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PREFAŢĂ
Acea ce cuprinde cartea aceasia, nu trebuie luat nici ca
lucrare literară şi nici ca o stiință, ci mai mult ca o palidă

| descriere, €
“cut neamul
transformat
Carpuţi in

smuls, peste

unor momente inălțătoare,
în 1913, când
românesc,
în aripi de vulturi, a purtat
Balcani, cu un avânt ce de

prin care a tresufletul naţiunei,
pe fiii țării, din
erau lupte, ar îi

tot, numai victorie.

Dar aci, în acest cuvânt înainte, enunțână în mod sumar acea.ce au cugelat despre ostirile vrednice de rostul
lor, un Scharnhorst, Stein, Von der Golz, Blume, Em.
Pascal, Brialmont, Vanderkindere, Gambettu, de Pradi.
Pirmez, Hubert Dolez, Bonnal, etc., cetitorul va judeca
de am dreptate sau nu, să consider actul dela 1913, ca cel
" mui strălucit exemplu de oaste şi naţiune, pregătite pentru a trece prin sacrificii, la glorie şi înălțare.
Ostirea dela 1913, a avut tăria puterei ei, în națiune
şi această națiune, a fost complect pregătită, încât în
! adevăr, cu bucurie şi-a trimis copiii „să moară pentru
"eu Acest spirit de jertfă pentru neam şi țară, a fost răsădit în popor, de către oastea crescută în curat suflet

i național şi patriotic,
ştiut

să

insufle

de atâtea clase de ofițeri, care aut

datoria

de a duce

cu

dânsa

la vatră,

simțimântul ordinei şi iubirea de ţară. Asa a fost crescută

națiunea, prin ostirea Sa. Asa a pus ea în evidență, Cu pri-

leul zi I9i3, intelisență şi moral, cele: două elemente
o concare se nasc şi se desvolt în locuitorii țărei, prin
din
tinuă grijă de fortele lor fizice, morale si intelectuale,

Li

ă

—
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partea tuturor factorilor de care atârnă această chestiun
de educaţie naţională, educaţie, pe care vştireu o ordo .
nează in spirit patriotic şi național.”
Că, în popor, au os

necontenit

sădite şi

cultivate,

însuşirile

militare;

acest;

însuşiri uu fosi intemeiate pe o uniformă srijă de impli
„_mirea datoriei, pe o nestrămutată hotărire, pe abnesa
„țiune Sau desinteresare de cum să ne hrănim si întărir,
ființa; pe o nepotolită iubire de patrie, pe o desăvârşiu
incredere în Dumnezeu. Aceste insusiri, au prins aşa d

bine popourelor,

care hotărit vor să trăiască, să prosre

seze şi să cinstească locul lor în lume, aşa cum est
sortit poporului român.
”
In asa popor, individul să simte că-i chemat la viață
pentru

un

scop

moral

şi aceasta

îi dă

tăria

sufletească

in care el găseşte totdeauna sprijin, în aq nu fi doborâ!
nici de bunurile soartei, nici de relele ei.
Dar o armută bună, trebuie să_şi rămână bună, totdea
und; aceasta insă, nu depinde numai de dânsa.
că

Dupăcurm
va fi şi

în trecut,
în viitor,

aşa a fost şi în prezent şi de sisu,
oștirea, oglinda sufletului nafiunei

în care însăşi aceasta se va

vedea;

acestea-s

popoarel

căre au strălucit totdeauna şi în care nimenea
nu a avu:
ceva de spus, contra spiritului milităresc
în care au fosi
plămădite. Spiritul militar, are ca stimulent
patriotismul

şi drept căliuză, morala, amândouă formând inima,
sen.
timentele şi caracterul;

în el, tineretul găseste inspiratie

acelei drasoste către soldăție, iar
societatea, spiritul de
sacrificiu, de devotament şi de datorie,
care ridică inimil
la înălțmea chemărei fiecăruia, în
momentele cele mai
critice ale vieții naționale.
|
Oștirea creşte pe fiii țării, la bărbăteasca
scoală «

disciplinei militare, de unde

ei aduc

în viața

civilă, respectul către autoritate, sentimentul
de patriotisiu, grija de
muncă

si de ordine şi aceste speciale
virtuți legate de
neseria armelor, aşa de Potrivite
a face, în acelaş timp,
oameni şi cetăţeni, menţinând
întrânşii acea putere a cu-

5
rajului, care-i determină
până

la

sfârsitul

-

a păstra armatei şi chemărei'

vieţei, ' devotamentul

sacrticiului,

ei,

care

ineacă orice sentiment esgoistic.
Aceasta este armata, aceasta-i națiunea şi aşa s'au prezertai amândouă, la chemarea Reselui în 1913,
Ca armata să rămână bună, nu-i deajuns ca serviciul
“ă fie considerat ca cel dintâiu şi cel mai important din
udtorii;

celor
dşa,

el trebue

încă

să procure

ce se uchită de dânsul.
atunci: profesiunea

Dacă

urmelor

se

onoare

şi satisfacțiune

lucrurile nu se petrec
scoboară

repede,

căci

desgustul, este urmare naturală a retragerei considerafiunei sociale.
Am spus că ostirea spre a-şi face datoria şi pe viitor,
nu depinde numai de dânsa, ci si de factori răspunzători,
de buna ei stare, că-si vor face la rândul lor, datoria.
Cel dintâi factor, este Ministrul de hRăsboiu.
Trebui
oare să mai insistăm asupra însuşirilor, ce e nevoie să
poseadă un Ministru de Răsboiu? Nu, nu mai e nevoit,
dacă Spuri atât că, Ministrul, trebuie să fie exponentul
virtuților ostăseşti, reprezentate prin cele trei elemerite
de forță: patriotismul, morala şi caracterul. Acestea, vor
da Ministrului puterea, să nu cedeze colegilor civili, în
nici o chestie ce interesează armata, fiecare viement lucrând în direcții anume, care pun pe Ministru la adăposi,
de slăbiciunea flatărei, că i sa dat ocazia să fie Ministru,
singurul argument cu care-si poate justifica șederea în
capul armatei.
De multe ori şi binele nemulțurmeşte, dar incă greutățile, ce nevoile armatei, fac să apese asupra cetiițenilor.
Dacă însă armata este iubită şi considerată şi interesele
apărărei jărei sunt în joc, tot ce-i va îi necesar, trebuie

să devie apanajul armatei; şi acei din cetățeni, care altfel nu pot concura la opera comună, trebuie să săsească
în patriotismul lor, o generoasă satisfacțiune q i se asociu

Drin ajutorul ce dau luptătorilor. Cum toţi trebuie să se
bucure de sutcesele

armatei,

apoi şi toți trebuie

să-și ia
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răspunderea înfrângerei ei. Reprezentanţii naţiunei, «a
datoria să vegheze, ca atât Ministrul, cât şi dânsa, să fie
- următori preceplului biblic: cere şi ţi-se va da.
Un ministru lipsit de patriotism, este un perico! in run
fea ostirei, chiar şi atunci când îl are, dar nu-i luminat.

Acum

vre-o 20 de ani, armata franceză, întrată pe mâna

unui ministru, ce nu era exponentul celor trei reprezentanţi ai virtuţilor ostăşesti, apucase pe făgaş periculos
calităței şi reputaţiunei sale. Vederile celui ce o prezălise
pentru decăderea ei, întrase intr'o eclipsă de
bună judecată, atribuită instrucțiunei profesionale, ve
catesorii de
materii, învățământului civic a soldatului
cetățean, muiualităței, întrărei în cazarme ca conferenția
ri, a învaţă
torilor; barurilor companiilor, unde
soldaţii invățuu să
bea, ordinilor de a nu se pedepsi soldaţii,
ocupațiunei
extra-militare a unor ofițeri, trimiterea
anticipată Id velre a contingentelor, etc, etc., cu
alte cuvinte, transformiSmul pusese şea comodă pe
umerii miniştrilor de răs“boiu, şi acestia, cu sau fără voinţă,
trăgeau spre direcţia
opusă întărirei virtuţilor ostăşeşti.
Alt factor însemnat, este profesorul,
învățătorul.
Când după 1866, a fost felicitat
cel mai celebru general
gerinan, asupra stălucitelor
victorii repurtate de dânsul,
în răsboiul

asupra

Austriei, el răspunse:

scoalei se datoresşte asta!

învățătorului

Italia, datorește inceputul
regimului Şcoalei, în care copilulconsolidărei sale ca stat,
a învățat a asculta şi «
comanda; cu aceste
indeplinirea

două

datoriilor

către

calităţi,

patrie,

se

preparau

când

ferii şi militari. Acest resim
al scoalei,

elevii

deveneau

la

cetă-

era cel militarizat
și care par'că tocmai ast
ăzi este Şi mai necesar,
întrucât
ŞI societatea ca şi indivi
dul, au nevoie de oareca
re
disciplină, de care nu se pot
. ispensa, nici popoarele
ce
truiesc
sub revoluțiune.
Disciplinarea trebuie
să înceapă cu Scoala,
dar nu în
senzul de a face din
ş coală, o cazarmă în
mic; ci, în a

—1
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și regulă. Invăţătorul, trebuie

să iubească armata. El trebuie nu numai a lăsa, dar a şi
complecta instinctul şi dragostea de armată, ce aduc copiii, când vin la şcoală. El trebuie să prezinte această
instituție, sub adevărata ei lumină, spunându-le ce se învață în ea, ce se practică şi ce devin ei, într'insa. Dacă
dar, iubitor şi cu respect către armată, învățătorul le-ar
expune datoriile cetățeanului către societate şi către patrie; dacă le-ar infiltra cu respectul autorităței, cu sreutatea rostului său, sentimentele de abnesaţiune şi de sacrificiu, care sunt forța şi onoarea profesiunei armelor, am
găsi pretutindenea, la câmp, ca şi în ateliere, elementele
necesare,

constituirei

Cercetăşia
de

formare

unei

din vremea
pentru

armate

noastră,

cetăţenie

excelente.

încă

şi miliție,

ar fi o cale bună
dacă

am

reusi

a

alunga din simțimântul unor fricoşi, partea care cuprinde
teama de însuşirile ostăşesti, ce par acestora că strivesc
voința şi individualitatea, disciplinându-i; iar teama, de
disciplină. Dar ce este uniforma, steagul, salutul, mersul
in rânduri si cu ordine, lesăminte, etc. la cercetas, şcolar,
societăți, de cât imperativul uriei nevoi de distincție, de
legături sufleteşti, de disciplinare deci? Ce sunt uceste
maimuțerii după armată, dacă ele nu ar fi simțite şi în
afară de armată, ca niste simboluri înțelepte, a ajuta la
serviciul ascultărei, supunerei necondiționate, respectului,
deci, disciplnă?
Încă

odată

repet

şi oricât s'ar

repeta,

tot nu-i

deajuns,

armata trebuie considerată,
respectată, iubită, în națiune; peste tot unde armata a fost biruitoare in răsboiu,
s'a dovedit că chestiunea armatei, a fost o chestiune naționale de întâiul ordin şi nimic decât o chestie naţională.
De acest lucru, nu sunt convinşi, la noi, decât vrednicii
noştri ofiferi, cari au muncit şi cu spor, în domeniul pregătirei sufletesti a întresei națiuni, pentru faptul de arme
din 1913..

Cetitorul va găsi în cuprinsul lucrărei de faţă, dovada,

—

38

—
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că in anul 1913 şi pentru evenimentele de atunci, ţara noastră şi armata ei, au fost demne una de alta şi de principiile ce se arată mai sus. De aşa avânt, trebuie să fie capabilă, mai ales, armata de mâne, când nu vom mai îi noi
cei ce aparținem. generațiunei vechi, atât de fricoasă de
Dumnezeu şi atât de credincioasă patriei.
Fost-a
campanie,
operațiunea
din
1913, a armatei

noastre?

O seamă de prieteni și mai ales dusmanii nostri, au numit campania din 1913, din Bulgaria, preumblare
militară,
cu vădită intențiune a micşora meritele armatei
noastre,
pe atunci în mare vază. Că în această calificare a actului,
„există şi o parte de adevăr, nu încape
indoială; însă
aceasta, nu poate întru nimic să
micşoreze buna reputaţie
de care, cu drept cuvânt, se bucura,
pe atunci, urmala
noastră; adevăr, care nu poate cu
nimic reduce calitatea
ei, când ştiut este, că victoriile se
produc uneori şi fără
bubuitul tunului, dacă armata poate
sosi la timp şi acolo,
unde numai apărând,
sileşte
pe
duşman,
să
depună
armele.
|
A fost aşa atunci, în 1913; martori
sunt Balcunii şi dem.-

nitatea a două ţări, salvată piin
intervenirea armatei rochemată

mâneşti,

la Nevoie

şi sosită la firnp.
General

Anastasiu.

CAMPANIA

DIN

1913.

„Treaba de azi să n'o laşi pe mâne”, este o zicătoare
înţeleaptă a poporului şi se potriveşte în toate; mâne ai
„uitat ce-a fost ieri, până mâne adevărul se strică, reul
şi binele se toceşte, ca pietrile rostogolite de râuri, greşelile oamenilor capăt altă înfăţişare, dacă lucrul sa putut
îndrepta astăzi, vina celui ce ieri greşise, nu mai este aşa,
mare, căci mai mult credem în preceptul, că totul e bine
ce sfârşeşte cu bine, decât în acela că, greşala unuia, să
fie scut altuia.
Ofiţerul este recunoscut îndeobşte, om de onoare; totuşi,
în faţa societăţii, când spusele lui privesc pe alţii, el e
pus să jure că va spune adevărul, nimic alt decât adevăvul. Jur dar şi eu, că în cele ce scriu aci, văd ca într'o
oglindă fapte adevărate, reale, petrecute; jur că aceste
fapte, sunt ştiute şi de alţii şi Dumnezeu să mă pedepseuscă, dacă nu spun adevărul şi Dumnezeu să pedep- :
sească şi pe cei care le ştiu ca astfel, dar pentru un cuvânt
sau altul, le-ar tăgădui.
Nu am darul de a serie; ceice mă cunosc de-aproape,
ştiu că, tree de-adreptul pe hârtie, cugetul meu; că nu mai
revăd, ca să îndrept ceva; din ce am scris, numai schimb
un cuvânt, aşa mi-a. fost obiceiul şi în vorbire, poate şi
de aceia m'am deprins să ţin la cuvântul dat, fără a
mai lua chezaş nimica.
19 Iunie 1913. — Situaţia generală în Peninsula balcanică, devine din ce în ce mai rea; aliaţii de ieri, sunt duşmani între dânşii, astăzi; îşi trimit ultimatum, căci nu
se înţeleg asupra împărţirei pradei; şi poporul cel mai

crud, cel mai sălbatec, din peninsulă, bulgarii, a şi atacat

pe Sârbi şi Greci, spre a-i goni de pe pământul cucerit
dela Turci, împreună. Guvernul român, este cu băgare
„de seamă asupra lucrurilor din peninsulă, cu atât mai

—

mult,

cu “cât

comisia
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executărei

protocolului

dela

Peters-

burg, nu poate cădea la înţelegere cu cea bulgară,
pentru

2—3 m., dela marginea Silistrei,
,
Se simte uşor, dar se simte, miros de praf de
puşcă ŞI
lumea la noi se aşteaptă la evenimente mari, ce se
apropie
Se fac sforţări de guvernele Statelor vecine,
pentru a se
aduce împăcarea între aliaţii de ieri, toemai
că se pre-

vede

o reacțiune

la noi, în politica externă

a ţărei şi eu

atât mai semnificativă, întru cât statele,
de a căror politică externă fusesem atunci legaţi,
lăsau a se înțelege
că Bulgaria, în procedarea ei, ar avea
asentimentul tacit
al Statelor
centrale '— Germania şi mai
ales Austro-

Ungaria

—

aceasta

din

urmă,

dobândea

realizarea
unei vechi dorinţe, pe de-oparte
a vedea cât mai redusă
Serbia; pe de alta, ştia că reducerea
Serbiei, era o lovitură care se da şi Rusiei indirect,
acest stat fiind protectorul Serbiei; aci însă, interesele
româneşti sufereau
atingere gravă şi pare o indicați
e sigură, că procedarea
noastră, dacă nu era neaceeptabilă
Statelor centrale, ea
corespunde vederilor Rusiei,
care ne sprijină, dacă nu
oficial, dar într'un fel mai mult
decât oficial, prin Societatea panslavistă, ştiută atopute
rnică și regulatoare politicei slave, în Balcani.
In aşa atmosferă încărcată,
guvernul român lansează
faimoasa notă către puteri,
prin care declară că, în cazul
unui, nou război în Balcani,
România, nu va mai sta
neutră, ci va lucra aşa
precum cer interesele ei.
Aceste
interese, Statul român
le indică neted:
O frontieră strategică
la sud în Dobrogea, care
să permită siguranţa unor relaţiun
i de bună vecinătate,
cu un
stat, care s'a dovedit, mai
de multeori, că nu respectă.
angajamentele şi tratatele.
.
„Un echilibru balcanice,
aşa îel, ca Bulgaria,
să nu devină prea mare, prin
strivirea Serbiei, a cărei
reducere,
România nu o va îngădui
niciodată,

Asigurarea. formal a bunei şi
paşnicei desvoltări,
vulaţiunei româneş
ti, de pe teritori
ile ce-şi împart

a po-

"Puterile văd în această,
aliaţii,
procedare a guvernului
O amenințare directă
român,
la adresa Bulgariei,
iar aceasta,
continuă a sfida
orice
atitudine
mai : energică,
nil-am lua. .
ce
.
In tară, curentul popular
devine tot mai mare
şi mai
protivnic

răbdărei prea, îndelungă, a
guvernului.

Se inte-

țese întrunirile publice, se desprind unele accente ostile
Austro-Ungariei, se manifestă călduros pentru
Rusia;
acestea, forţează mâna guvernului şi Ministerul de externe român, adresează Bulgariei o notă specială şi-i cere
să

este

răspundă,

sau

nu,

dacă

stare

între

ea

şi

celelalte

Staţe

balcanice,

de război.

20 funie. — Guvernul român, rechiamă pe membrii comisiunei dela Silistra; şi fiindcă răspunsul guvernului
bulgar nu este clar, iar atacurile contra Serbiei şi Greciei,
continuă, Regele, în aclamările entuziaste a întregei ţări,
ordonă mobilizarea armatei, pe ziua de 23 lunie!).
"
Decretarea mobilizărei cu 3 zile înainte de executarea
ei, era cred, de sigur, ultima încereare prin care se lăsa
Bulgariei, timp de gândit şi de revenit în minţi. Pentru
noi

însă,

era

un

rău,

căci

cele

trei

zile,

erau

o

pierdere

în interesele ţărei, căci în aşteptarea zilei de 23, nimeni
nu-şi mai vedea de treburi, iar oamenii mobilizabili, începuse a se revărsa valuri la oraşe, alţii îşi părăsise ocupa-

ţiile, ba se prezintau chiar la cazarme. Peste tot în oraşe,
lumea se mutase în străzi. Rechiziţiile trebuitoare armatei, încă începură să se mişte, traiul de toate zilele se uitase. treburile rămase baltă, nici o afacere, par'că nu
mai trebuia nimănui nimic, decât războiu. Dacă în adevăr
scopul a fost, ca să se dea timp Bulgariei, să se reculeagă,
nu merita ţara să sufere paguba aceasta; pe bulgari îi
Ştiam că sunt răi de cuvânt, ei trăgăniază înadins luerurile, suni încăpăţinaţi şi că nu se sinchisese de platonicile
ameninţări diplomatice, a lumei civilizate, lor le trebuie
argumente de plumb de puşcă.
Apoi, cu trei zile mai
înainte armata mobilizată, se scuteau multe vieţi în Peninsula Balcanică, unde fără nici o declaraţie de război,
aliaţii se luptau la disperare şi deja se vorbia de pier,

1) Când în Noemvrie, m'am prezentat Regelui la Sinaia, am aflat
dela M. Sa, că era; periect ţinut în curent de Generalul Cristescu,
aflat în Serbia, de mersul evenimentelor şi că toate procedările de
zi şi ore, erau în legătură” cu mersul operaţiilor şi pericolul pentru
Sârbi şi Greci, aşa că înaintarea noastră aşa de promtă, scăpa pe
Serbi şi Greci, de învăluirea complectă a peste 80.000 Serhi, a căzor înfrângere, aducea sfârşitul răsboiului şi pierderea acestor aliaţi,
iar intervenirea noastră, devenea târzie.

