמשה-עשרלרוסיה.והגיע

נלכדקליויב,גנרלשמפקדו,-ה-;;;אהקורפוסאחרוני.בעיגול

ביערות,גרמניתמסוללהשלכדוםתותחיםארבעהבעזרתהוא.גם

-באוגוסטה-30לילכלהאויבמולמעמדאלהאנשיםהחניקו

נשבו.הנותריםחלל.נפלוורובםתחמושתםשאזלהעד

ין=4 ןי'"ץ: וי:=ין,,.,.

אבגוסט161,מערכות"
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הרוסיהצדאתלהכשילתברר-יחדאשרשלושהועוד*

אחרצהואשת(עמדה

באב-ב-27-26כילשכוחואיןהגרמני.בימיןמכרעת-דיה

הוציא-מערכה-המארנהתחילתלפניימים10-גוסט
המערב,מחזיתקורפוסיםהשישהגרמניהרמטכ"למולטקה

במז-גרמניתתבוסהשלחמורותל'תוצאותחששמתוךוזאת

כברבמערב"כימוטעיתהנחהמתוך'גםזאתעשההוא(רח
קורפרינשמזרחהשוגרולבסוףאכן,ההכרעה").הושגה

בשעת-המשברהגרמניםלהחלשתתרםהדבראךיבלבדסים

לפרוסיה-המזר-הגיעוההםשהקוהפוסיםהעובדה;המכרעת
משחק-הסי-עלרקמעידהמערכת-טננברגרחאלרקחית
ב,,אסטר-הטמוניםהסיכוניםאתתמידהמלוההאירוניכויים
הקוים-הפנימייםטגית

לקחים

רקכאןנעלההשטחיםבכללקחיםשלארוכהשורהמתוך
.ופיקררארגון.לחימה,בתחוםמעשייםולקחיםנסיונותמספר

למלחמה,הראשוןהיוםמןהופחת,להצלחההרוסיהסיכוי48
עלצועדצבא"כיעתיק-היומיןבכללהמדהיםהזלזולבשל

הםראשוןתנאי-מלאהואשפההצורךדימזוןקיבתו".
הגיי-עלהמיטההמנהלתיהאספקטמןההתעלמות!להצלחה

לקרב.נכנסובטרםעודשואההרוסייםסות

ההכ-לקראתריכוז-הכוחותלעקרוןגםהתכחשוהרוסים48

לעקרון-וכןאופרטיביתיכובד"נקודת"ויצירתרעה,
אחתבגזרהשהצ'לחההמאפשרהשונים,המאמציםתיאום
הארמיותשתימתוךבשניה.כשלונותלתיקוןמידתנוצל

בלבד.אחתשהיא,עתבכלפעלה,הרוסיות

הצו-כפיהשלמתןידיעות,לאיסוףראוי'מודיעינימאמץהעדר*

מהימנותן.ובחינתרד

באל'חוט).בשימוש-לכלומעל(פגומיםבטחון-שההסדרי*

בדיווח.ואי,דיוקהתרשלות*

:מכךכתוצאה48

באשרהן-האויבעל-ידייום,אחריוםהגייסות,הופתעו*
ידיעותתעדרמתוךלרובופעלו-פעילותולגביוהןלהיערכותו
השטח.ועלהאויבעלמינימליות

אשרביותר,סודיתחיונית,אינפורמציהבמתנהלגרמניםנתנה*
ובניהולו.הקרבבתכנוןלאין-שיעורעליהםהקלה

ניהלוהגביהים-יותר)הדרגיםבכללפחות,('הרוסיות'המפקדות*
אלא,האויבעלרקלא-מוטעיםנתוניםסמךעלהקהבאת
-בדיווחהמזלזל.כיהאמרהכאןנתאשרההן.כוחותיהןעלאף
בראשו".דמו

אלו-"כיפרוסיהמלךפרידריךשלזו:האמרותשתימבין*
כינפולתושלוזויותר"'הרביםהבטליוניםלצדלוחםהים

נמצאארטילרית"עליונותשלהםאלהלצדהואאלוהים"
לגרמניםנתנההארטילריתשעליונותםהוכחלשניה.צידוק

עלעדיפיםהיוהללוכיאףהרוסים,עלעדיפותתכופות
הארטי-טוחיהתארכותעםשעתה,אלאבמספרם.הגרמנים

הע-הערךויותריותרהסתמןעצמת-אשה,והתגברותלריה,

מלחמת-העולםבמהלךלהצמחאשרהמכריע,לעתיםצום,

הראשונה.

בני--היאזובמערכההגרמניםמפעילותהגדולהלקח48

ליצירתהמופלאהכושר-יריביהםאצללמצבמוחלטגרר
המוחלטת.הכוללתנחיתותםאףעלמקומית,עדיפות

הכשרהשלערכןרבמה'הגרמניבצדהובלט-ולבסוף48
-והמטההפיקודלסגלומדוקדקותממושכותוהשתלמות

שקוימואלה,כלהנחזית.בזירת-הקרבותמרוןתרגוללרבות
המהירהההבנהכושראתטיפחושנים-על-שנים,בשקידה
ה"שכ-העוצבהאוהיחידהשלהפיקהרשלולצרכיולכונותיו

אףועוצבותיחידותשלההדדיתההסתייעותאתקידמונה",
עצמאית-למחצה,לפעולההיכולתואתמפורשתפקודהללא

ופתאומיות.קצרותופקודותתחילה,כלליותהנחיותפיעל
ולנצחונם.הגרמניםלגלגלי'שמן-המשחה""אתהישאלה
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