—

12—

deri în oameni, cum nu se avusese nici în războiu
l cu
turcii. In fine, nu se pot cunoaşte motivele ce au
determinat pe guvern, să decreteze mobilizarea cu 3 zile mai

înainte,

poate

că

a

fost

şi

mobilizări; ceiace ştiu însă
zărei, merită a fi descris de
rită mai multe pagini decât
entuziasm decât am putut
şurărei

ei.

o

pregătire

a

reuşitei

acestei

este, că actul în sine al mobiliun maestru al condeiului, meaş putea scrie cu şi mai mult
pune eu, in“ deserierea desfă-

Din ziua când s'a declarat mobilizarea,
țara noastră,
aş putea zice românimea toată, a întrat
în sărbători: la

"toţi,

ocupaţia,

casa,

masa,

era

strada,

piața,

ori

unde

se
putea vorbi cu mai mulţi, să se audă
pe cât mai mulţi
vorbind, să se vadă, să se poată comuni
ca deadreptul dela
suflet la suflet, dela, gură la gură,
să se afle ce Şi cum
se prepar
ă;

grupe,

grupe,

se

pun

în

mişcare,

aşa cum se
agăţ pe faţa apei din părău, de
câte un lemn, altele, şi
curentul porneşte grămada mai
jos, de dărâmă stăvilavele; cei din jos cu cei din sus,
formează coloane de oam€ni prinşi în drum, un: gând
îi mână spre pieţele publice, grădini, gări, să poată
afla, auzi, cea din urmă
veste sosită, să apuce un ziar,
să vadă un Ştiutor, un on
influent al partidului...
La Târgovişte, un mănunchiu
de tineri, văd un steax
îu uşa tipografiei Negoescu,
îl smulg de-acolo şi acum
având şi simbolul patriei, pot
să-i vorbească, are Gui, sufletul lor, să vorbească, are
cine să-i asculte. Intr'o clipă,
afişe, se lipesc pe ziduri,
anunţându-se că națiunea
română, porneşte la datorie,
şi din acest minut, românismul
Sa desmorţit, aci şi pretutindene
a, el trăieşte, se afirmă.
Mănunehiul de tineri se
aşează. în grădina publică,
aduce
o placardă pe „Ccâre e scris:
„Jos Bulgaria, trăiască
armata”; se vede clar, că de-acu
m va, vorbi axmata ţărei
şi
va vorbi plin şi bărbăteşte.
Imi cer muzica, le-o dau
se formează o coloană,
şi
care prin cântece „Pe
al nostru
steag” şi „Deşteaptă-te
române”, recheamă la
viaţa cea
„nouă şi pe cei, în care
abea mai licărea un pie
de nădejde,
pentru O soartă mai bună,
ţărei, românismului, De-ac
um
Târgoviştea lui Matei
Basarab, îmbracă haina
de sărbătoare şi se ridică la înălți
mea vremurilor mari
din trecutul ei. Oraşul e altul,
lumea nu mai este cea
de până
acuma, lumea e nouă,
a sosit timpl faptelor
de seamă a
națiunei şi toţi îşi
dan acuni seama, de
aceasta. Până

—
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noaptea
iâvziu, cântecele
se prelungesc;
şi dimineaţa,
pavcă, mai odihniţi ne trezim şi ne vibrează puteruie în
ușechi, ca şi în suflet „Deşteaptă-te Române, din somnul
cel de

moarte!”

21 Iunie. — La casarma nea, se încep preparativele; să
fie adevărat?
Tot nu ne vine să credem, că ceasul cel
mare, a sunat, ne pare un vis și nice frică, anunţarea
cu trei zile înainte a mobilizărei, să nu îie numai așa ca
o amenințare, ştii cum face omul când ridică palma. în
sus ca să dea şi o ţine aşa în sus, prea mult.
Bine de gazetari; se vând foile de jurnale, numai cu
2—3 rânduri pe ele, lumea nici mai bagă în seamă, scoate
şi plăteşte şi fuge cu ziarul, doar-doar nu i l-o lua cineva;
pe lângă noi, vânzătorii ţipă cât îi ţine gura: „Ocuparea
cadrilaterului”, „Ultimatum adresat Bulgariei”, Ocuparea
Silistrei. Durostorul, Ovid, Mircea... e un concert melodios,
cel mai plăcut urechei naţionale, se realiza dorinţa, după

pofta. fiecăruia.

|

,

iveep să se vadă câte 2—3 ţărani, cu mers ţanţoş, militărese, se ghicesc cât de colo, că-s copiii ţării. „Să trăiţi
d-le, noi suntem din Bezdead, aud car îi tras clopotele
în sat...” Da unde aţi fost? „La Moreni”. Ei, şaţi auzit
voi tocmai de-acolo, trăgând elopotele în Bezdead? „Ba
nu, dar vezi, noi am plecat dela sonde şi acum am vrea
să ne ducem spre casă, dacă mai o fi vreme; şi dacă aşa
e că au tras clopotele, apoi am rămâne aci, că ce să mai
pexrdem vremea, să mergem acasă”. Da bine băieţi, trebuie să vă luaţi şi voi ziua bună dela ai voştri. „Ce-i
vreme de asta acu?” Bravo flăcăi, de pe acuma sunteţi
nişte eroi! „D-le, zice unul mai vorbăreţ şi mai mijlociu,
da eu pot să merg cu ăştia?” Cum să nu mergi, auzi, mai
întrebi, tot ce-i oștean trebuie să meargă. „Vezi, păi eu
nu-s scris încă...” Ei, atunci n'ai ce să îaci la războiu. —
Plăcăul semeţ, se dă după spatele celui din dreapta
lui, elatină din cap ca un fel de „las că ştiu cum fac” şi
apoi, mârâi printre buze, „ce-o face şi nenea, că şi el la
anul vine la sorţ (!)*.. Acest „nenea”, era cel ce vorbise

întâi, şi care precum

se vede

bine, nici el nu trecuse

sub steag, dar... auzise, sufletul
trag clopotele în Bezdead..,. cu
'22 Iunie.

—

Sosesc

ordine

lui, bine, din Moreni,
2 zile mai nainte!

după

ordine,

pe
cum

se cer tablouri,

se întreabă

de lipsuri,

se cer

delegaţi

pentru

primiri

pre-

tutindeni, vin mitraliere, tocuri de unelte, vin lăzi de
car-

tuşe...vezi dar că nu-i glumă; şeful gărei spune
că, are
sosit trenul pentru reg. 10 roşiori, acest regimen
t e gata
să şi plece, ofiţerii şi elevii Şcoalei de cavaler
ie, zbor la
Bucureşti să se echipeze; toţi sunt dispuşi,
toţi întreabă,
la toţi le este roșul în faţă, de graba cu
care târguese,
vorbesc, merg, fiecare are ştirea „lui
sigură”, că reg. lui
a şi primit ordinul să între în Silistra...
o fi oare Silistra
atât de încăpătoare, să primească, toată
cavaleria română?
De diseară la ora 12, începe întâia
zi a mobilizărei, dar
oamenii au şi început să sosească;
reg. 10 roșiori, pleacă
mâne seara; încotro? sa păstrat
așa de bine secretul, acolo
e tare greu să se păstreze vre-un
secret, încât tot oraşul
ştie, că regimentul pleacă la
Corabia! La casarma, mea,
totul e -gata ca să începem
echiparea. Jurnalele sunt
pline de ştiri de tot felul, care
mai de care mai de senzaţie. Manifestaţiile nu contene
sc, se fac pregătiri ca
să
se petreacă la gară reg. 10
roşiori; nu-i grădină, să fi
scăpat nedespoiată de flori,
nu-i inimă să nu bată pentru
mândrii ostaşi ce pleacă. :
Mie, mi-se. pare că nu mai
am nimic pe lume, nici
o
“grijă,

nici o: datorie

de soţ,

de tată,

nici o treabă decât
a regimentului. Pe cei de-acas
ă îi ocolesc, ca şi cum
ar
merge şi ei cu mine. La
ora 12 ziua, când vin
dela, cazarmă, la masă, îmi pare
casa mică, mă gândese
ce să
iau în răsboi, încere să
mă apropii mai strins
de ai mei,
e posibil să plec pentru
totdeauna, şi să nu mă
mai întore.
La ora 2, plec la cazarmă,
iau ultimile măsuri şi
înapoi acasă,
la.6 vin
.
Sunt încântat că la
ora 12 noaptea, au să
tragă elopotele, au să sune trâmbiţele,
asta n'am mai auzit-o
niciodaţă.
Inainte de 12, lumea
din T. Vişte, este pe
strade aşteptând. Deodată se aud
clopotele Curţei Domneşti,
apoi ea,
freamăt de codru vijelios,
toate clopotele bisericilor uri
oraş: în strigăte de ura,
din
lumea, izbucneşte, dă
drumul bucuriei deslănţuite, Mimeni
toți Dumai ur gând, o nu maj vorbeşte, toţi numai simt,
inimă...

bate ceasul cel mare,
se văd
mormintele părinţilor, strămoş
ilor,
cum se elatin, pentru
toţi învie Dumnezeescu
Isus Hristos! Sar din
stradă lăutarii cântă,
pat, jos în
studenţi,

şcolari, bătrâni, copii,
funcţionari sau simpli cetăteni, întind
dinei “Primăriei.
Se aprind lampioane, hora în fața eră.
se

manifestează

călduros pentru armată, se face procesiuni cu placarde
spre bulevard, se port valuri de pânză albă pe care stan
scrise singurele cuvinte, ce spun tot simțământul naţional: trăiască armata!, trăiască România!
23 lunie.
—
Când plec la cazarmă, cârduri, cârduri,
trece bieţii rechemaţi; 5—6.şi o femeie, două, pe lângă ei,
ducând câte o traistă şi un copil sau doi de mână; se
văd câni de casă ţărăneşti; calea domnească e un furnicar,
la poarta cazarmei, stoluri de oameni peste tot, un amestec de bătrâni, femei, copii, căruţe, cai slobozi; pe lângă
oameni de bună seamă chemaţi şi datori a veni, sau luat
după dânşii şi toţi ai casei şi ar fi mers cu noi şi peste
Dunăre. Până să se lămurească lucrurile, până să se
pună un început. măcar de regulă, e mare greutate. Nu
poţi sta un minut în curtea casarmei, căci sute de întrebări ţi-se pune, fel de fel de oameni te ciocăneşte pe
spinare:
Eu unde mă duc d-le? La corpul unde ai servit. N'apuci
a sfârşi, altul a şi zis: da eu? N'auzişi, fiecare unde a
făcut serviciu, unde a făcut armata. Da eu îs chemat?
De sigur băete, îi răspund. Da unde mă duc? Unde ai
făcut miliţie, la corpul tău... Ce contingent eşti? Eu? Da.
Păi nu ştiu. Cum, vii şi nu ştii în ce corp ai slujit? Păi

eu nu's scris încă (7)... Atunci dute băiete acasă, nu avem
ce face cu tine, n'ai ce căta la răsboi. Da vreau să merg
şi eu la Bulgar, d-le, şi eu... şi noi suntem unsprezece din
Brătești, suntem veniţi de ieri şi nu ne dă nimeni haine,
aşteptăm dela nămiezi de ieri aci... Dar bine băeţi, voi
cari m'aţi făcut încă armata, n'aveţi nici un rost aci; ce
să facem noi cu copii ca voit Ce copii d-le, ei aş copii;
pe mine mă scrie peste doi ani, da pe mine chiar la
toamnă... Bine, las că vă vine vremea şi vouă, acum nu
ştiţi instrucţie, vă omoară bulgarii pe capete... Ei aş, ce să
omoare d-le, las că știm noi, nu ne omoară aşa. Daţine

puști, că de mâncat

om

găsi noi p'acolo la bulgar. Duce-

ți-vă acasă băeţi, țara are destui apărători, acum nare
nevoie şi de voi. Ce să ne ducem acasă, doar nu suntem
proşti să râdă satul de noi, eu mă duc cu nenea. Unde-i

Nenit-o?

La

infanterie,

e aici

la d-v., îl chiamă

pe Don.

Căpitan a lui, Lixăndrescu. Ai frate sub drapel? Păi. Hai
duceţi-vă acasă, pierd vremea cu voi, vedeţi de câmp, de
secere, de săpat porumbu...
Cine stă de astea acum, s'a-

mestecă în vorbă, un om

în vârstă cam de 50—55

de ani,

|

lasă-i

să

se

ducă

d-le

Colonel,

că

doar

Lui

îi zicea,

de,

Iancu

rămân

berechet

şi pe acasă, români îs mulţi şi Dumnezeu
mare, are grijă
de toate. Să trăieşti, eşti român verde. Ce
să facem, d-le,
că doar aşa au fost şi părinţii noştri,
de ce am fi noi altcum ca ei; da, am şi eu un băiat
aci..., e deştia cum le
zice, completaşi şi nu era în' sat când
a tras clopotul la
biserică şi de, 'mi-e că so întâmpla
să nu vină curând,
'e dus toema?n C. Lung, la un
frate al meu şi eu venii
să vestesc asta la reghiment,
să nu-i ţină vină.

Cum

îl chiamă?

Gheorghe. Nu
ştii în ce companie a fost? Apoi
de, de unde să ştiu eu.
Din ce comună e? Din Corneş
ti. La cine-i Corneştii, întreb pe un Plotonier. La comp.
3-a. Ia vezi, spune d-ta
companiei, ca să ştie de Iancu
Gheorghe,
Mai fac câţiva pași, alt cere
în jurul] meu; aceleaşi întrebări, aceleaşi răspunsuri,
Tata complectaşului din Cornesti, să ţine de mine; iar mă
"'ntreabă: De d-le, nu î-o face
nimie Ca întârziat al de
fiumiu? Nu, m'avea grijă,
doară
are
drept la 2—3

zile de venit. E, de atâtea,
n'ar fi avut
el nevoie, cine-l lasă să
steie, de era acasă, da vezi
d-tu
apucase să plece la un
unchiu
la C. Lung; şi cum să, vină al lui, adică frate cu mine. .
colea

C. Lung.

i-am

orce tren şi vine, n'are
mâne. Dacă eu nu-s de
măi omule tu de spune
tului ceva; că. adică, să
seși la C. Lung? zicea

spus

el toema, d'acolo, doar nu-i
n'avea grijă, acu se urcă
în

să i-se facă nimic, să
vină şi poinici o treabă, îmi zise
măsa, dute
la reghiment, i s%o întâm
pla băiazic şi eu, cine te puse
de-l trimiel băiatu că-s vorbe
de. răsboiu,

dar noi. suntem proşti
d-le, nu ne dăm cu socote
ala.
In timpul acesta, plutonierul
pe care îl trimiseşem
comp. 3-a, îşi face
loe

căţiv. după

el,

dar

băsul, d'un ceas.
Gheorghe

printre oameni, cu
un
aducea bine cu cel
ce îmi

Să trăiţi d-le colonel, ăsta-i!

din Corneşti şi plecat

la.

român ustot spunea

Iancu

la C. Lung, sosise cu
dintâi: tren! Uşurat
cel
pe
ca , de-o grea pova
ăi
ră lăsată jos, tata
lui lancu Gheorghe
se intoarse cât aj
clipi: ei bine, d-le,
mă due să spun măs
ei... şi acesta a
fost singurul cuvânt
de rămas bun, pen
tru fiul său!
In cazarmă, servic
iul merge după
orar, însă
cu 48 de ore înaint
o;
e; vizitez tot loc
alul, sunt mulţum
de mersul lucrurilo
it
r; trec la atelierul
corpului “Si întreb
de armurărie, al
dacă au sosit une
ltele de ascuţit.
biile şi - baionetel
săe.
Mi-se Prezintă ţoc
ila sosită chiar
.

—
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atunei şi desfac dela centuron sabia: ai ascuţit până acum
vre-o sabie sau baionetă? Nu, răspunde maistrul. "Ține,
sunt dator să-mi ascut cel dintâi sabia. Peste un sfert de
ceas, sabia șeiului de corp, era întâia gata pe regiment.
Când sosesc la ora 12 acasă, la italianul Listuzzi, sub loeuința mea, se ascuţea săbiile reg. 10 Roşiori; sus ai mei,
aveau deja imprimat în. suflet, cel dintâi fior al răsboiului, Soţia mea, cu lacrimi în ochi, mă întâmpină în capul
scăre:; uite ce'i jos! Ce e? Nu vezi că ascute săbiile? Da
ce credea-i fetico, la răsboiu se merge cu săbiile neascuțite? Trăsei sabia mea şi-i arătai: uite, la reg. 22, cea întâi sabie ascuţită în regiment. Seara, reg. 10 roşiori, trupă
de acoperemânt, porneşte cel întâi. îmbarcându-se în gara
locală; regimentul este petrecut la gară, de un, publie
numeros, care fusese înştiinţat, prin afişe tipărite, de către un comitet de tineri studenţi, funcţionari, în frunte
cu atât de inimosul director al internatului gimnaziului,
Ion (Georgescu. Acest comitet de tineri entuziaşii, au imprimat bătrânului oraş al Târgoviștei, toată însutleţirea
în aceste zile mari a neamului românesc. Ce frumos ar fi
ca de-acurm, acest comitet să se mărească şi să devină
def:nitiv, permanent, căci misiunea şi a lui şi a neamului,
e abea la începutul drumului cățre realizare,

La

ora iv scara,

porneşte
“elor

trenul militar cu al 10-lea de roşiori,

la Jrontieră!

de, vânători,

sub pavăza

oastea

ţărei

cavaleriei şi a batalioa-

liniştită

se

gsăteşte

pentru

=. a zbura la inamic; la revedere dar, peste 5 zile, “bravi
SI camarazi, la malul Dunărei noastre, albastre!
“24
funie. — A doua zi de mobilizare, se scurge cu cea
mai mare preciziune, ba se fac lucrări şi din cele ce sunt
prescrise pentru ziua a treia; încep să sosească ofiţerii de
rezervă. Oamenii cari complectează efectivul de mobilizare a unităţilor, aproape au sosit toţi, efectivul corpului
este împlinit complect. Cu o mare ordine se face ectiparea oamenilor,
încărcarea trăsurilor,
suntem aproape

gata;

încep

numeroşi.

a sosi tineri
Seara

acasă,

voluntari,
am

tatăl unui fost soldat al meu
dru, eliberat

în toamna

cea

mai

fii de ţărani şi încă
înălțătoare

de ordonanţă,

trecută,

iată-i!

ţi”

i-am

adus

pe

câte

dag,

scenă:

Oprea Lixan-

tată veteran

independenţei, purtând decoraţiile pe pi
bătrâneţe, mă chiamă afară şi-mi spung:
colonel,

_

din răsboiul

tri ostăbit de
trăi, d-le
NI

înk

sunt

'
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aceştia?... feciorii mei!!!. Ăsia-i artilerist, acesta a fost
la cavalerie, ăsta la infanterie sa liberat acu trei ani,
ăsta... Si i-ai adus pe toţi? Pâ-i cum; îmi pare reu căs
bătrân, c'aş merge bucuros şi eu. Mă-sa mai Vâzâia, ce
să-i faci, femeie slabă, da am dat-o la o parte, muierea
tot muiere; ce plângi, vezi de casă, eu cum mi-am făcut
datoria,

ei

să

nu

şi-o

facă

pe

a

lor?

au

să

moară,

ei,

0

muri unu, doi, da n'o să moară toţi, par'că toţi care merg
la răsboiu, mor? Li făgăduese să oprese unul ca ordonanţă acasă, cum am
drept; bătrânul îmi mulțumește
că-i fac acest bine; a 2-a zi însă, cel oprit ca ordonanţă,
nu vrea să se prezinte; îl chem, e complect echipat de
luptă, pentru front. Ce Lixandre, nu vii la mine să ră-

mâi acasă? Lixandru, lasă capul în jos, de ruşine că-şi
calcă cuvântul dat aseară faţă şi de tatăl său... apoi, la

hai? al meu, el ridică sus capul şi răspunde: d-le colonel,
vreau să merg cu ceilalţi la răsboiu... Bravo Lixandre,
vei

merge

cu

noi,

du-te

la

compania

ta

şi să

cum ţi-e şi chipul. Cred că tot timpul cât a
nanţă la mine, nu sa dus mai repede la
acum!

te

porţi

așa

fost el ordocazarmă, ca

*

25 Iunie.

—

A

treia

zi de

mobilizare,

aproape

totul e

gata, ofiţerii îşi iau soldele, toţi sunt veseli, iau sume
mari, reţineri nu li-se fac, fiecare e bogat
şi întâiadată,
cred, simt ei că, banul nu are nici o valoare,
adevărat
că nu*ne mai trebuieşte bani, nu mai avem
ce face cu
ei. Eu îi las toţi acasă, plec cu 100 de lei,
prea mult chiar,
pentru un voiaj la Sofia!

26 lunie.

A patra zi de mobilizare, totul este gata

de
plecare şi mai avem încă o zi. Ne pare
rău că nu putem
şi pleca. Aiurea voiu mai reveni asupra
întâmplărilor
din aceste măreţe zile, care au rămas de-ap
ururea întipărite

în

sufletul

meu,

|

21 Iunie. — Astăzi este ultima zi
de mobilizare Şi corpul trebui să .şi plece cu primul
tren, la ora, 10.25 noaptea
cu destinaţia Costeşti, Fiindcă
cel întâi pas este începutul mersului

cel mare

către izbândă, ca armată creştină,
trebui să invocăm şi ajutorul
lui Dumnezeu.
Hotărăse
pentru ora 10 dim. un serviciu
divin săvârşit în îaţa,
întregului regiment adunat sub arme,
pe-câmpul de adu;

—
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nare al regimentului, faţă fiind toţi ofițerii activi şi de
rezervă şi cu drapelul corpului. La ora hotărită, soseşte
prefectul, primarul, notabilităţile oraşului şi mulţi cetățen: târgovișteni.
După serviciul divin, am vorbit ofiţerilor şi trupei, cele ce urmează: „Soldaţi, de câte ori în
timpul serviciului vostru militar, n'aţi auzit de nenumărate ori, spunându-vi-se la teorie, despre datoria ostaşului
către patrie, către ţară? Iată că împlinirea acestei datorii
a sosit. Ca, buni creştini ce suntem, am chemat azi pe
Dumnezeu în ajutor, să ne învrednicească a ne îndeplini
datoria către ţară, aşa precum părinţii noştri în 1877—78
și-au îndeplinit la Griviţa şi Plevna, aşa precum strămoşii noştri şi-au îndeplinit-o în toate vremurile, în trecutul

anevoios

tria?

Voi

decât

ţara?

nu

al ţărei

ştiţi?

Pentru

noastre.

dar ce

aceia

are

Ce

este

omul

ce a făcut

mai

ţara,

ce

este

sfânt

pe

ţara pentru

pa-

lume,

noi, se

cade acum a-i răsplăti. Sunt mândru că comand acest
regiment de Dâmboviţa şi mă leg cătră voi astăzi, în faţa,
acestui sfânt steag, să vă due din biruinţă în biruinţă.
Vă legaţi şi voi în faţa mea şi a steagului, că nici unul
nu va muri, mai înainte de a fi răpus fiecare din voi, cinci
duşmani, căci atunci să ştiţi că datoria fiecăruia a fost
îndeplinită. Pe mine să hu mă cătaţi înapoia voastră,
voiu fi în fruntea celor dintâi luptători, eu de moarte nu
mă tem;şi de-oi muri, sunt 60 de ofiţeri destoinici, care
să mă înlocuiască; şi cu ei, sunteţi voi 4000 de bravi, care
să mă răsbune. Gând înapoia voastră, la casele voastre,
să

nu

aveţi,

ci tot înaintea

voastră;

autorităţile

şi oame-

nii de bine ai oraşului, “au strâns la olaltă şi au adunat

zeci de mii de lei, care să se împartă celor rămaşi fără,
sprijinul vostru, Deci grijă să nu aveţi; iăr în luptă, întâiul şi cel din urmă gând, este la steag, el este ţara; şi.
când veţi închide ochii, cel de pe urmă cuvânt care să încheie viaţa voastră, să fie:
trăiască România mândră,
mare şi frumoasă!”
.
La ora 6.30 după supa de seara, am pornit spre gară.

Tot drumul
întru

fost un

până

la gară, plin de lume,

întâmpinarea

marş

triumfal

regimentului,

şi acea

ce am

orașul tot ieşise

aruncând

simţit

îlori,

a

în sufletul

meu, va rămânea veșnic şi se va întipări în cea mai fîruinoasă pagină a vieţei mele. La casa mea, toţi cei cărora
le sunt sprijin, toți care îmi sunt scumpi şi le sunt, stau
la fereşti și îmi arune flori, Adis, cel mai mic din copiii

mei, îş face loc prin mulţime şi strebate până la mine
dându-mi un mănunchiu de flori, după care nu se mai
desparte de calul meu, până la gară şi la gară... de voiu
muri în răsboiu, va îi întipărită în sufletul meu insoţirea
lui în acest drum şi el va păstra de sigur.toată viața,
chipul tatălui său, mergând la datorie pentru tară. îi va
fi cel mai din urmă şi cel mai bun semn şi exemplu, de

ce trebui să, facă

şi el la rândul

lui, când îi va veni. În

gară, mi-se oferă o jerbă de flori, de către 9 drăgălaşe
fetiţă, a unor buni români, a unei familii de îrunte a
oraşului: C. D. Dimitriu. Am luat
în braţe fetiţa și am
sărutat-o din toată inima, mulţumind părinţiloi de atâta
'atenţiune. Mi-sa mai oferit trandaiiri şi de alte d-ne.
După lnarea celor din urmă dispoziţiuni, pentru plecarea
primului tren, cu care mergeam şi eu, mă întovsei acasă,
acestea fiind singurile momente în total datorite şi întrebuințate, a îi petrecute liniştit cu ai mei. La ora 9.20,
man: înapoiat la gară, însoţit de toţi ai mei, soție şi copil.
In gară, pe
lângă alte persoane din oraş, au venit să ne
petreacă d-na şi d-l general Aslan, comandantul diviziei
noastre. La ora 10.25, în cântecul muzicei regimentului, în
uralele publicului şi a trupei, trenul se pune În mişcare,
- şi duce la datoria mare şi frumoasă, primul batalion, al
regt. de Dâmboviţa, steagul lui şi pe comandant; martor
îmi este Dumnezeu, că nu am avut decât bueuria, oşteanu-

lui care are prilejul să dovedească
neţărmurită,

ţărei lui, dragostea lui

să-i dea viaţa, sa peniru

demnitatea

ei, pen-

tru mărirea ei. De ce oare în aceste momente, nu mai simţi

decât instinctul datoriei către patrie? Nu-mi
dau seama.
De ce nu simt nici o durere în suflet pentru
tot ce las,
ce rămâne în urma mea? Nu ştiu. Altădată, când pleeam

din

mijlocul

alor

mei,

pentru

un

timp

mai

îndelungat,

par'că se desprindea din mine ceva; pe când acum plec
poate pentru a nu mă mai reîntoarce, şi
totuşi plec coni-

plectamente întreg,
complectamente liniştit în sufletul
meu. Este aici în totul, un mare adevăr, filosofic: egois-

mul are o parte covârşitoare; de mersul nostru la datorie,
de fructul izbândei
noastre,

va

trage

folos

şi

ai

noşiri,

pleca

pentru

le va reveni şi lor o părticică şi ei vor şti dela cine vine,
cui o datorese, deci persoana devine interesată în cauză
şi atunci
nu

totdeauna

avem

nici

un

şi din viaţă.

Nu

regret

că putem

ştiu ce simt acei care

nu au

legăturile pe care le avem noi, cei en soţie şi copii...
pen-

—
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truca adevărul afirmărilor
în curăţenia lui.

mele,

să

fie

complect,

28 Iunie. — Trenul a mers regulat până la
de aici nu am mai putut continua drumul,
teşti — remiză de maşini —, din greşală, nu
min a cui, nu se luase măsuri ca să se afle
Titu,

spre

a

se

schimba

cele

cu

care

deplin

Titu, ora 12;
căci dela Pipot să deterlocomotive la

venisem

şi

care

nu

puteau depăşi această staţie. Stăm astiel, până lu ora 8.
dim., în care timp ne soseşte din urmă şi trenul al Il-lea.
cu al II-lea batalion. La ora 8 dim., trenul se pune în
mișcare spre Costeşti. In timpul şederei noastre în Titu,
numeroase

trenuri

militare

trec

prin

staţie,

venind

din-

spre Bucureşti; deasemenea în drum, prin diferite staţii,
ne încrucişem cu alte trenuri militare, cu care în strigăte de ura, ne salutăm şi trecem la rând. Trenurile sunt
pline

de

trupe,

care

merg

spre

zona

de

adunare;

nu

este

tren, în care să nu se vadă amestecate printre soldaţi,
femei, ţărance şi unele chiar cu copii. La ora, 3.40 p. m.
sosim şi debareăm în gara Costeşti, unde batalionul merge
de se aşează în repaos, căci din cauza căldurei mari şi a
nesomnului din mers, nu se putea pleca imediat. Trupa se
aşeză sub un pod al] căei ferate, pe un luminiş, unde şi
apă de băut se găseşte îndestulătoare. In timpul şederei

ici, batalionul este sumar inspectat de comandantul brigadei, care face oarecare recomamdaţiuni ofiţerilor, cu

privire Ja controlul oamenilor, carnetele şefilor pentru
unităţile lor, ete. La ora 5.45 p. m., ne punem în marş pe
jos, pe şoseaua Costeşti-Roşiori de Vede, cantonând noaptea, în satul Găujani.

29 Iunie. —- Azi sărbătoarea Sf. Petru şi Pavel. Cei
care avem copii sau rude, cu aceste nume, ne felicităm,
gândindu-ne la dânşii. Bat. II a sosit în Costeşti, ieri la ora
d şi al III-lea, azi la ora 6 dim., aşa că regimentul'se con-

stitue şi seara luăm

toţi ofiţerii, masa, la primărie, afară

de cei ai bat. III, cari sunt mai depărtaţi. Noaptea, regimenţul cantonează cu bat. II în Găujani, iar cu 1 şi III
în Humele. Sunt hotărît să duc regimentul cu compasul,
căci din cauza, căldurei, oamenii par obosiţi şi voiese a-i
avea în stare să lupte, în ţara bulgărească. Insă coman-

dantul

brigadei,

rile regimentului,

îmi ia libertatea,
care

nu-l

privesc,

se amestecă
mai

ales

în trebucă

brigada

—
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nu-i constituită; el îmi ia un căpitan din regiment și-și
înlocuieşte cu dela sine putere, pe cel care îl are dat dela
brigadă; îmi impune oreie de marş, cum să se alterneze
batalioanele, ete.
Această procedare, mă nemulţumește,
căci regimentul se comandă de mine şi nu poate fi dirijat de alţii. Mi-se dă ordin să plec cu regimentul în ncap;
tea de 29 spre 30 Iunie, la ora 2. Nu văd nici eu, nici
trupa, nevoia unui marş de „noapte, istovitor din toate
punctele de vedere, pe când din contră oamenii au nevoia
odihnei de noapte.. Dacă este pricina din căldura zilei,
atunci bici aceasta nu justifică nevoia, căci în cursul unei
zile, se poate face 24 klm., fără să se meargă pe căldură;
pe când plecarea la ora 2, face ca scularea să fie de
pe
la ora 1, deci odihna oamenilor se pierde fără nici
o nevoie, răspunderea marșului, buna lui executare,
privindu-mă direct.

30 Iunie.

—

Astă-noapte,

la ora 2, am

plecat din Hu-

mele — Găujani — spre Balaci, Am mers
vre-o două ore
p2 întuneric, foarte greu, am mers şi eu
vre-o 9 klm,, pe

jos. Zorii zilei i-am văzut în câmp,

de unde

se zăreşte

şi
satul Miroşi; dimineaţa, la câmpie întinsă,
nu are farmecul dela munte; totuşi, limpiditatea
unui cer nesfârșit,
pe care se mai găsesc încă stele presăr
ate şi albicioase,
vecoarea ce-ţi apasă cum suflaţ mângăitor
obrazul îmbu“jorat de nesomn şi trudă, îţi redau
pe dată buna dispozițiune şi corpul se face curând, la mers,
stăpân pe echilibrul său din ajun. La ora 8 dim.,
am făcut halta mare
lângă satul Miroşi, unde oamenii
au mâncat brânză, pastramă şi pâne. După. mâneare,
am pus să cânte muzica,
oamenii au întins o horă mare pe
mai multe rânduri,
prinzându-se în ea şi ofiţerii şi
sătenii rămaşi Ja cusele
lor. La ora, 10 dim., regimenţul
a sosit în Balaci. Farmacistul din
localitate, d-l Grădinescu, om foarte
amabil,
m'a învitat la el, oferindu-mi
un
eu apă şi dulceaţă şi dând ajutor ca să se poată pahar
găsi cele necesare ce

mai ne lipsia,
pentru a, îneropi şi dejunul
nostru, al
ofiţerilor. Dejunul! l-am luat
la şcoală, a cărei învățător
un om energic şi de inimă,
ne-a fost de mare ajutor,
punându-se atât el cât Şi soţia
sa, la dispoziţiune, dându-ne
localul, bucătăria sa, unele obiect
e de veselă şi braţe întregi de ceapă — nu bulgărească,
zice el, dar semănată şi
muncită de copiii şcoalei
—, bulgarii din sat, plecase
cu

—
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puţin înainte, cam alungaţi de săteni. In Balaci, am vi-.
zitat nişte ruine vechi — par pivnițe — însă sunt subsolurile unui palat, se zice, al Brâncovenilor, de către locuitori, aşa se ştie din părinţi şi nici învățătorul nu ne
poate

da

desluşiri

mai

sigure.

In

sat

se

află

şi

o

veche

biserică, care după proporţiile sale, este monumentală,
ca și după arhitectura ei; biserica e de pe la 1600, este
crăpată şi are câteva portrete de domni şi domniţe, interesante. Am. cercetat cărţile vechi, care sunţ dela 1830:
încoace, exist niște pietre pe morminte în interiorul bisericei, cu inscripţiile de pe dânsele roase de picioare şi
care abea de se pot citi, pe ici-colea, câte un cuvânt, două.
Sublocot. în reservă N. Bănescu, profesor şi cercetător
al trecutului, mă găsi în biserică; şi împreună mai desluşirăm câte ceva inseripţii. Păcat că în asemenea locaşuri,
nu

so

găsesc

de

cercetătorul

curios

şi

interesat,

cât

de

sumare noţiuni cu privire la ele, căci doar asemenea
urme vechi, au fost cercetate de oameni competenţi, anume:
trimişi de Academie, muzee, societăţi istorice, ete., care
au cules date şi au luat şi obiecte vechi, vorbitoare, le-au
adunat în colecţii publice sau private, dar nu au lăsat
nimic şi pentru ceilalţi, cei mai mulţi, care nu stau nici
lângă uşile muzeelor, pinacotecelor ete., nici chiar în Bucureşti, şi care totuşi se ocupă şi unii din ei cu trecutul;
şi face mult studiului, înlesneşte deslegările, dacă la faţa.
locului, dai peste tot ce se leagă de trecut, cu dânsul. Am

auzit pe mulţi oameni

de seamă, pricepători a lucrurilor,

aducând învinuiri grele
în lo2 de a desvăli din
Clisi și a-l lăsa pe loc, cu
cu tăinăcoapele peelspre
de foc şi de timp, a căra
cu

neputinţă

să

se

lui Grigore. Tocilescu, pentrucă
cenuşă, monumentul dela Adam
putinţă a fi reconstituit, s'a pus
a-l stărma şi distruge ce scăpase
la Bucureşti fărimături, din care

reconstituie

acea

ce

a

fost

odată,

Tro--

paeum. Din aşezarea lucrului, din direcţie, loc, înfăţişare
generală, înălţime, comparativ cu ce e împrejur, spre ce
loe face faţă ete., reiese multe amănunte, care contribuie.

a se stabili un rost, un adevăr.
|
,
La ora 4 p. m., în mijlocul satului, eu tot vântul şi pra-

ful

mare,

soldaţii
dânşii,

au

muzica

a cântat

jucat plini

ţărani,

femei,

bucăţi

naţionale,

de veselie,

fete şi

I Iulie. — Astăzi împlinesc
dul de locot. colonel. La ora

flăcăi,

hora,

amestecând
din

sârba,

iprintre

sat.

26 de ani de ofiţer, am gra5 dim., ne-am pus în marş:

spre Roşiorii-de-Vedea. La ora 11.30, am făcut halta mare
întrun loc foarte frumos, în marginea satului Cucueti.
chiar în crângul de pe malul părăului Vedea, apă în care
oamenii sau scăldat. Buna dispozițiune a oamenilor, se
menţine intactă, cu toată oboseala şi căldura, care nu slăbeşta de loc. In satul Cucueţi am oprit pentruca oamenii
să ia apă. Aci e moşia generalului Gh. Manu. Un bătrân,
care a fost vizitiu la trăsura generalului, pe vremuri, şi

care a luat parte

cu el în răsboiul

din 1811-—18, ne pove-

steşte multe din viaţa de ţară, a generalului, ne îmbărbătează, şi-i spunem că la înapoierea din Bulgaria, o să-i
aducem o bulgăroaică. Bătrânul foarte hazliu, deşi are
un început de paralizie a braţului şi mânei drepte,
face
multe glume cu noi, faţă de nevasta, sa, care l-a luat
de
bărbat mai mult de frică, spune el, căci îi plăcuse
ca
tată. La plecare, ne spune: mergeţi sănătoşi şi adsesânduse mie şi maiorului cu batalionul din cap, zise: şi nu uitaţi pe Ferdinandu
(regele bulgar) şi nu uitaţi să-mi
aduceţi
ce mi-aţi făgăduit: bulgăroaica. La ora ă p. In
regimentul a întrat în Roşiorii-de- Vedea.
La întrarea în
Roşiori, mi-am adus aminte de „marşul Roşiorilor”, dedicație din 1877—78, a unui căpitan în rezervă,
pe atunci, în
pare căpitan Mănescu).
,
,
In. Roşiori, am fost găzduit la familia
Daia, unde mi

sa făcut o primire foarte cordială, d-na
m'a primit în
casă, cu un buchet de flori. La ora 7
seara, masa la popotă, într'o grădină din oraş, muzica
a cântat în timpul
mesei. La înapoiere la cuartir, gazda
d-na, d-l şi cele 3
domnişoare şi
conversații
nopţii şi ei

băiatul, ne-au distraţ cântându-ne
la pian,
de tot felul, prăjituri, vin, până la
miezul
ar fi voit să o ducem aşa până la ziuă, dacă

nu eram eu cu „destul” al meu, totdeauna
spus la timp,
căzi a doua zi la ora 5, urma să ne punem
în marş şi ne
cerea corpul dreptul lui la odihnă.
D-] Daia, agricultor,
arendaş şi proprietar, posedă avere frumoasă,
moșii întinse, casă luxoasă. D-na Daia,
o persoană interesantă,
împunătoare,

autoritară cu copiii şi cred că cu toţi
ai
casei, este pregătită a fi chiar deputat, când
sar
da
acest
drept la noi femeilor, discutăm în pro-şi
boiu, şi ne urează cu toată convingerea, contra acest răspetrecere bună
III
) E publicat în ziarul
foarte mult campaniei de

»Răsboiul”
astăzi.

din

1877—78

şi

se

potriveşte

la... Sofia. La ora 12 m'am retras în camera mea, salonul,
unde mi-s'a aşezat, anume, un pat luxos, dar ce folos, cu
toată oboseala, nu ştiu dacă am dormit un ceas, cu totul.
Mă gândeam, de ce Statul nostru, în loc de-a avea aci
la hotare, pe malul Dunărei, numai uv. stăpân pe atâtea.
mii de hectare, nu ar avea câteva sute de ţărani români
bogaţi, mulţumiţi, fericiţi, născători ai unei generaţii sănătoase, puternice, care să dea ţărei noastre o strajă sigură, la acest hotar al ei.
2 Iulie. — La ora 4 dim., m'am sculat; când am ieşit
în curte, d-ra Mieluţa Daia era sculată, fiind de serviciu,
dulceaţa era pusă pe masa din. bosehetul din faţa chioscului din. erădină, iar cafeaua cu lapte se: făcea deja;
îndată -se iviră afară, toţi ai casei, afară de d-na Daia,
dela care îmi luasem rămas bun de aseară şi care sa
secuzat că nu va putea fi gata la plecarea noastră, aşa
de timpurie. După cafea, la ora 5 dim., am plecat spre

Crăngeni.

Drumul

nu

era

sigur,

se mergea

la întâm-

plars; lipsa de sate, ne desorienta, mai ales că pe marginea
unui oraş ca acesta în mijlocul unei câmpii fertile, drumuri sunt peste tot şi numeroase. Aveam o avantgzardă,
compania căpitan
Bianu,
dar
vedeam
că
merge
la
nesigur. Am descălecat, m'am aşezat la 3—400 m. înaintea
coloanei, am cercetat pe trecători şi am dat de drumul
cel mai scurt, cel mai sigur şi am angajat bine coloana.
Pe vârtul
dealului de deasupra fântânei, întâlnită în
drum, am dat peste 3 băieţi în câmp, cel mai mare ca de
it ani, altul ca de 15, altul ca de 12—13, secerau un lan,
şi al 4-lea într'o căruţă, de care erau legaţi 2 boi, în car
un butoi cu apă. Trupa era oprită în repaos. Am venit
şi m'am urcat in car, lângă băieţelul ce sta acolo, şi pe
care îl chema Vasile. Am întrat în vorbă cu băieţii care
secerau ovăsul lor. Da de unde sunteţi? Din Dorobanţi.
E departe de aici Crăngenii? E niţel. Ştiţi unde mergem

noi? Da, la bulgari.

Ce să facem

acolo?

Să-i bateţi. Va

să

zică, ştiţi. Cum de nu. Da unde-i tata vostru? Hi dus la
Corabia cu provizii oştirei; avem numai mamă acasă,
răspunse cel mai mare, şi fiindcă mama 6 cam bolnavă,
i-am zis: ai muneit de-ajuns până acum, las să muncim
noi, stai d-ta acasă. Cel mijlociu mă întrebă: Dar d-v.
de unde veniţi? Dela Târgovişte. Hm. D-le zice cel raic,
dar mai este acolo nişte ruine a palatului domnesc? Cum

unu; da
buni şi
“este un
la noi

de unde le ştii? Ştiu
ştiţi carte. Da ştim
bătrân la noi în sat,
o singură împărăție,

eu. Văă că voi sunteţi, băieţi
puţintel. D-le, zise mijlociul,
care o visat că o să se facă
auzi dle şi bătrânul spune

că o să fie un împărat aci. Să dea Dumnezeu, răspund eu;

en feciori ca voi, nici mai putem trăi ca azi, cu rege. Ce
dle, spune cel mic, a mai fost împărăție la noi, cu
'Traian,
care a bătut pe Daci şi a făcut pod pe Dunăre... Mi-a
venit să-l iau
în braţe pe acest puiu de dac, când l-am
auzit spunându-mi aşa de limpede, trecutul şi viitorul
pairiei noastre. Câte trei, tot timpul cât
au vorbit cu
mine, nu au stat o clipă din lucru, nici au
ridicat ochii.
doar pe rând fiecare, niciodată acelaş, de
două ori una
după alta, aduceau câte un braţ de ovăs
cosit şi punea
dinaintea boilor. Numâi
tu Vasilică, stai în căruță şi
nu seceri? E] i-e mic şi nu poate. Sub
car, cânele parcă
cra sluga lor, tata lor, păzitorul lor,
lungit în drum, cu
ochii ţintă şi plimbaţi spre fiecare,
cânele acesta avea
aierul că ştie tot ce se vorbeşte,
ce se spune şi parcă
aşa este şi părerea lui, ca şi a stăpânilor
săi. Azi isprăviţi cu seceratul? Nu, dar dormira
la noapte aci, şi mâne
dimineaţă, întrun ceas, două,
e gata. De ce dormiţi aci?
Tiine că satul e departe şi se
pierde cu drumul. Rămâneţi
"cu bine

copii.

nici

paţi

au

ridicat

erau

Izbândă

măcar

bună...

ochii

cu lucrul lor.

să

au

mă

mai

zis

privească,

flăcăiaşii
aşa

și

de ocn-

Marşul se execuţă bine,
oamenii nu Mai par obosiţi,
timpul e răcoros azi, un
vântişor ne mână din
spate.
Pretutindenea prin sate,
femeile ne ies cu flori
înainte.
Pe la ora 10, trecem prin saţul
Băseşti, iar la ora 11.3,
vegimentul întră în satul
Crăngeni, unde ocupă
eantonament. Eu sunt în gazdă la preotul satului,
unde sunt
primit de domnişoara
preotului, cu multă bunăvoință;
îmi prezintă o fartur
ie cu caise de mărime
a, unor pere,
apoi dulceaţă şi apă
rece, îmi spune că este
logodită cu
un teolog şi că era
să facă nunta, dar :din
cauza rezbelului a amânat pe
la sfârşitul lui... Dej
Ină
unu
$
l
1
E
şi masa
LEE:
.
.
.
le luăm intro

grădină, alăt de cuartierul meu,
Seara
cule de vreme, căci voesc uri
a pleca mâne la ora 3 dim.
căldura înteţ

cs

indu-se şi Vreau să cruţ forţele soldaţ
ilor.

ie Tulie, — Astăzi la ora 4 dim., am
plecat la Segarceu
d
ale, pe un timp
os, răcoare. De oarece este
ipsă de apă în regiunea frum
ce străbatem, am luat cu chirie

câte un butoi de fiecare batalion, şi sau umplut cu apă
de băut. Aproape de Segarcea din deal, în marginea satului, dăm peste un batalion din regt. 35, debareat puţin
mai înainte, la staţia Liţa, şi care aşteaptă celelalte batalioane spre a se îndruma către brizada sa. In sat, dau.
de

a

IIl-a

divizie

sanitară;

impresia

ce-mi

face

trupa

aceasta, este cât se poate de neplăcută; oamenii îinbră-:
caţi pestriț, unii în haine militare, alţii cu tunici de
postav şi eu pantaloni de casă, alţii nu au militar decât
capela

din

cap,

unii

tunsi,

alţii

cu

părul

de

bărbier,..

nu pot să nu mă opresc lângă grupul de doctori Ia oambulanţă, şi să nu le spun: da urât aspect face trupa
asta, faţă de ai noştri asa de bine echipați! Aveţi dres
tate, îmi răspunde un medie, însă în schinib, ceeace ni:
a avut nici o armată până acuma, avem noi ca material
medical şi ca personal. Este ceva ce nu s'a atins de nici
o armată, avem lux de medicamente, pansamențe, etc.
Se poate, cred, însă rămân tot la părerea mea: aspectul:
este detestabil şi deocamdată aceasta e mai important ea
ioț ce spui dta. Să dea Dumnezeu să avem şi lu de .
medicamente. In Segarcea din vale, dăm de urmele reg.
30 Muscel, cu care formăm brigada, fără însă a-l întâlni:
ne atingem cu regt. 15 de artilerie, încet-încet, iaţă divizia se constitue şi mă simt foarte satisfăcut că văd
împlinindu-se principiile strategice: constituirea uniţăților mari. Seara, cantonăm în Segarcea din Vale.

4 Iulie. — Astăzi la ora 5 dim., ne punem în marş spre

Siliştioara, ultima etapă a marșului de concentrare. Drumul cam nesigur, nu se poate cunoaşte posibilitatea de
mers, pe dânsul. regiunea vecină Oltului e cam peste tot
acoperită cu bălți și mlăştini; încet-încet, omida noastră
se mişcă, ajunge la o pădure; dela satul Ciupercenii,...
aproape paralel cu noi şi spre acelaş punct, merge şi un
batalion din reg. 13 Ştefan cel Mare. Ce surpriză, regimentul oraşului meu natal, Iaşi! Pentru a reconstitui
coloana, oprese la ieşirea din pădure, pe o poiană îrcmoasă, aproape de nişte grădinării. In acest timp, pe
când stam în repaos, se aude la noi ecoul a nişte bubui-

turi de tunuri îndepărtare, peste

rabiei. Deducţia
armatei noastre

A

fost

cea

mai

Dunăre,

în direcţia

Co-

ne era făcută gata: de sigur, trecerea
peste Dunăre, este disputată de inamic.

emoţionantă

scenă

la

care

am

asistat,

scenă care stă adânc întipărită în sufletul meu: aud [i
ţecănitură
hingă
de
mecanisme de armă.
venind dinspre piaţă de adunare; pădurea este un clocot de Mu:
mure, ecoul lor izbeşte urechile noastre, inaginaţia noa:
stră aprinsă ne înfăţişează... podul de peste Dunăre, ia
Corabia, peste care, în marş de difilare, tree falnie trupele noastre cântând, sub protecţiunea artileriei noastre

măreţe,

ce

din

10.000

de

baterii,

o năvală

de

proeetile,

ţintuese în loe pe cele dușmane, care amuțese de groază,
vedem zburând în bucăţi tun după tun, baterii după ba:
terii, cai fugând năpraznie, pe când ai noştri tree ne
contenit... întore faţa către Dădure, la regimentul
meu
în o clipă ieşit tot la margine, văd umblându-se la arme, încărcându-se puştile... ce poate fi? Acești oameni
n'au
făcut răsboiu, nu i-a îndemnat nimeni să-şi pregătească
armele; până la Islaz sunt. kilometii, de unde
dar acest
instinct de mers la bubuitul tunului? Sunt camarazii.
fraţii noştri, în pericol, ne spune cineva în noi
că ne
aşteaptă în ajutor? Dax de ce întâia mişcare, e umbla
rea la mecanism, pregățivea armei pentru
tragere, ca și
cum ar îi ei în poligonul dela casarmă??
1) încrederea În
noi, e nădejdea în sprijinul nostru... o tablou măreț,
iluzie

de pornit

la

bubuitul

tunului,

cum

un

ce

de

nimic vă
nimiceşte... dinspre Balcani, nori
mari, negri, se îndrepi
spre noi, nu e bubuit de tunuri,
e tunetul singur stăpân

acum pe

cer şi pe pământ

într'acea parte,

o dogoreală

ne păleşte, abea ne punem în marş şi o .ploaie cumplită
ne învăluie întrun întuneric de nu
vezi la doi paşi în
nainte! Chem ofiţerii
noaștem

călări

punctul

de trecere

tor, pe câteva bacuri,

şi în trap

ne

peste

pe un

Ol;

7 bărci, tree Oltul

ducem

pod

să reeu-

vinblă-

cele din urmă

fracțiuni ale batalionului din 13
de laşi, care aflu că ar
fi avut câţi-va morţi de insolaţie. Aducem trupa,
văd
ochii oamenilor o singură cerinţă,
aceia par'că de ai
lăsa

ca să „treacă cum
treacă! Deşi acum eram

|

vor trece, și în not, numai să
siguri că la Islaz, Corabia, nu

bubuie tunul, de-acum înainte
era potărîtă fără apel,
în ființa noastră, trecerea grabnică și
a Dunării; dar
dacă

noi,

lupta, so fi dând, dincolo, pe celalalt
ŞI noi mocnim la Olt de abea? Incepem

mal, zicem
trecerea Îa

caii ui, inainte de „Prânz, eu sunt în cea dintâi barcă.
3540.
an
pe urmă; trecerea Oltului, pe companii, câte

” oameni pe bac şi pod, câte 12 oameni într'o
barcă,

|
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iar o

la ora 1.30, căci un bae face 10 min.,

durează până

barcă 15 min. dela un mal la celalalt, Oltul având aci
cam, 200 m. lăţime, 3—A4 m. adâncime şi 2 m. pe secundă
iuţeala curentului. De ce. nu sa făcut aci un pod, din
timp? Dacă este adevărat că podul, proprietate particu-

lară, a fost în ființă până alaltăieri, de ce nu a fost împiedecat,
tului

oprit,

pe aci,

nu

proprietarul,
cred

că

ca

a putut

să-l

ridice?

Trecerea,

OI-

ea

tre-

fi întâmplătoare,

bui să fi fost, nici vorbă prevăzută, ea figura de sigur în
ipoteza respectivă, deci o negligenţă a celor în drept.
Dacă, iarăşi, Oltul trebuia trecut, de ce nu sa. adus aci
vase îndestule, echipaj de poduri, ete.? Că stăruiese aşa
muli asupra cazului, este din grija ce am, ca cei mici,
care alerg, se obosesc, sunt arzători de dorinţa grabei a
fi la timp unde sunt, sau pot îi chemaţi, să nu aibă o
clipă în minte, că întâiul lor pas, dau peste o dovadă de
negligenţă sau incapacitate, a celor ce au a-i conduce
la lucruri mai grele decât acest lucru de nimic, ce totuşi
nu trebuia să seape! După o aşteptare destul. de mare,
în boschetele de pe dreapta Oltului, până ce şi trăsurile
au fost trecute, _ ne-am pus în marş către Siliştioara,
oprind şi stând sub cerul liber în marginea satului, în„tzu cât trebuia ca la ora 8 noaptea, să pornim la podul
dela Dunăre, Aa capul căruia urma să ne aflăm gata de
trecut, la ora 4 dimineaţa.
5 Lulie. — Pe înţunerie, am pornit de lângă Siliştioara,
către pod. De aci încep decepţiile; după vre-o jumătate
de oră de mers, calea este închisă: o învălmăşeală de
trăsuri de nedeseris, trăsuri cari pe rând să mişe şi toate
stau pe loc, sunt trăsuri aparţinând trupelor trecute alaltăieri şi ieri, e reg. 8 de artilerie amestecat cu reg. Mus“el 30 şi care întârziase sau să rătăcise de trupele lui.
Automobilele, oameni, cai furgoane, vite pe picioare, înzrămădite, aşteptând, fețe întrebătoare de ce facem, unde
zi cât stăm ete... strig, împing mereu înainte primele

»ompanii, până ce cu mare osteneală şi pe pachete, ajun:
sem la capul podului... abea. la 6.20 dim., în loc de 3 ore,
ncep

ul pe
ant.

trecerea,

pod,
”

sunt

întâiul

conducându-mi

din

regiment

de

dârlogi,

care pun

calul
,

meu

picio-

Bril-

Podul, pe vase, este îngust, are 1200 'm. lungime,
apa
re vre-o 20 m. adâncime „trupa trece în coloană de mary.

30 —
—

Trecerea Dunării, de cătră al III-lea Reg. Dâmboviţa
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nine |
foazecerea pe pod îmi cauzează o mare emoție, îmi aminoame descrierea trecenei Dunărei, în rvăsboiul din anul
ui t—78,
de către luptătorii noştri din răsboiul de neatârnare. In vase, stau bravii noştri marinari :ari au
întins podul, în dreapta şi stânga podului, stau de strajă

vasele

flotilei

noastre;

marşul

trupei

pe pod,

cadenţa,

scârţiitul vaselor când se ating unele de altele, ca şi cum
îşi dau coatele flăcăii la horă, vorbele marinarilor» de
pe bacuri, sâsâitul apei liniștite, ce visător mângâie boturile vaselor, ce stau ca nişte undiţe întinse în lungul

fluviului, elătinatul

vaselor

ce -lin se salt sub

picioarele

voinicilor din 22, pasul regulat şi sunător al calului, ţermul verde şi ridicaţ al malului de care ne apropiem,
fiorul avântului cu care îndreptăm primul pas pe pământ
duşman,
ce seârţie surd sub
picioarele noastre,
este ceva ce se simte numai, dar deserie e cu neputinţă.

„Pe

malul bulgăresc, în pichetul vrăjmaşilor

noştri, din

i stânga capătului podului, aşezar pe v ridicătură de pământ, este stăpân, caşi la Cerna-Vodă, tot dorobanțul! Acesta-i însă în carne şi case, şi mândru şi radios, ţine dorobanţul acesta mâna pe cărtuşierile sale pline şi nerăbdătoare, par'că vrea să spună: treceţi fără grijă, cama+ razi, aci veghiază cele 160 de cartuşe ale puscei mele
: îndrăcite... treceţi, dar nu mă uitaţi aci, căci pulberea:
dintr'însele nu-i deprinsă cu umezeala.
o
Abia la ora 1.17, îmi soseşte pe malul drept, cel din
urmă batalion; trăsurile rămân să treacă şi ele, în ordinea în care au irecut şi trupele. Pe malul drept, în
țară vrăjmaşă şi după ce trecem podul, brigada noastră
se constituie. Nici prusienii în 66, în invazia lor în Bohemia, nu au avut atâta succes, deşi operaţiunea lor a
deveniţ clasică. La ora 8.50 m. dimineaţa, brigada adu-

mată pe două

linii, face haltă mare.

Ofițerii şi trupa re-

gimentului nu pot mâneca, pentrucă trăsurile, fiind în
=: trenuri care nu pot trece pe istalant mal, rămân dincolo,
cu toate zbuciumările mele de a le aduce la noi. La ora
1.18 m, brigada se pune în marş; la ora 3.15 m. luăm
repaos, în care timp abia pot să mănânce ofiţerii şi trupa;
este o căldură colosală, abia începem a mânca, apă la
bidoane nu putem încă să luăm, când brigada se pune
ărâş In marş, de şi etapa ce mai rămânea de făcut,
era

de

vre-o

pusese
5

2 ore cel mult.

in

marş,

soseşte

Pe

în

când

prima

mijlocul

companie

regimentului,
'

se şi
A.

S.

R.

Principele

Ferdinand,

în

automobil.

Mă

duc

să

portez. A. Sa îmi strânge îndelung mâna şi îmi sp.
acum mergeţila Kruşevene? Da Alteță Regală. Cât
e-de aci până acolo? Ne uitarăm împreună la hartă şi
măsurăm ea vre-o 7 klm. Nu-ţi convine să pleci mai târziu pe răcoare? Ba da, însă am primit ordin să plec... A,
nu, rămâi cât crezi. Dar Alteță Regală, sunt îmbrigadat
şi nu pot să rămân. Unde-i brigadierul? Inainte la reg.
"30. Rămâi cât crezi, eu am să-l văd şi am să-i spun. Apoi
Principele a plecat surâzător, găsise regimentul în fomaţie regulată, iar pe mine, dând mâncare nenorociţilor
conductori bulgari, dela carele ce luasem cu chirie să
ducă raniţele oamenilor mai debili. Am dat acest amănunt aşa cum sa petrecut şi în întregime, pentrucă brigadierul mi-a reproșat că l-am ridiculizat, neţinându-mă
de regt. 30 şi rupând coloana. „Dar Prinţul mi-a ordonat,
e

generalisimul

armatei

şi

mi-a

spus

că

vă

va

comunica

unde am

luat can-

marşului,

regimen-

însuşi ordinul...” Nu mi-a comunicat, ba mai mult decâţ
atâta, a trecut pe lângă mine, eram în capul brigadei
şi... nici nu s'a uităt la mine?!? Ce stricam eu, dacă Principele nu iubeşte pe geniști şi dacă, dupăcum însuşi brigadierul mi-a istorisit într'o. zi, chiar cu el, la prezentare pentru a lua comanda brigadei, nu a fost tocmai

afabil. Seara, am întrat în Kruşevene,

tonament

pe

timpul

nopţei.

Pe

timpul

tul a fost în două rânduri tăiat de brigada

IIl-a de arti-

lerie şi regimentul de artilerie, al corpului de armată.
Intâlnindu-mă, generalul Volvoreanu, comandantul
brigadei de artilerie, îşi cere scuze că a fost nevoit
să ne taie
“artileria trebuind să întindă conovâţ, să facă
pare, cu
un cuvânt trebui să ajungă mai de vreme.
Argumentul
e bun faţă de principiul celui... mai mare în grad,
însă
e şi slab şi rău, faţă de regulament. In Kruşevene,
ni-s
înfăţişează, ochilor un proces: un sergent
de artilerie, cu

o ureche lovită. de cravaşă, sângele curgându-i
pe bluză;
ofiţeri, trupă, şefi... Ce este? Acest sergent
a vrut să îa
cu forţa o oaie din săt, doi copii sau
împotrivit, sergentul i-a bătut şi a luat oaia... dreptul celui
mai tare, până
aci. Un căpitan
deia noi, l-a surprins asupra faptului:
l-a arestat şi l-a adus la judecată.
Sergentul a declara
că, ce strică el, dacă îl îrimiţ şefii...
l-a trimis un ofiţer
ca să-i aducă o oaie şi el nu'a
făcut deeâț să execute or:
dinul; cu alte

cuvinte,

un

jaf

ordonat.

Insă

eu,

și e

—
mine toţi din regiment,
“foarte

multe

ori,

la

am
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fost martori

numeroase

oculari, şi încă de.

asemenea

procedeuri

ale

„oamenilor acestui regiment de artilerie, porei, gâște, fân...
ba mi s'a furat mie din regiment, cai, pe cari i-am găsit cu cozi, coame, tunse, ca să nu fie cunoscuţi. Proce„darea aceasta, de altfel, a urmat-o şi regimentul vecin
mouă, eare în cap cu comandantul de regiment şi cu aşa
deprinsul la asemenea acte, maior M., s'a dedat la excese,
maliratări de bulgari nevinovaţi, jafuri care necinstese
pe ostaş în genere, şi strică bunului renume a românului
în special, chiar admițând că suntem în ţară inamică şi
chiar deducând că, dacă bulgarul ar fi fost în locul nostru, iar teritorul era românesc, nu sar-fi ales prat de
avutul populaţiei. Din cele ce am aflat pe urma trupelar care ne-au precedat, procedeul a fost la fel. Cum, dar
oare reg. 92 a trebuit să facă o excepţie, căci afirm tare,
ieste cu putinţă să fi făcut şi el nemulțumiri inerente

istărei

de lucruri;

însă nu

am

jefuit,

am

luat tot ceiace

ne-a trebuit absolut
şi am plătit aşa cum omeneşte treIbuia plătit. Convingerea nu numai a mea, dar a multora
|immreâurul meu este, că la multe corpuri sau făcut neregularităţi şi din ele s'a profitat băneşte: la depozite sau
ijuat vite, fără a se plăti, ca şi. furaje, făină, cai pentru
ivansporturi, tutun, etc., ete., care nu sau plătit, unele
de loc, altele cu preţuri ridicole, altele... sau luat cu
ljupea şi s'au trecut ca plătite... aşa să fie oare sufletul
omului de rău, în răsboi? Dacă a tost vre-odată adevărată zicătoarea „nu eu am să îndrept lumea”, apoi că
“de sigur că se aplică acuma, şi trebui să mă recunosc cu
desăvârşire şi pe deplin, învins.

la

G Ialie.
ora 5

capul

— Punerea în marş
dim. divizia III-a

brigadei

6-a,

a coloanei

spre Lucoviţ, prin Bregare,
constituindu-se, reg. 22 în

diviziei.

Marşul

anevoios,

opriri neregulate şi îndelungate, din cauză că brigada
dinainte a dat peste coada diviziei 4-a. Am fost nevoiți
să oprim la ora 9 dim,, şi să facem o haltă netrebuitoare
de 2 ore, lângă Bregare. La ora 12 oprire din nou, la
tavărtz, pentru o oră. Punerea din nou în marş pe defileul Iskerului, mers unevoie, opriri dese şi nejustificate,
tad oameni obosiţi şi sfârşiți fără vreme. Se ajunge ia
ora 6.15 m., p. m. în Lucoviţ, unde regimentul cantonează

în partea sudică a satului, dela biserică înainte. Eu am
3

avut cuuriier la cârciumă, un local cu desăvârşire in:
fect, un cârciumar murdar; odaia cu geamurile sparie:
pe un pat lung de scânduri, pat comun, de-alungul pe
veţilor, acoperit numai cu un ţol... sub care un strat dt
praf gros de două degete; pe jos odaia cu pământ pătui
cu tot felul de colori și cu urmă.de călcâie adânci... (
masă ce abia îşi poate ţinea echilibrul pe abia trei du
cele patru picioare ce are, curtea plină de soldaţi, zgomot
strigăte, cereri de cumpărături... sunt nevoit să Dun «i

gardă

la uşă, căci nu

e chip nici de ieşit de pe sală,

nic

de întrat. In cameră, greu de ales şi hotărît, în ce pari
a patului să-i odihnesc trupul, mam nimic nici un aş
iernut; aşez drapelul de-alungul patului, mânâne foarte
sumar, e pe timpul când starea precară a popotei, ne amin

teşte că suntem

în râsboi...

de, resemnare,

căci depozitei

făgăduite, dela care să se procure „orice necesar popotelo.
oliţereşti”, nu se arăt încă pe nicăiri... Câreciumarul, aduc
o lampă care abia sta în picioare, mică, afumată; totu
parcă aici e fără echilibru. Cârciumarul, ştie câteva cn
vinte românești, atâţ cât poate să-mi spună că-l chiami
Simionof, deputat „îi So runia,
bulgară... şi cârciuma

adaug

eu, îmi part bine.” Na încurcăm

în câteva

conside

raţiuni politice, câretiunnatul e miilțumiţ că oştirea ro
mână îi aduce dever, vinul, pe care în lume numai Hrij
stos l-a putut bea, când sa urcat pe cruce, cârciumaru
deputat Simionof, îl are drept cel mai bun Şi ca: atar
este preţul mai ridicat... 2 fr. 50 b. klgr. Deputatul îns
este foarte îngrijat, blestemă pe Dr. Danef, pe Ferdi
nandâ, pe toţi care au îneurcat în aşa hal
Bulgari:
„A, voi românii prieteni, noi iubim la voi...” Ne-ţi
|

la eapul

patului

rezemat

de grinda

tavanul

ŞI eu mă cule aşa îmbrăcat, mă învelese eu
pelerina
peste noapte îrig, somnul nu vine, insecte
nenumărat
din țolul de pe pat, bucuroase îmi țin de urât, mă seo
mai dau jos din ţoale, le pun iar, iar
le dau jos, nugras şi oasele mi-se plâng de maltratarea
acestor scân
duri cu noduri bulgăreşti... noroc că se
făcu ziua curânc
Și timpul petrecut în aşa de plăcută ocupaţie,
rămâne u:
Suvenir ce în adevăr că nu se poate
uita aşa de uşor

-

mentului

i

Trăsurile de bagaje, bucătăriile trupei, nu sosesc;
pri
urmare nici o nădejde de asternui..
pun steagul reg

sr

iubind voi, dar Ghenadev, Radoslavof, Tocef... nu pre
ne iubesc. „E, voi să-i spânzurați bre, ăştia tâlhari”.

9

A doua zi dimineaţa,
dela ospitaliera gazdă
pune

marș;

în

l-am

am căutat să-mi iau rămas
şi să plec prin sat, până ne

căutat

pe

cârciumar

şi eu

somnul

pe

sală,

bun.
vom
căr-

în

lângă
ciumă, nu-i nicăiri; Jos, la pragul uşei pivniţei,
şi-mi
slugă
vre-o
sigur
de
e
culcat,
tejghea, zăresc un om
ce
dorinţei
a
său,
stăpânului
transmiţător
de
va servi
musafipoliteţei
am avut de a-mi lua bună ziua.. datoria
cârvului... mă aplec... dormea deputatul obosit de truda
adaos
ce
ştie
cine
adus
fi
va
nu-i
dacă
care
ciumăriei,
punga lui,
la consideraţie, faţă de mine, i-a adus faţă de
prejudecăţi
de
lipsit
bulgar
cel
care, pentru un popor ca
mea;
soriale, cântăreşte de data asta, mai mult decât stima
la rându-mi,

am

respectat

său liniştit şi l-am

Lucoviţ spre
lăsat în pace. La ora 8 dim., am plecat din
câteva opriri
După
Kainare.
şi
Glava
prin
Ciumacovei,
la Glava, pe
în drum, pentru odihna coloanei, am ajuns
să se
oamenii
ca
regimentul
oprit
marginea cărui sat, am
vre-o două
şi
erau
sat,
şi
noi
Intre
apă.
cu
aprovizioneze
era
baterii oprite tot de nevoia apei; populaţia satului
an
care
în
bulgar,
sat
primul
e
în mare parte, turcă:
băut;
de
apă
de
18e
cu
noastră,
înaintea
văvut ieşind

urtiera greu să vină până la noiu a, ei îndestulau
într!o
cânte...
să
muzica,
pur,
leria. Imi vine ideia.,să
la noi;
clipă turcii, vase cu apă, căni, „upcioare, zburară

tureoaice, copii,
din sat, apăreau spre marginea satului,
se făcură
Indată
muzicei.
scoşi din bordee de sunetul

grupe

compacte

de turci... muzica

începe

o sârbă, tureii

bucurie;
las jos vasele, încep să Joace, să chiuie de
şi... ce
întrânsa
noştri
ai
face o horă mare, întră şi
noştri,
ai
numai
jucau
când
1877—378,
sa putut face în
ai noştri
cânt
acum
tunuri,
şi
puşti
din
cântau
turcii
să fac loc
muzică şi joacă turcii. Mă dau la. o parte

se
nu
iar
din
cer-

şi la câţiva
cului care se întinde din ce în ce mai mare,
ce s'o

paşi în afară, un ture bătrân, priveşte plângând...
să ştiu; l-am privit
fi petrecând în sufletul lui, nu pot
am plecat de acolo
şi
lacrimile,
şterge
câtva timp cum îşi
cu
să ia sfârşit,
trebuia
jocul
unde
parte,
în cealaltă
după
Când
băiat.
toată părerea mea de rău. Lângă el, un

încetarea

muzicei,

ce se desprindeau

am

dintre

strigat

Sabalahaiorsum,

ai noştri, nu

ştiu

dar ştiu “că au răspuns din inimă. Mam

gimentului,
câţiva paşi

turcilor,

ce au răspuns,

dus în capul re-

şi când după
muzica a început. marșul...
ce în tot
bătrânul
către
ochii
mi-am aruncat
3

—
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timpul acesta stătuse nemișcat, l-am văzuţ luândua-şi căldarea cu care adusese apă şi pe băiat de mână, şi ambii
cu ochii duşi după muzică, mai făcură câţi-va paşi repede spre noi, ca şi cum ceva îi atrăgea încoace, şi nu
au Juat drumul către sat, decât când muzica a isprăvit
marşul... au fost cei din urmă ochi care ne-au
petrecut.
Sfârşitul etapei se apropie, trimit înainte un ofiţer,
ca să i
se arate locul de bivuac, al regtului. Pe drum,
în multe
locuri sârma telegrafică este ruptă, tăiată,
atârnând în
jos, pe alocurea stâlpii sunţ tăiaţi de jos, e opera
cavaleriei noastre care a precedaţ coloanele, operă,
prescrisă, e
drept, de către regulamentul Serviciului în
campanie, dar
de care trebuia să se facă uz cu Judecată,
căci ne distrugem nouă mijlocul de comunicaţie şi trebuieşte
apoi multă
trudă, şi material, ca să dregem ce am stricat,
de altfel
ceiace s'a şi făcut de a doua zi, când
echipele de telegrafie, au fost puse pe lucru. O haltă
de 2 ore ne odihneşte pe malul Iskerului, după care
reluăm marşul şi
sosim la Ciumacovei, pe frumoasa vale
a Iskerului, unde
tăbăruim, pe teren ales în mod cât se
poate de chibzuit,
căci este un nod de comunicații şi
pe el se instalează
corpul II de armată, întreg. In bivuacul
care se aşterne
sâib ochii noştri şi de atâtea unități
şi corpuri, deodată,
este o animaţie foarte mare: alinieri
de corturi, mişcări
de trupe, de trăsuri, şiruri de cai,
biciclete, automobile...
pe de-asupra taberei zboară un
aeroplan, ochii noştri se
îndreaptă spre dânsul şi un ura
formidabil izbucneşte din
mii de pepturi. româneşti, fără
nici o impulsie din partea
cuiva, fără nici un îndemn:
e prmul sol din patrie! Pe
la ora 5.30 m. D. m., regimentul
e aproape instalat, mai
veăd unele unităţi şi apoi,
pe la ora 6.30 p. ra., nu pot
rezista curiozităţei de a vedea
lasărul unui corp de armată,
care singur, este de un efectiv
cu mult mai mare decât
toată armata noastră din răshoiul
independenţei: Şi sunt
cinei asemenea corpuri de
armată şi au mai rămas în
tară şi alte unităţi mari şi
unele au urmat şi dincoace
şi
nu întră în compunerea
corpurilor de armată şi
trebui
să. se ştie că de atunci, nu-s
decât abia 36 de ani!! M'an:

ureat pe dealul

Markova

Moghila; jos o privelişte
încântătcare, Valea Panega, Valea
Iskerului, Valea Gabarskabara, sunt prinse înti?un.
inel verde, în mijlocui căruia,
<a un furnicar este aşezată tabăra
Diviziei III-a, în stânga
cea a Diviziei IV-a, iar
pe prelungirea văilor măi
sus,
+

sunt aşezate trupele de cavalerie, artileria, cele neîndivizionate... e cea mai frumoasă panoramă ce se poate închipui; cât vezi cu ochii şi cu oehianul, numai pachete
pachete de corturi în figuri regulate, depărtate deopotrivă
unele de altele, despărțite sau încadrate, când de zone
verzi de islazuri, când de zone galbene de lanuri nesecevate...M'am dat jos aşa de mulţumit că am avut curiozitatea aceasta; de sigur că nu am să mai pot vedea nicăodată lagărul unui corp de armată şi de sigur încă, mulţi
nu l-au văzut pe acesta şi la rândul lor nu vor avea ocazie să mai vadă altul. Seara, am lvat cu toţii masa pr
iarbă şi am dormit noaptea, în cort, dus.

7 lulie. — Regimentul continuă cu instalarea şi complectarea

taberei,

cu

trupă,

şi

aprovizionările

pentru

o şedere

mai

în-

delungată în acest loc. Aflăm că generalul Crăiniceanu,
comandantul corpului nostru de armată, ar fi supărat că
trupele lui au fost oprite, pe când celelalte înaintează.
De acelaş lucru suntem şi noi mâhniţi, toţi discutăm de
ce corpul I şi 1V să între în Sofia, iar noi să stăm la așa
depărtare de capitala Bulgariei. Cavaleria noastră este
la vre-o 20 kil. de capitala bulgărească și noi am pus aci
de mămăligă. Soseşte în tabără, convoiul de arme captuarat de trupele noastre la Ferdinandovo, localitate unde o
brigadă bulgară este desarmată, fără nici o împotrivire;
e un şirag de 80 de care cu boi, carele sunt conduse de
turei, şi escortate de cavalerie. După prânz, vine în ta
bără comandantul divisiei, e cât se poate de enervat; îi
spun că nu sa dat pâne dela depositul de subzistență,
pentru

că

de

aici

i sa

pus

în

vedere

ofițerului

cu aprovizionarea, că pânea se va srimi dela cuptoarele
din localitate unde ne găsim şi că ducându-se aci, i sa
spus că de mâne va începe funcţionarea euptoarelor, aşa
că... nu avem pâne pentru oameni. Generalul se supără

că... de ce mam

luat măsuri,

de ce m'am

raportat,

adică

asteptam pe general în loc să iau măsuri... ca şi cum
eram acasă la mine. A doua zi a făcut ordin observator
comandantului de regiment, că... „nu pune destulă; solicitudine pentru trupă...” aud?? Cu asta s'a îndestulat corpul de dl general, nu-i aşa? Am curaj să afirm, că nu se
va fi găsit nimeni, în deosebi dl comandant al divisiei,
când comanda corp, să fi putut face mai mult decât am
făcut eu totdeauna, pentru soldat. De altfel, nici interve-

nirea sa nu-i aşa de bogată în rezultate, căci nu mi-se
dă decât 1000 pâni, pentru 3500 oameni, aşa că mămăl:gile şi pitele (pâne bulgărească din făină de grâu ame
stecată cu făină de porumb, pâneu în forma pascăi), ne
serveşte până la complect. Masa, prost. Nu ştiu la ce să
recurg spre a avea ofițerii, e masă cum se cade. Ajutorul
meu, o ia prost dela început.
Mă culce tare plictisit de
ziua de azi.
8 lulie. — Incepem instrueţia în tabără, şcoala de ploton — lupte — şi aplicaţii de luple între companii; pe
un ţeren pe care abia -ar încăpea 4 companii, face aplicaţii
4 regimente; e o alandala. Mă duc să azist la instrucța
batalionului I, însă oricât îl caut, nu dau peste el, ci peste
niște cercetaşi ai lui, rătăciţi prin reg Argeş No. î... noroc
că ora a trecut şi când reîntru în tebără, corpurile mergeau la masă... Restul zilei, trece fără nici o altă ocupaţie,
decât că trupa şi chiar o parte din ofiţeri, fac baie în
râul Isker; noi, ofițerii dela regiment, umblăm
prin sat,
pentru a cumpăra străchini bulgăreşti a căror formă
şi
structură, ni se pare frumoasă. Pe dealuri, se văd
grupuri, grupuri, de soldaţi bulgari, desarmaţi Şi desconcertraţi de cavaleria, noastră, la Vraţa. Fiind în sat,
pe la
ora 4 p. m. sunt martor la o scenă, care face
să fie descrisă: o femeie, bulgăroaică, cu un copil de
2—3 ani, de
mână, venea din sat spre casa ei, probabil;
dela îneruci-

șarea uliţilor, lângă clădirea nouă şi neisprăvită,
din un
grup de 5 soldaţi bulgari, unul se deslipeşte de
ceilalţi

şi apucă către uliţa pe unde vine şi femeia...
greu, greu,
i se mişe picioarele, e obosit, tocmai de
unde vine dânsui,
îl zăreşte,

îl cunoaşte,

se repede

la el, îl ia

ge

femeia

aproape.
în braţe, îl acopere de sărutări... este bărbatul
ei! în ţirpul acesta, copilaşul ajunge şi el pe
măsa, se uită, şi de
Sigur, e prea mic să priceapă ce se
petrece între tată şi
mamă, care nu Sau văzuţ şi nu au avut
ştiri unul de altul, de 11 luni! Soldatul la privirea noastră
străină dragoste: lor şi amintindu-și că e în uniformă,
dă la o parte femeia care înşiră vorbă de vorbă, gest
de gest, ia copilul
de mână,
îl trage în: sus ridicându-l
bruse în braţe
şi câte
trei
să îndrept
cătră
o poartă,
unde
când
ajuns,
soldatul
lasă
copilul
din
braţe jos,
razimă
mâna
stângă
de
stâlpul
porţei
şi priveşte
asupra
curței
şi
casei
sale:
nu
văzuse
strângându-se
nici
bucatele anului trecut, nu le semănase
e] nici pe cele cin
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anul acesta, care de sigur aşteptau de mult întârziata lu
sosire, să le strângă; şi în tot acest timp, femeia lui la
muncă singură, la desnădejde bună tovarăşă, a dus-o de azi
pe mâne, unsprezece luni; şi azi totul e uitat, bucuria
revederei a întrecut toate aşteptările, iată sosit cel care...
Cu
de câteori sărmana nu l-o fi crezut mort de mult!...
toată străşnicia mea, se dedau unii soldaţi la devastări
şi fiind că judec că starea trupei e bună sub raportul
hranei, neavând nimeni cuvânt să se plângă, pe deoparte;
pe de alta, jaful şi prădăciunea sunt acte ruşinoase pentru

o armată

care

a

disprețuit

pe

bulgari

pentru

omoru-

rile, jafurile şi prădăciunile la care sau dedat în răsboaiele acestea, dau ordin: a se aplica pedeapsa, cu loviie
pentru jafuri şi devastări, pentru care ordin că l-am dat,
primesc judecata oricărui român, care se mândreşte cu
armata noastră şi cu virtuțile ei.
9 Julie. — Văd că o brigadă şi apoi toată divisia IV,
care era lângă noi, ridică corturile şi pleacă; ne bucură
acest fapt, căci îl socotim ca o continuare a marşului corpului de armată... tot ne e frică de cei dinaintea noastră,
că vor lua tot din Sofia şi când vom ajunge noi, nu o să
mai găsim nimic, şi am două făgăduieli: una, un dar bunicăi şi alta că voi serie din Sofia familiei Daia, din Roşiorii de Vedea. Nu pricep ca avântul trupei de a merge
înainte, să fie tăiat prin opriri nejustificate. Supărarea
comandantului corpului II de armată, că unitatea lui
trece în linia Il-a, îi face cinste şi-l ridică tot mai mult
în ochii noştri; însă pe noi ne demoralizează, până şi

soldaţii discută „de ce stăm?” Ce armată în lume a mai

dorit aşa de viu să meargă înainte şi a fost aşa de dureros izbită, prin şederea pe loc.
In ţabără se aude svonul, că armata bulgară, sau o
parte dintr'însa, ar fi reuşit să se adune înaintea Sofiei
şi că ar fi primit cu focuri primele noastre 'detaşamente.
N'am văzut nici o îrigrijorare, de această ştire, pe faţa
soldaţilor; un caporal face observaţie unui soldat, care
scăpase şi el vorba, că „de ce-om fi stând când ai noştri
or fi puţini şi se bat cu atâţia bulgari”: vorbeşti prostii
mă, cum o să-i baţă pe ai noştri, Că doar nu-s toţi ca tine,
băete, Aşe e dle căprar, dar când am fi şi noi, i-am face
praf. 0,... tu Marine! Uite chiar eu dle căprar. Intervine
un alt caporal,care până atunci numai ascultase discuţia,
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învârtind mereu în. mână o sfoară de cort. „Ce tot spuneţi voi, nu se bate bulgarul cu noi, n'aţi auzit că unde
zăreşte unul de-ai noştri, pune arma jos şi fuge?
Nu
fuge dle, întrerupe căprarul de până acum, se predă prietene, că ci-că li-i frică, că-i potopim. Ba 'zău dle căprar,
nu-mi e de alta, dar mai uşuram cele cartuşiere, doară,
nu le-oi duce toate înapoi aşa cum ni le-a dat, răspunde
tanţoş. Marin”. Luăm dejunul la masa făcută în pământ;
în timpul mesei, trec pâlcuri, pâlcuri, soldaţi bulgari din
trupele desarmate de cavaleria noastră; după dânşii să
țin: mândri soldaţii noştri, îi măsoară de sus până jos:
este interogatorul sufletului de ostaş, ce li-l face cu privirea, par'că-i întreabă: soldaţi, unde vi-s armele? Şi în
ochii soldaţilor bulgari, se citeşte răspunsul limpede: în
mânile voastre, camarazi! Soldaţii care ştiu româneşte,
ne dau explicaţii asupra luptelor ce au dus. Le dăm pâne,
iriptură, vin, pe care bulgarii le iau unii cu plăcere, alţii
insă dacă nu le refuză pe faţă, dar din atitudine se vede

eât

colo,

că

au

necaz

că

au

primit

ceilalţi

şi văd

ei

că

nu

au încotro şi cată să primească şi ei. O duceaţi bine cu
mâncarea? întreb eu pe unul. Da, aveam destul câteodată,
altădată n'aveam nimic. Şi ce făceaţi? Mâncam frunze de
pomi.
Cum se poate, dar ofiţerii voştri, răbdau şi ei
foame? Hm, ei mâncau bine, aveau totdeauna din belșug
şi când se sculau dela mâncare, îşi umpleau buzunarele cu
ce mai rămânea. Voi de ce nu reclamaţi? Cui? Celor mai
mari decât ei. Apoi pe aceia noi nici nu-i vedeam, erau
departe înapoia noastră şi-i vedeam tocmai când
ieşiau
după prins caii mai buni, de pe la turcii pe care
noi îi
băteam şi ei le lua caii, când erau mai buni ea
ai lor.

Indrăzni-va oare vre-odată cineva, să ne mai
pe noi, ofiţerii români,cu ei?
|

compare

tTnui eomandant de regiment, îi este iertat
să judece
- acţiunea, armatei, în care o unitate de însemnătatea
regi-

mentului,

ia parte.

Cred că ipoteza în care s'a. făcut concentrarea
armatei,
nu a fost studiată decât până la Dunăre,
ba chiar nici
aceasta în total;
cât despre partea de dincolo de Dunăre,

operaţiunile

par

împrovizate

şi a

fost

un

mare

noroe că au lipsit luptele, căci se punea
şi acum ca întotdeauna în vederea tuturora, rezultatele
ce dă, improvizarea. Că nici partea întâia nu sa studiat
cum trebuie, în
afară de cehesţia transportului cu calea
ferată, a trupelor,
/
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earn am văzut cum s'a făcut, dar o dovedeşte încă şi aceia
că, nu a fost prevăzută nici întâmplarea că Oltul nu se
putea trece decât pe pod şi deci luarea cuvenitelor măsuri, nici regularitatea trecerei Dunării, căci s'a produs
acolo donă mari neajunsuri, pe care o pregătire, un studiu, le putea înlățura: amestec de unităţi, după care a
urmat despărţirea trupelor de trenuri, deci a adus suferinţe oamenilor şi cailor, ceiace nu e permis nici: chiar
când e răsboi, şi chiar-atunci este un singur caz, trecerea
forţată, sub focuri şi sub luptă prin urmare. Cred dar
că a fost o greşală de concepţie când s'a limitat trecerea
la un singur punct, pentru atâtea trupe, lupta fiind stabilit exelusă, şi că constituirea unităţilor mari sa făcut
pe malul drept al Dunării, în loc de a se îi făcut pe malul
amic: n'am a
mă duce mai departe decât la brigada
noastră, a Vl-a, al căreia comandant, nu a dat peste al
2-lea al său regiment, decât peste Dunăre. Se va zice că,
lipsind pericolul, lupta, sa dat preferinţă urgenţei a se
pătrunde în interiorul ţărei adverse. Aşa e; însă filosofia
spune că, acţiunile omeneşti în toate manifestările lor,
sunt un învăţământ, o şcoală şi pentru acei ce le făptuiese, și pentru acei care altădată, fatal le vor făptui, Cu
atât mai mult dar era prudent şi nimerit, să trecem prin
fazele războiului în niod normal, ca şcoală de comandament, ca practică pentru serviciile de tot îelul a armatei,
întru cât, toemai că lipsea, celce ne putea forţa a ne abate
dela ele, dela regule, glonţul. Se ştia că nu vom avea rezistență din partea bulgarilor? Atunci cu atât mai mare
a fost greşala, căci trebuia:
a) Inlocuit pe dată materialul chirurgical devenit nefolositor şi povoară şi înlocuit prin material de felul celui
de care a fost nevoie şi nu s'a aflat dela început la îndemâna trupelor, imediat ce nevoia sa ivit.
b) Marşurile în interior făcute pe coloane mai numeroase, luate deci cât mai multe drumuri posibile, se asigura şi iuțeala de marş şi bunul traiu al trupelor, ceeace
a constituit unul din relele de care apoi sa suferit şi care
a mărit ravagiile holerei.
c) Când nu ai adversar sau acesta e prea departe încă,
marşul se lărgeşte cât de mult, spre a se putea îmbrăţișa
ur număr mai mare de drumuri, rezultând în acest caz
dobândirea, iuţelei, prin eşalonarea coloanelor, adică jocul coloanelor paralele două câte două, rezervele consti-
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tuind coloanele cele mai dinapoi. Nu s'a făcut astfel, şi
prin urmare a fost o greşeală aceasta, judecând după
variatele consecinţe care au rezultat, precum se va vedea,
greşala e cu atât mai reprobrabilă, cu cât a lipsit
adversarul. Ar îi trebuit, prin urmare: adunarea trupelor
şi constituirea unităţilor mari — pe divizii — chiar
pe
malul stâng al Dunării, în 3—4 puncte corespunzând
direcţiilor ce urma să ia marşurile strategice, dacă
siguranţa
lipsei adversarului se avea. Dealtfel, gruparea
forţelor
lui, ne era cunoscută, iar distanţa până
la noi, uşor de
calculat, chiar admițând
că Sârbii şi Grecii deveneau
neactivi, ceiace era, exclus.
Trecerea pe malul drept, în 3—4 puncte
deodată.
Punerea în marş, fără adunare, pe malul
drept, a coloanelor şi întâi cu acele prin care se
realiza mai curând
concepţia: ori ameninţarea spatelor
trupelor bulgare, ce
operau contra Serbilor, or se obținea
legătura, la dreapta
cu
trupele sârbești, ori se ameninţa. deadreptu
l capitala,
sau se urmăreau două câte două
din aceste concepţii,
. în
acelaş timp. Ideia de a se despărţi
operaţiunea corpului
V de armată, care avea misiunea
a ocupa mai curând teritorul strategic al frontierei Dobrogei,
în dispută, a fost
bună pentru cazul când sa ştiut
că nu vom avea rezistenţă; în caz când această, siguranţă
nu era, operaţiunea
era de prisos şi periculoasă, şi
prin urmare, toate forţele
trebuiau îndreptate pe teatrul
de luptă, voinţa; noastră
aci se putea impune hotărît, Se
va zice că eram "mult superiori în număr; cu atât mai
bine, scopul se realiza şi
mai repede şi mai bine Şi cu
mai puţine pierderi. Procedarea, însă admisă, de a se
înainta pe două coloane, una,
formată din corpul I armată
în dreapta, şi alta formată

la Sofia, capitala tării. Chiar dacă
se înainţa
pe trei coloane, aci, tocmai acest
drum pe valea Iskerului, nu putea fi

dat coloanei celei mai principal
e şi mai
ales rezervei strategice. Trebuia
prin urmare ţinut seama,
că după trecerea Dunării,
erau de executat două opera(iuni distincte una de alta;
una în şes, de mică durată,
căci

Ay

din corpurile II, III şi ÎV, în stânga
aceştia,

a fost bună,
însă drumul ce i sa dat, mai
ales coloanei acesteia din
urmă, trei corpuri de armată,
de efective aşa de mari
cum nu s'a avut de nici o armată,
până astăzi, a fost. cel
mai rău ales, înfundând coloana
în munţi, valea Iskerului neposedând drum, toemai
acolo unde coloana urma
să ajungă,

adversarul nu avea să se expună aci la forţe aşa de superioare şi noi nu eram singuri în luptă cu el. Alta în munţi,
care începea îndată după trecerea fluviului şi unde de
sigur adversarul era să opună rezistenţă, cea mai mare,
profitând de greutăţile înaintării noastre şi de folosul ce
oferă operaţiunile acestea, când înapoi ai spaţiu suficient

de

manevră,

comunicaţiuni,

şi

eşti

în

ţara

ta;

şi.

aceasta însă este relativ, căci nu era de admis inacţiune
la Serbi şi la Greci, care toemai acționau activ. Ori, noi
am admis pentru răsboi în munţi, formaţiuni bune numai în câmp şi. în plus, chiar operaţiunile de munţi, ne
lipseam de acţiunea celei mai principale arme, artileria,
care în zona afectată corpurilor II, III şi IV, nu avea
nici unde şi nici cum, opera.
|
Neajunsurile, dacă nu sa văzut la comandamentul de
căpetenie, sau simţit puternic la trupe, care prin lungimea, coloanelor, strâmtoarea difileului şi lipsa drumurilor, au fost îngrămădite, n'au putut trăi, neputându-se
aproviziona. Acestea au surmenat oamenii, ei au fost loviți curând de boale inerente aglomerărei, trupe sănătoase au străbătut teren contaminat de molimă, de cele
bolnave sau înbolnăvite înainte, lipsa hranei, a apei, în
fine a tot ce ar fi putut, nu să oprească, întinderea flagelului, dar chiar contaminarea. Chestiunea, dacă serviciul
sanitar, a fost sau nu, la înălţimea chemărei lui, în această nouă destinaţiune, ca şi chestiunea funcţionărei serviciului subzistenţelor, faţă de executarea unei concepţii
greşite

şi

chiar

rău

executate,

cad

pe

planul

al

doilea,

şi

nu comport nică o tragere la răspundere, întru cât se ştie
că numai concepţiile bune, se pot executa bine şi dau
rezultate bune, căci sunt lipsite cele mai sigur, de greutăţi
mari neprevăzute.
Intru cât pot să ştiu clar şi prin mine, declar:
Corpul Il armată sa înfundat în valea Iskerului. Marşul
div. a Ill-a, din cauza mersului corpului de armată, pe
acest singur drum, şi acela rău, s'a resimţit, a mers foarte
greu, necontenit dam peste coada Divisiei IV-a, necontenit ne opream, cum de sigur că o opream şi când eram noi
în cap. Zonele afectate traiului, erau mici şi neîndestulătoare efectivelor mari de trupe; ele erau mici în lărgime
şi mari în adâncime; însă în regiunea aceasta, localităţile
şi aşa sunt rare, lipsite de comunicaţiuni laterale; iaz de
faptul adâneimei, nu se putea profita, depărtările fiind

—

44—

mari, mijloacele” de trânsport, cele ce se cunoşteau: caii
ţărăneşti, incapabili să facă 40—50 kil., noaptea şi tot pe
atâţia ziua; pe deasupra, frica şi prescripțiunile cu loea:
lităţi contaminate de holeră sau ocupate de trupe bolnave,
lăcea anevoie aprovizionarea în ţară vrăjmaşă şi sărăcită de două răsboaie, unul după altul. Este prin urmare
o lipsă totală de cavalerism, când se aruncă vina pe servicii secundare şi dependinte de operaţiuni, cum serviciul
intendenței şi sanitar, organizarea lor oricât de bună ar
îi, dă rezultate rele, dacă în regularea funeţionărei lor,
concepţia nu le asigură posibilitatea de a funcţiona; o

simplă

întrebare,

a cărei răspuns

va închide orice diseu-

ție: un corp de armată înşirat pe 25 klm., adâncime, pe
un singur drum, a cărui cuptoare trebuiesc să stea înapoia
lui la încă 2—8 klm,., dacă nu mai mult, după depărtarea
localităţei mai însemnate, din urma corpului de armată,
cum va asigura cu pâne, trupele
cele mai înaintate,
care
pentru
a
şi-o
aduce,
trăsurile
parcurg
40
până
la 50 chilometri,
cu cai nu
în stare de aşa întrebuinţări, cu trăsuri nepractice si grele, şi la un
loc,
când cu aceleaşi mijloace, cu aceleaşi trăsuri şi cai, trebuie să transporţi în aceleaşi 24 de ore, furaje, lemne,
apă, bolnavi, ete, dela şi la, distanţe foarte mari?
Răspunsul dar, nu-i cavaleresc să-l aşteptăm dela serviciile

de

intendenţă

şi sanitar,

ci dela

acei

cari

au

avut,

de

mult îngropatele concepţii de grămădirea
forţelor pe un
singur drum, când până şi în. regulamentele
tactice, şi
sergenţii sunt învăţaţi că, atunei când, nu este probabih-

tate de luptă, se are în vedere bunul traiu, în organizarea

coloanelor de marş; cu alte cuvinte,
de ce să adoptăm
concepția că pântecele conduce corpul
omului? Si apoi,
serviciile sanitare, de exemplu, au câmpul
lor de acţiune
limitat la corpurile de trupă; există vre-o
plângere, că

acest serviciu

a lăsat de dorit? Eu sunt
acei cari ştiu să îngrijească de trupă, careşef de corp, din
iubese pe soldat şi care prin

urmare nu am cruțat serviciul medical
Şi nici nu m'aşi îi mulţumit cu executarea
lui or cum. Ei
bine, o afirm, că atât cât omeneşte sa
putut şi în general,
- medicii nu au lăsat de dorit, că fiind şi
ajutorul ofiţerilor

din unităţi, dat efectiv, oamenilor

li sa
cal şi îngrijire, la timp. Şi dacă ar fi sădatle ajutor mediimput ceva,
este Îrica, de holeră, pentru persoana
lor — egoism uman,
ce nimeni nu poate să-l înlăture dela dânsul,
care dacă nu'

-
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este exagerat, conservă personalul medical, tocmai spre
a-l avea în interesul sănătăţii şi îngrijirei oamenilor, un
medic nu ai cu cine îl înlocui, numărul lor este restrâns —

şi mai le imput teama

de răspundere.

|

Dar dela aceasta şi până a li-se arunca lor vina pierderilor suferite, pe urma boalelor şi mai ales a holerei, este
foarte mult. Acelaş lucru se poate spune şi asupra serviciului Intendenţei, căci este lămurit lucru, acea ce sa făcut cu operaţiile, trebuia să aibă răsunet şi la Intendenţă.
Cred că şi pentru acest serviciu, aş putea da răspunsul
simplu şi foarte lămurit al unui ofiţer de intendenţă, care

zicea: pune

căruţa să se ţină de automobil şi ai legătura

între etapele trupelor şi serviciile de subzistență. Şi aşa
este. S'a spus că Corpul [i de armată, va staţiona mâne
seara la Ciumacofci, şi el a fost trimis 25 kil., dincolo de
acest punct. Cred că e nevoie să se organizeze serviciile
potrivit, cu aripile ce au căpătat trupele noastre...
dar
nu să le învinovăţim de geaba, căci nu-i nici cinstit şi
nici

adevărat

să

spui

că,

ele

strică

şi

ca

execuţie

şi

ca

personal.
Astăzi m'am dus să azist la lupta de companie contra
companie; vreme pierdută. In tabără este cald peste măsură, curăţenia începe să lase de dorit, ea. totdeauna când
o trupă stă prea mult pe loc.
10 Tulie. — Suntem de cu noapte sculaţi, căci astăzi e
manevră de brigadă, contra brigadă, ambele mixte. Vor
manevra, brigada VI a noastră şi una din Divisia a IV-a.
Tema e dată de Corpul de armată şi din temă rezultă
pentru brigada Vl-a, rezistenţă pe o poziţie călare pe valea. Iskerului. Regimentul meu 92, e destinat ca trupă de
-preparaţie, regimentul Muscel 30, e trupă de manevră.
Comandantul brigadei, îmi spune în trăsuri generale, cum
crede că va proceda, îmi dă un obiectiv de marş şi plecând să recunoască poziţia, îmi spune că ne vom întâlni
pe poziţie spre a dispune ocuparea ei. Ne mai întâlnindu-l, iau singur dispoziţiunile în vederea executărei planului ce-mi desvăluise. Manevra s'a terminat târziu, cam

nu a reuşit, nu a fost decât o manevră mută, care a pus
trupele în mişeare şi în mâna şefilor lor, atât.
11 Iulie. — Suntem în Petrovene; timp urât, ploaie.
Satul e o mlaştină, e jos, nu are scurgeri, gunoaiele vi-
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telor infectez peste tot aerul, hrana anevoie şi pentru
trupă şi pentru ofiţeri. Sărăcia în jurul nostru e vădită;
dar şi reaua voinţă a locuitorilor, e la marginea răbdărei.
Stăm mai mult să ne uscăm de ploaie, şi să ne facem rost
de mâncare, popota, e schioapă, satul întins, locuinţe proaste, ofiţeri dorm prin poduri deschise, în paie. Lumea tace
asupra stărei sănătăţei locului, pare că în adins
nu ne
previne de nimic, de sigur le suntem indiferenți,
dacă
nu be-or fi urând de-abinele.

, cum

au ieşit turcii, cum

i-a atacat

la Kirkilisse, la Bunar Hisar. Ciatalgea, Ciorlu,
cum a scăpat neatins din toate luptele şi cum a fost
răniţ tocmai. după ce
a încetat lupta! Cum ofiţerii rămân
eau la câte 3—400 m.

)mapoi,

şi trimiteau

de-acolo ordine înainte la subîmpărtiri, care să se îndrepte la dreapta,
care la stânga... cum
ofiţerii mâneau bine, iar soldaţi
se hrăniau cu frunze din
pomi. Erau îmbrăcaţi cu hainel
e de acasă, aşa că atât
Iosif, „cât şi
cei
vorbă, la Halta

ain

haine:

unul

4—5 bulgari răniţi cu care am.
stat de
dela Lucoviţ, arătau 'găurele gloanţelor
avea

rana

unui

glonţ

întrat

în palma
îinimei şi ieşit prin spate, altu
l la încheietura mânei şi
ieşit:
prin cot; toţi arată, toți
spun, cum s'a întâmplat
şi noi
ascultăm, dar mai ales vede
m... : losit acesta, e tipul rusului, blând, râde când vorbeşte
, vorbă dulce, barbă, păr,
mare, oftează când aude
de Danef, face semn la
gât că-i
bun de spânzurat. Iosif mai
spune, că acum când a înce
pat răsboiul cu sârbii, ofiţ
erii nu le-au spus vre-o
3—4
zile, de ce-i duce la graniţa
sârbească, că se păzeau să
le
spună că se vor bate cu
sârbii; a trebuit să le spu
nă că
sârbii au intrat în țară
şi au atacat pe bulgari
şi numai
aşa a putut să-i determine
a lupta contra lor. Insă dup
ă ce
au inceput răsboiul cu dânş
ii, au fost înverşunaţi;
un sol-

dreaptă

şi ieşit pe cealaltă parte,

altul pe deasupra

N

.—

12 Iulie. — Gazda unde stau cu Vlădescu, în Petrov
ene
se numeşte Zacu; el are un frate, carea sosit
de vre-o 6—"1
zile, din răsboiu şi Zacu îl chiamă la noi, să ni-l
prezinte.
Frate-so vine, amândoi stau cu căciulele
în cap, în odaie.
cu noi, pe scaune. Il chiamă Iosif; el istoris
eşte din răsboi,
ne arată cum e rănit, i-a întrat glonţul
prin pulpa piciorului drept, şi i-a ieşit pe cealaltă parte;
fratele lui, ne
tăimăceşte pe româneşte stricat, tot
ce spune, roşu, aprins
la faţă, mândru, Iosif, cum a atacat
colo, cum a ţinut pe
lde dincolo

dat bulgar de lângă Iosif, întw'o clipă în luptă cu baioneta, corp la corp, a trântit trei sârbi la pământ şi numai după asta, l-a rănit şi pe el un sârb. Iosif însă spune,
că mai mulţi cădeau dela ei, decât dela sârbi; că mai
sreu au luptat cu dânşii, decât cu turcii. Că ghiulele dela
tunurile turceşti, făceau movile de morți bulgari, da şi
ale lor, curăţeau unităţi întregi de turci. Că veneau proiectile, izbiau pământul, ridicau nori de ţărină, soldaţii
ca

în

vârtej

se

răsuceau

şi

apoi

porneau

înainte.

13 Iulie. — Azi m'am trezit pe la ora 5 dimineaţa în
discuția a câtorva soldaţi ce scoteau apă, dela puţul din
poartă; „eu wam mâncat decât carnea, zeama nu...” Aceiaşi muzică... dar aş dori să n'o mai aud; de aceia am
sărit

în

sus,

am

cerut

geanta

şi am

făcut

ordine

la

4 că-

pitani spre a rechiziţiona, de azi pe mâine, cele necesare
hranei trupei, ca să fie aceasta la adăpost de lipsuri. Am
trinuis ordinele şi sper să nu mai fiu surprins. Dar după
ce m'am sculat bine şi s'a început treaba, curtea sa umplut de femei şi bărbaţi, şi printre ei primarul, care prin
interpreț

îmi .spune,.că

oamenii

abia

mai

au

ce

mânca,

căci au dat, tot, la ceice au trecut mai nainte, pe aici.
Câteva femei, cu ochii par'că duşi pe altă lume, numai
fața e în partea mea... îmi pun un văl pe ochi şi nu mai
văd...

doar

glasul

primarului

om
rile
dă
acel
zice

îi spune păsul,
şi nevoile lor.
părerea sa că,
sat, sunt alte
eu, e sentinţă.

au

plecat

par'că

răsună

fără

sfârşit,

fiecare

fiecare îl convinge pe dânsul de lipsuCăpitanul însărcinat cu rechiziţia, îşi
în satul Todoriceni, sar găsi, dar în
trupe. Poţi au ochii spre mine, ce voiu
Ce-i de făcut? ,Să dea ce pot!”... Aşa

mai

uşuraţi.

După

un

ceas,

au venit

alţii,

cu aceiaşi plângere; ce pot să fac eu? Din toate părţile se
ridică plângeri, astea sunt ealamităţile răsboiului şi de

sigur că de asta e vorbaîn rugăciunile bisericei, când se
zice: păzeşte-ne doamne de reshel! Incep să se sfârşească
şi proviziile popotei ofiţerilor; şi vremea rea, ploioasă,
noroiul colosal, sărăcia caselor, aglomeraţia, iau din ce
în cc o înfăţişare mai neplăcută. Este grea din cale afară,
sarcina conducerei a 4000 de oameni, cărora trebui să le
dai mâncare, cel puţin odată pe zi. O femeie, căreia îi s'a
luat vaca şi vițeaua, a cerut plângând, barem să i-se dea
pielea... lucru mare; i-am aprobat şi i-sau uscat lacriinile; cu cât sa mulţumit sărmana!
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Astăzi Duminecă,

sau

dus oamenii

la bise-

rică în sat, şi preotul i-a miruit şi a fost slujbă lungă. De
dimineaţă, muzica, face repetiţii, în curtea casei unde se

ailă cartiruită;

un bătrân bulgar,

cu băiatul său, vine în

cerdac unde stau, şi vorbeşte plângător cu bulgarul Zaco,
gazda mea. Ce e Zacule? întreb; Asta, i-a murit un fecior
acu 6 zile, la răsboiu şi roagă să nu mai cânte muzica
voastră la casa lui... Am dat ordin muzicei să înceteze.
şi bătrânul a plecat mulţumit. Ma chemat comandantul
brigadei la cuartierul lui; brigadierul meu, e un mic tiran
modern, care mă ţine din scurt, sub eismă de lac,
e drept,
mă ţine aşa cum ar fi un prune român, la
doică unguroaică şi-mi arată un articol din regulament „că în
cantonamente şi bivuacuri, semnalele sunt oprite”,
asta fiind
că cântă muzica, în sat. La aceiaşi chestiune
îi răspunsesem în scris, că ami pus muzica, să cânte,
fiind sărbătoare, ca să mai distrez trupa, căci peste
deal se aud şi
alte muzici cântând... Apoi i-am amintit
că în 1877-—78
muzicile cântau în avanposturi, şi soldaţii
jucau hora şi
că acum, la drept vorbind, nici nu-i tocmai
răsboiu. Totuşi, mai arătând cu degetul regulamentul
peste care sta
ur toc de ochelari, mi-a exprimat destul
de elocvent: asta
e ce vreau. După dejun, care a fost mai
luxos ceva, ciorbă
de peşte, gătită de un bulgar, nelipsita
şi plăcuta ceapă,
câţi-va raci

prinşi de băiatul

unchiaşului

ce-l cu muzica,

lapte cu orez gătit în o cratiţă de mâncare,
nu îndeajuns
spălată,... stam pe paţul men de campanie,
privind pe dealul din faţa mea; departe, se
zăreşte pata cenuşie a drumului, pe sprinceana dealului,
agale trece un car cu doi
boi,
vre-o

cu coviltir, boii îi duce un soldat bulgar;
trei

femei;

toaree im satul
toţi

din

în

car,

un

soldat

lui,... convoiul

bulgar

se duce

spre

lângă

rănit

se

car,

în-

satul vecin...

casă unde stau, privesc
ei convoiul, şi ei aşteaptă de două luni, pe bărbatul şiuneia
din fete, dus tocmai spre fruntaria Sârbiei,

în răsboiu, şi

au deja mai mult
decât pe jumătate făcută, convingere
a, că nu se mai întoarce; un alt soldat din Petrovene,
ar fi şi dat a înţelege
familiei, că nu mai are ce aştepta...
căci un camarad cu
care

alături

stase

nedespărţit,

l-a

văzuţ

căzând la pământ şi nu l-a mai văzuţ ridicându-s
e. M'am sculat şi am
ureat repede dealul, poate
voiu ajunge carul; pe deal,

lângă pădurice, dau de cimitirul satului.
In cimitir, deniște femei mânâne

0 parte

prune

*

din

pomi;

mai

încolo,
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pe un mormânt cam de curând, pe o tavă o pâne mare
(pită), pe ea alte mai mici şi pe acestea ard 2 luminări;
lângă

mormânt,

o femeie

în

vârstă,

vorbeşte

încet,

spune

de sigur o rugăciune; peste două morminte, un bătrân stă
pe o cruce şi priveşte la femeie, e de sigur cineva de al
ei... printre cruci, unele albe serise în bulgăreşte: Tucă
(aici),
pietre

odihneşte... anul,
răsturnate,: pare

luna şi ziua; sunt morminte
un
cimitir devastat, dar nu

cu
e;

cruci de lemn putrede căzute, multe oale sparte la capul
mormintelor, multă sălbătăcie, se vede că nu este respectul dela noi, pentru ultimul locaş de odihnă, al celor ce
ne

aparţin.

Totuşi,

soarele

arde

dogoritor

pe

pietrile cimi-

tirului, iar pe drum, e deja departe convoiul cu soldatul rănit, abia se mai zărese boii albind şi numai ei, târând
spre alt locaş de odihnă, dar de viaţă... pe un sehilod din
răsboiu.
A venit azi în sat, generalul Aslan şi generalul Volvoreanu

şi

în

timpul

cât

stam

de

vorbă

cu

toţii,

au

trecut

nişie bulgari ce se vedeau că suni soldaţi şi i-a întrebat
ger:eralul Aslan, ce sunt. Unul din ei, vorbea bine româneşte, a, spus că este soldat în reg. 4 de Plevna şi împreună
cu ceilalţi, a desertat. Dece aţi desertat? Pentrucă noi nu
vrem să ne batem cu sârbii. Cu tureii ne-am bătut; de
15 ori am întrat în foc contra turcului, dar cu sârbii, care
au fost alături de noi, care sau luptat cu turcii ea şi noi,
au dormit, au mâncat alături de noi şi au dus aceleaşi nevoi, nu vrem să luptăm. Să lupte ceice ne-au dus, noi nu;
da, ce, bulgaria trebui să se bată cu toată lumea? Tu unde
ai luptat acum? La Zaiciar. Dar după ce s'or potoli lucruvile, au să te apuce de ce ai desertat,.Fi aş, eu acum tree
prin satul meu, sunt de lângă Plevna, îmi iau familia şi
mă duc iar în România, unde am trăit bine vre-o 14 ani,
cu părinţii, în Peatra Neamţu, ocupându-ne cu grădinăria. Numai Danef va prăpădit, am auzit că acum ela
fugit din ţară. Aş, am aflat dela un prieten al meu, care
e mai deştept ca mine, că Danet e închis în Sofia, el ne-a
prăpădit, el să lupte. Generalul Georgescu, trece cu automobilul spre Orhane, şi se opreşte puţin lângă noi; el ne mai
dă oarecare ştiri asupra a ce se mai petrece în jurul nos-.
tru. Cu privire la ceeace ne spune desertorul, generalul
Georgescu ne istoriseşte şi el ce a auzit spunând un alt
bulgar: Carol, rege; Petru rege, Itălian rege, numai bulgar vrea împărat! Ei acum se bate cu toţi, să-l vedem!
4

Pe şoseaua spre Blosnicovo, stă de odihneşte un şirag
nesfârşit de căruţe cu povară, pentru trebuinţele armatei;
Vlădescu, întreabă pe
unii beau apă, alţii adapă caii.
unul: Ale cui sunt proviziile? Ale Divisiei de Roman.
Da ta de unde eşti? Din jud. Covurluiu. Şi ai ajuns pe
aici! Ri apoi să fim sănătoşi, mergem şi mai departe. Las
că ne înapoiem peste câteva zile, în ţară, îi spune. Când
o du Dumnezeu. S'a încheiat pacea. Ei apoi bine s'a făcut,
de, bine “a dat Dumnezeu de s'a făcut pace. Iţi pare bine?
Cum să nu, doar avem şi noi treburi acasă, şi dac'am îsprăvit pe aici, ce să stăm degeaba. Aşa e. Şi-a luat eaii de
dârlogi, pe câte patru, şi mai bun cârmuitor al carului
său, decât toţi guvernanţii Bulgariei, cârneşte la stânga
prin un noroiu până la genunchi, încalecă, cu căruţa sâ
meăreată cu saci, vâri, şanţul şoselei plin de apă şi destul
de adâne, ca şi cum ar merge pe cel mai neted drum, și
întră la locul lui, în şiragul nesfârşit de căruţe, şi convoiul încet şi pe dată întreg, începe să se târască, ca 9
oniidă pe un trunchiu de pom...Azi, am răspuns primarului din Corneşti; el îmi serie următoarele: „Din corespondenţe ce mobilizaţii din această comună, trimit familiilor
lor, constatăm că ei se interesează mult de situaţia celor
rămaşi acasă în urma lor şi mai ales de munca câmpului.
Poarte logic; dar împrejurările actuale, fiind nevoie ca
entuziasmul

lor

a le adresa

alăturatul

a vă

ruga.

să,

crească,

respectuos

ne-am

sfat, care
să

binevoiţi

permis

conţine

dle

comandant,

purul adevăr

a ordona

dlor

şi

coman-

danți de companii (dacă îl găsiţi folositor), spre a dispoza
cetirea lui celor în drept, căci aproape toţi cei mobilizaţi de aici, sunt în regimentul ce
menda”. Primar, N. I. Popescu.
Serisoarea, sfatul lui, sună astfel:

aveţi

onoarea

a co-

Iubiţi copii, ai corneştenilor,
In scrisorile ce trimiteţi soțiilor ori părinţilor voştri,
„văd că duceţi mare grijă, de tot ce e acasă, de mijloacele

de trai ale familiilor voastre şi de munca, câmpului. Aflaţi
însă dragii mei, că Țara ce v'a chemat să vă faceţi dato-

na, are grijă de cei rămaşi în urma voastră. De munca
cânipului, să n'aveţi grijă, căci vi-se face întâi vouă, prin

stăruința

hambarele
câmpului,

noastră,

de cei rămaşi

la vetrele lor, şi întâi

şi magaziile voastre se vor umple de roadele
care
sunt aşa de frumoase. Soţiilor voastre,

iarăşi nu le purtaţi de grijă, că Duminecă 30 Iunie, le-am
împărţit aproape 700 lei, să aibă de cheltuială până veniţi
voi, bani dăruiţi de noi, preot, perceptor, notar, geandarmi, consilieri, locuitori din comună, obşte, bancă şi
cumpătare, ba încă şi soțiile noastre au venit în ajutor cu
bani de ai lor şi alţi strânşi de ele, din casă în casă. Vedeţi dar, cât de frumos se răsplăteşte. famiilor voastre,
lipsa voastră.
Nicăiri nu mai e jale în satele noastre.
Ficeare din soțiile voastre, se mândreşte acum că are soţ
pe câmpul de luptă şi mândria lor va îi cum nu se poate
mai mare, când vă vor îmbrăţişa la întoarcere, sănătoşi
plini de glorie. Inainte dar cu Dumnezeu, băeţi. Uitaţi
tot ce e în urmă, şi gândiţi-vă numai la scumpa noastră
(ară, a cărei fericire, atârnă de vitejia voastră. N'aveţi
teamă de gloanţele duşmane, căci ele sunt aşa de slabe,
încât credem, că nici unul nu vă va atinge. Noi cei rămaşi acasă, rugăm ceriul a vă
pe lângă vitejia strămoşească

ţinea sănătoşi;
vă mai cerem

iar
ca

vouă,
atunci

când veţi ajunge la culmea gloriei, să ne scrieţi şi nouă,
ce veţi vedea prin Sofia. Aceste vi le spune din inimă
primarul vostru, care regretând că n'a putut fi încorporaț alăturea de voi, vă trimite salutul frăţese, odată cu al
întregei populații din comună, care în fiecare moment
strigă: Trăiască încă mulţi ani, Viteazul nostru Căpitan
și Inţeleptul nostru Rege, pentru fericirea ţărei! Trăiască
armata

română,

viei

străbune!

nea

şi vitejia

cu conducătorii

Trăiască
armatei

România
sale!

ei, pentru

mărită,

Mergeţi

nemurirea

prin

sănătoşi

gl6-

înţelepeiubăieţi

şi ve-

niți sănătoşi încăreaţi de laurii gloriei. 1913 Iulie 5. Primarul comunei, N. î. Popescu.
,
Scrisoarea aceasta, rândurile acestea trimise de un român, adevărat cu suflet mare, abia le-am putut ceti, de
emoție, soldaţilor din Corneşti, în satul Toros, cu cel dintâi prilej al întrunirei întregului regiment. Am spus oamenilor, că sunt fericiţi, că au astfel de primar în satul
lor şi recunosc, că de ar îi ca guvernanţii ţării noastre,
să servească, cu adevărat, interesele ei, acest primar
şi

toţi care vor fi ca dânsul, să rămână
capul

comunei,

unde

aceste

timpuri

până la moarte, în
i-au

apucat

ca el, au dat dovezi, că sunt părinţii comunelor
răspuns primarului, simplu dar sincer,
Corneşti, că are un adevărat părinte,

că am

îndeplinit cererea

şi când

lor. lam

că e fericit satul
în primarul lor;

lui, eetind însu-mi sfatul ce tri4*

mite corneştenilor din Dâmbovita, de care sunt mândru,
căci se port foarte bine şi ascult de şefi. Că în numele lor,
arăt primarului și tuturor cari au ajutat familiile lor, recunoscătoare mulţumiri. Il reg să mai înştiinţeze familiile celor aflaţi aci, că toţi sunt sănătoși.
Este înălţător sprijinul pe care tot românul nepurtător de arme, bărbaţi san femei, au dat statului român, în
împrejurările grele, prin care a trecut; şi dacă zicătoarea
a fost vre-odată dreaptă, că la nevoie îţi cunoşti prietenii,
apoi este o datorie de cinste pentru guvernanţi, să le
arate la rândul lor recunoştinţa cea mai vie şi sub toate
formele, căci o merită cu prisosinţă.
15 Xulie. — Astăzi am părăsit Petrovene şi am plecat la
satul Toros, mergând prin Blâsnicovo, de unde mi-au
luat şi batalionul ce aveam acolo. Trăsurile pe care contam că vin imediat după noi, cele cu bucătării, au luat

şi ele

şoseaua

pe la Panega-Malka,

la Toros,

aşa că Tă-

mânem şi pe astăzi, ofiţerii şi trupa, iarăşi fără mâncare.
Starea asta mă disperează. După un repaos de o oră, în
care am tot aşteptat în zadar bucătăriile, ne punem iar în
marş; opresc pe dealul din dreptul satului Doben, un şirat
de case; aci, ne apucă
o ploaie groasnică, tunete şi trăsnete;
trăsurile rămân departe; de frica ploei, plec iarăşi, dru-

murile

devin

din ce în ce mai

rele, trăsurile nu ne mai

pot urma, rămân în drum, noi scoborâm mereu şi urcăm
iar, picior de om nu se vede, nu avem nici o călăuză, iar
harta, necomplectă; Dumnezeu ne scoate înainte un ţăran
bulgar, Nencu, ştie puţin româneşte, căci a trăit, câtva
timp în România; el ne conduce până ce satul Torss, to-

lănit în Valea Vidului,

se zăreşte de departe. Scoborât în

V alea Vidului, oprese să vină trăsurile; nu sosese decâi
trei; celelalte toate, au rămas, prin pădure, în drum. Tri-

mit

în

sat

şi câțiva

turei

cu

bivoli,

sunt

trimişi să-mi

scoată trăsurile la. liman, de se poate, înainte de a înopta.
Priveliştea de pe dealul pe unde am scoborit — pe lângă

Pesterna —

este

fermecătoare:

jos, pe sub

poalele unui

deal stâncos, acoperit ea verdeață, trece nepăsător Vidul,
prin mijlocul unei văi largi, aci în dreptul satului. în spre
sud, Vidul iese de printre nişte dealuri păduroase, diu-

tun, defileu barat către fund, de nişte culmi ce scobor din

Balcani. Alături de acestea, stă măreț întins Balcanul;
nici un sat nu se zăreşte; a lui Toros — taur — sunt toate
+

vroprietăţile peste care fug departe ochii noştri, ale lui.
viile, iar pe fundul văii, satul întins, pe care regimentul
nostru, frăţeşte îl împarte cu regimentul Muscel 30, pentru cantonament. In mijlocul satului, lon Brătescu Voi-neşti. mă întimpină cu o sticlă de ţuică, eu nemâncat,.
chinuit de gânduri şi îngrijat că noaptea îmi apucă trăsurile regimentului, în drumul stricat al pădurilor.
16
sat,

Iulie. —
după

un

La
ordin

5

dimineaţa,

dat

regimentul
spre

la 4 noaptea,

porneşte

din

Peşterna-Malka;,.

la Peşterna, la ora 8 opresc regimentul, se face apel general şi după jumătate de oră, pornim spre cantonament.
Pe drum întâlnim pe brigadierul nostru, care cere să.
treacă regimentul nostru în revistă, îi defilează, adună.
oamenii şi vorbeşte trupei. şi ofiţerilor, imputându-le că
nu au destulă mândrie, n'au atitudine mai potrivită cu
locurile pe unde ne găsim. Are o vorbă care prinde bine:
gândiţi-vă că fiecare din voi, preţuieşte cât 160. de bul-gari, fiindcă fiecare aveţi în cartuşieră, 160 de cartuşe;
deci 160 de vieţi de bulgari. Am întrat în; cantonament.
stăm cu toţii, un comerciant cu de toate,
Bulgarul unde
e foarte curtenitor cu noi, un frate al său a murit în răsboiu, are nevastă, soacră, copii, pe toţi mi-i prezintă. In
sat, nu e casă aproape, pe pereţii căreia să nu fie bucăţi.
de pânză neagră, cu litere, iniţiale, doliu pentru cei morţi;
la unele

am

case.

sunt

câte

2 şi

chiar

3

asemenea

semne.

Nu

văzut o fereastră care să aibă toate geamurile bune:

o grindină de-acum câtva timp, a spart geamurile în o:
întreagă veziune, pe care am străbătut-o şi am văzut-o,.
cauzând şi bucatelor de pe câmp, mari stricăciuni. Par'că
şi Dumnezeu, a întors faţa dela acest popor, mişel, cotopitor de bunul şi avutul altuia. Nu stiu care vor fi despre
noi, părerile acestor locuitori ce întâlnim, la fel, pretutindeni: nouă ne par, ca niște oameni, care au stat în
apropierea altora loviți de' trăsnet, aşa ne par de abătuţi,.
de striviţi de soartă. Turcii ne privese cu multă simpatie,
parcă le-am fi fraţi; ei ne spun, că de vom pleca din satul lor, vor pleca şi ei, căci bulgarii sunt răi, răzbunători.
şi nu le iartă atitudinea atât de binevoitoare ce au cătră
oştirea românească. Ce proşti sunt bulgarii; turcul este:
un neam, care aşa se poartă cu cel mai tare ca el, cu acel
de care se teme; dupăce. vom pleca noi, se vor târî înaintea bulgarului, cum se târăsc înaintea austriacului în

—
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Bosnia, cum se târăsc înaintea italianului pe unde acesta.
a pus piciorul, cum se târăşte succesiv la Constantinopol
când germanului, când englezului; acesta e turcul de azi
şi cea mai bună dovadă este, că deşi în răsboiu cu turcii,
bulgarii nici nu sau sinchisit de toată tureimea de care e
plină țara; turcii azi, au ajuns în felul ţiganilor, ei nu mai!
simt într'înşii puterea de a mai trăi prin ei, nu mai au
însemnătate, nu mai au ideal, este un popor care scapătă
după dealul orientului depărtat, lăsând umbră pe urma

lui. Astăseară

voiu dormi

afară în

insecte şi de şoareci, două litfe
nu m'am putut împăca să-i simt

cort; casa e plină de
cu care în
lângă mine.

viaţa

mea,

17 Iulie. — Regimentul 30, pleacă de dimineaţă la satul
'Turski-Isvor, în bivuac, pentru rărirea trupelor din cauza
epidemiei de holeră. Am fost cu comandantul de brigadă,
de i-am arătat locul ce am ales pentru bivuacul regimeutului meu, şi i-a plăcut. La înapoierea mea, am găsit împărţindu-se tutun — foi —.la companii; se evacua la spitalui dela Malka, un soldat ars de explozia cazanului de
bucătărie, altul cu o fractură a piciorului, din căderea
unul cazan de bucătărie, trei soldaţi cu diarie, un sergent

cu

diarie

şi vărsături

şi locot.

V.

Andronescu,

cu

febră

(bronşită suspectă). M'am dus să-i văd şi să-mi iau ziua
bună dela ofiţer. Acesta era aprins la faţă, mâna rece ca
ghiaţa şi împresia ce mi-a făcut, este că-i atins la plămâni. In trăsură, sergentul Niculescu, cel cu vărsături,
plânge cu hohote. Îl mângăiem şi trăsura, ca un car funebru improvizat, porneşte hodorogind pe șosea. După de-

„Jun,

ne

instalăm

în

tabără.

Batalioanele

sunt

rărite

la

200 m., companiile la intervale mari, totul în fine e des
părţit prin aier din belşug, şi e bine de trăit. Spre seară,
priveliştea este fermecătoare, între Balcani şi Valea Vidului, mai este un lanţ de dealuri, paralel cu munţii, În
“tre ele pluteşte un albastru deschis, spre noi azuriu, spre
Balcani albastru închis; în această masă albăstrie; vâriurile Balcanilor par nişte clopote suspendate în văzduh.
Incet-încet, cu lăsarea întunericului, munţii par'că se apropie din ce în ce, de noi; albastru se lasă tot mai în jos şi
când crepusculul limpezeşte de tot cerul spre apus, mă întore la stânga, privese spre cerul ţărei noastre curat, senin, cu ochii sufletului meu caut spre fiinţele seumpe:

ochii

noştri

sau

străbătut,

s'au

întrebat

şi... sau

închis

spre a-şi vorbi în taină; şi eât de multe, şi cât de duioase:
au a-şi mărturisi simţiri şi dor nemărginit! E masa gafa,.
mâncăm la batalionul II; felul meu de mâncare favorit,
pâne cu ceapă; am luat două linguri de zeamă de ciorbă,
și atât. Mâncarea nefiartă, friptura doar numai aşa tre-cută pe la. foc... Spre seară, au venit cei trei sergenţi lă-saţi de compania a VIl-a, în Yârgovişte, la regiment, şi.
pe care i-am chemat telegrafic la partea activă. De ce nu
i-am lăsat în situaţia favorabilă în eare-i pusese coman--

dantul lo» de companie?

Tabăra

Batal.

Pentrucă

|. de

la

lăsarea lor la reşedinţă,.

Toros

(Bulgaria).

nu m-is'a părut îngrădiţă de toată echitatea: erau orăşeni.
Unul din ei, îmi este nepot şi căpitanul, mi-a declarat că,..
lăsându-l „a crezut că mă serveşte pe mine”. Nu-i aşă că
e atent față de... şetul său? Or, eu am văzut plecând co-:
pilul meu, crud, neformat ca militar şi alţii să se bucure
de un privilegiu, în numele unui precept schilod, că situa-ţia, mea poate să servească, scut, neîndeplinirei datoriei, de:
cătră un. oștean?
i
Unul din sergenţi, mi-a adus o scrisoare şi nişte rufe
din ţară, date de familia mea. Aceiaşi plângere că nu
scriu; dar eu am scris destul de des, însă probabil, că se:
petrece aceiaşi nepgligenţă cu scrisorile, care se petrece şi
cu sănătatea trupelor. Biată soţie, suflet zbuciumat, seri-sorile tale curăţă inima. mea, de părţile amare din răstimpuri.

Am fost -“ulat astăzi, în » neobişnuită
—
18 Iulie.
zarvă; un soldat sosit în timpul nopţei, din o localitate
imfectată de holeră, unde împreună cu alţii fusese să
aducă pâne — Lucoviţ — spre ziuă s'a îmbolnăvit cu toate
simptomiie de holeră. L-a şi evacut la Lucoviţ, aproape
gata. Incet, încet corturile de izolare şi de supraveghere,
se umplu de bolnavi. De-acum ni-an pierdut speranţa.
E de ajuns să ştii că există o boală, ca bolnavii să spomească. Cătră seară, soseşte în bivuac medicul şef al corpului de armață; vorbesc cu el şi îi foarte decepţionat:
pm

cere

|

E

starea

generală

spăimântătoare.

Comand.

Batal.

sanitară,
Mi-a

spus

II. la “Toros

mizerabilă,
că

în

(Bulgaria):

holera

trecerea

face

prin

ravagii

satul

Pe

trovene, de unde am venit noi, i-au ieşit înainte locuitorii,
în cap cu preotul şi plângână, l-au rugat să le trimtă doctori, că mor oamenii pe capete... holera. Această pacoste,
a fost adusă în armata noastră, de către trupele bulgă:
reşti, făcute prizoniere de noi şi cărora li-sa dat drumul.
Pe la ora 3, am avut producţie artistică la batalionul li;
e distractivă această produeţie, e cerută de comandantul
de brigadă, dar eu nu-i împărtăşesc nici nevoia, nici timpul. M'a durut capul, și mi-a fost rău la stomac spre
seară, aşa că m'am înîricoşat, astea fiind simptoamele
holerei; m'am culeat de vreme. Noaptea, m'am trezit de
3—4 ori, de gemetele plotonierului Grigorescu, bolnav de

x

Casa

—
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holeră, şi de cântecul unei cucuvele! Nu mi-s'a părut niciodată acest cântec mai sinistru, ca acum. Plotonierul aiuse Jăleşte... cucuveaua îi răsrează, spune... să ceartă,
punde! Santinela dela cortul meu, se ceartă cu schimbul
următor,că nu se scoală; îl strig, ce e? la glasul meu,
omul sare în sus şi... schimbarea se face, contrar regulaM'am
nentului, în locul caporalului, vocea mea. asistă.
culeat iarăşi; capul nu mă mai doare, abia aştept să se
facă ziuă, să continuu facerea puţului şi să aflu dela doctor, cum stăm cu boala.

“Tabăra Batal. II. de la Toros (Bulgaria).
19 Iulie. — Vremea mohorîtă, închis, a ploae. Mă scol.
şi am o dispoziţie ceva mai bună; eu ştiu că de mine detotul, de mă voiu lăsa eu, cad bolnav deabinele şi
pinde
“de mă îmbolnăvesc eu, regimentului îi lipseşte stăpânul
pe această vreme de restrişte, când el e cel mai trebuitor.

Când

ies din cort, dau peste o mare activitate: curăţenie:

câţiva bulgari. cu primarul în cap, au
pretutindenea,
adus vre-o, 40 klgr. lapte. Starea sanitară, bunişoară. Sin-

gur plutonierul
sit a fi trimişi

Grigorescu
la spital.

şi un sergent mai grav, nece-

Puţul

merge

un caporal, prins la furat pere crude;

bine.

Mi

se

aduce

i se aplică —, după

ordinul ce am dat — câteva lovituri, lau asupra-mi să
justifice lui Dumnezeu, măsura aceasta, căci de 6 zile, întrun sfat o ducem cu oamenii, o sumedenie zac prin cor-

turi,

viaţa

ne este amenințată

şi de prisos orice

povaţă

ora

4 ploaia, încetează

Marşul

Princesa Maria,

şi serbarea
imnul

regal

Iliilor, începe,

exact.

cântat de muzică

şi

cor; „apoi, corul a cântat câteva bucăţi, recitări, Herşcu
boceingiul, etc., gimnastică suedeză, jiu-jitzu, cor, marş
muzica. După care, toţi Iliii regimentului, în număr de
19, doi fiind bolnavi suspecți, ieşiră în mijlocul cercului
tormat de tot batalionul I. Li-se împărţi vin, tutun şi
câte un frane de fiecare; după aceia, adresându-mă Iliilor, le-am spus: Băeţi, poate că întrun colţ al sufletului
vostru, aveţi o mică părere de rău, că ziua voastră vă găsește departe de dragii voştri, de ceice aveţi voi mai
scump rămaşi în ţară, părinţi, soţii, copii, fraţi... însă să
vă

mândriţi,

că

cânipie bulgară;
“când pe întreaga

reg.

22

vă

sărbătoreşte

astăzi,

pe

această

să ţineţi minte ziua de 20 Iulie 1913,
armată românească, de sigur numai re-

sg ——
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20 lulie. — Starea sănătăţii se menţine aceiaşi; un caz
nou de oreillon; din cei diarieiei în observaţie, 14 sunt
“socotiți vindecaţi şi sunt redaţi companiilor, Lucrarea la,
puț, merge bine. Astăzi, sf. Ilie, fac serbare pentru toţi
cu .vumele Ilie, din regiment, După prânz a plouat; pe la

PPR, Dia

de-acum. Câţiva ticăloşi, vor să omoare mulţi oameni
buni. Un ofiţer» îmi aduce un buchet de flori. Pe Balcani.
nori de ploaie; pe cerul ţărei mele, e un petec cu soare:
fi-va la 'Târgovişte? La 10 plece în sat, unde vom dejuna
la gazda noastră Tacn. Prin sat, trece generalul Aslan,
“comandantul divisiei; mă întreabă cum stăm, îi răspund,
binişor ca sănătate, până acum n'am pierdut nici un om.
'Generalul, cu o mină de îngrijorare, îmi răspunde: sunteţi
cei mai fericiţi, dacă-i aşa... De sigur că trebui să fie mari
ravagiile holerei, în altă parte, dacă la noi e atâta. fericire.
Să dea Dumnezeu să fiu cruțat şi pe viitor, regimentul
meu are un protector bun la Dumnezeu: rugăciunile bietei neveste, îmi va salva viaţa soldaţilor mei şi voiu întoarce Dâmboviţei, regimentul întreg. Azi am dejunat,
pentru întâiadată, binişor, După dejun, am întrat în tabără, am vorbit cu parte din soldaţi, i-am întrebat de
scrisori, dacă au primit ştiri din ţară, dacă au răspuns.
Aştept pe general să-mi vadă tabăra. In bivuacul batalionului Î, muzica, face şcoală; marşurile ce cântă şi care în
țară mi-se păreau nesuferite, aci par frumoase de tot.
acesta voiu pune să-l cânte, când ne vom înapoia în Târgovişte, pe toată strada Libertăţii,

gimentul
neţi

minte

22, îşi sărbătoreşte copiii
cât

veţi

ziua

trăi,

de

săi, de ziua lor. Să

ţi-

mărturisiţi

şi

astăzi,

s'o

s'o spuneţi copiilor voştri şi să le doriţi şi lor să aibă în
viața lor asa serbătoare, pe aceiaşi câmpie, ca vol. Eu
comandantul. vostru, în numele regimentului şi al corpului ofițeresc,

vă urez de

ziua

voastră

sănătate şi

să vă

bu-

curaţi de rodul ostenelelor voastre, de fructul izbândei
voastre, căci mari vor fi pentru ţară, roadele faptei voastra de astăzi. Să vă întoarceţi sănătoşi şi până la adânci
bătrâneţe să vă amintiţi cu drag de noi şi de sărbătoarea
de astăzi!

TI

Ambulanţa

regimentului cu personalul
de la Toros (Bulgaria).

ei în tabăra

După serbare ne-am dus cu toţii să vedem cum stă, puțul; lucrarea continuă şi probabil peste cel multi un metru, vom da de apă. La puț, soseşte medicul care a fosi
la Dermanci; el ne povesteşte că pacea s'a încheiat şi că
probabil pe curând ne vom întoarce în patrie. Că i-a dat
200 doze de ser pentru injecții contra holerei... târziu de
tot! din care să injecteze 200 inşi sănătoşi, întâi medicii,

apoi personalul

inferior

sanitar,

apoi

pe ofiţeri şi după

asta pe soldaţi. Eu am renunţat, pentru un soldat, la doza
ce mi-se cuvenea, Apoi, spre marea, mea bucurie, a spus,
că din regimentul nostru, nu a murit nici un om, că de
asta a dat numai 200 doze de ser, fiindcă ne consideră ca

sănătoşi şi că spre ţară vor pleca mai

întâi, regimentele
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„cele mai sănătoase... Ce fericire, că nu am pierdut
-menea; iată răsplata cum vine acelor ce pun grijă
nătatea

oamenilor,

de

oameni.

ne-a

Dumnezeu

pe nide să-

ajutat

scăpăm teferi până acum, Dumnezeu să ne scape
acum să ne ducă pe toţi, până la unul, la T.-Vişte!

să

şi de-

21 Iulie. — Nu sunt în stare să pot descrie, aspectul de
aseară, al taberei. Intro clipă sa răspândit vorba, că 0
să

plecăm

curând

în

şi

ţară,

tabăra

e

mare

un

cor

de

greeri, e un tremur de bucurie, e o înviorare, nu e cort În
care să nu vorbească 3—4 de-odată, încet de sigur, însă
corturile sunt case cu uşile deschise şi cu pereţii de aier,
pe unde veselia nu-i ţinută în loc, şi măreşte puterea gla-

sului. Luminile licărinde în felinarele de campanie, pat
ard în
care
credincioşilor,
mâna
din
luminărelele
clipa sunetului de clopot, la biserică, Hristos a înviat:
asa tainică le este licărirea, ca smerenie pentru lumina
cea mare ce se revarsă asupra sufletului tuturor celor

aici,

strânşi

bucuria

zilei

de

revedere

a patriei iubite,

fericite. La sfaturile, la spusele fiecăruia, se adaugă îlue“vile sfioase a unora, cărora vestea le distrează gândul, ei
par că nu simt ca ceilalţi, pe când ochiul sufletului lor,

de mult priveşte pe ferestruica casei, unde dragi şi iubiţi,
elipese în întunericul nopţei neadormiţi de arşiţa dorului
celor de departe! Se aud şi oftări la unii tăcuţi, care poate
-că nu au o vatră peste care ochii sufletului lor să treacă;
dar ţara noastră e bună, o veţi avea de-acum această vatră binemeritată de voi, într'o patrie mai mare, mai recunoscătoare către voi. Santinelele, care trag cu urechea
la. ceeace le aduce mai desluşit vântul, dinspre tabăra asa
de vorbăreaţă, santinela -dela cortul meu chiar,. a uitat
că ține puşea, de paza comandantului care... tăcut şi ascul-

tător, „cu privirea asupra Balcanilor negri, stă dus pe
gânduri, are şi el pe ai lui întrun colt al acelei ţări, care-i patria tuturor, care, ea niciodată, îi pare bine că nu-l
lasă să doarmă! Dragostea. de ai tăi, de neam, de ţară,
e cea mai mare dragoste ce poate furnica simţirile unui
om, ori ce sar zice; iar cea mai vorbitoare de dânsa, cea

“care o poate mai sincer, mai

curat, mărturisi,

este... tăce-

rea! iu Stiu că santinela, nu din adâncul sentimentului
de datorie, îi pare mai bine că acum se găseşte aici, la

colo,

ceas,

de

cât

când

am

venit

eu 'greerii

la cort, l-am

dela

corturi;

întrebat:

de

cu

vreme.

tu ştii ce consemn
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ai? Da dle colonel. Care-i? Să nu las pe nimeni să între
la d-v. Da pentruce? De, asa ni sa spus. Ei cum măi

păete, dar dacă vine copiii mei, nevasta
tu nu le dai drumut Ba le dau,. -da de
mai pe-aci? Dacă ai tăi, nevasta ta, ar
eu nu li-aşi da voie să te vadă? Păi, da,

mea să mă vadă,
unde să vină tocveni să te vadă,
dar nu'i i-ati da.

Cum nu, băiete. Nu i-aţi da, dle colonel, că... ei de ce?
fiincă, pentrucă nu-i cu cununie, ne înțeleserăm doar aşa,

ac la plecare în coa, şi d'aia mă gândese i-o mai îi arzând ei de mine acu... or m'o fi crezând mort de mult
Da, tu ca santinelă, ai voie să... vorbeşti când eşti la ceast
Aşa e să trăiţi!... p'ai voie să vorbeşti, dar îţi dau voie să

te gândeşti până la ziuă, 13... cum

ai să faci când ai să

ajungi în satul tău; de mine în noaptea asta, grijă să nu
ai, mă păzese ochii mei... Incet, încet, dintr'un cort depărtat, un cântec de fluer îşi face tot mai auzit, glasul. Ce
cântă? pare ceva de munte, am auzit aşa melodie în
munţi, mâne am să caut să aflu cine şi ce a cântat. Şi
tocmai târziu, e târziu de tot, după liniştea din tabără,
după apăsarea ce se simte, abia îmi dau bine seama, că
încă mai de mult trebui să fi plound, dacă cortul meu s'a
îr.tins ca o sticlă de geam. şi o răcoare aspră se îndeasă tot
mai mult, de un vânt dinspre munţi, în lăuntrul cortului
meu. Nici un
timp nu-i mai îndemnător la somn, decât
pe o ploae, în corturi; cu toate acestea, are şi acesta leacul: gândeștete de unde o să începi și şirul, a povesti la
ai tăi, tot ce-ai petrecut de când i-ai părăsit, şi îii sigur că
nu vei pune ochii în gene, până la ziuă!
.
Astăzi e Duminecă; pentru întâiadată şi fără să m
gândese mult, ghicesc ce zi este. Vreme noroasă; în cort
a plouat de-abinelea astă noapte, pânza asta de cort, e
foarte proastă, apa străbate prinirînsa. Am stat în pat,
până la 8.30 min. dim., mi se aduce corespondenţa, în pat,

o rezolv,

mi

se aduce 1000 cărţi postale,

albe nescrise,

le

număr şi le împart pe companii, și pe ofiţeri, scriu şi eu
vre-o 5—6. Aflu însă, că din cauza holerei, tot, dela noi
către ţară, se aruncă în Dunăre; până acum, din cauză
operaţiilor, nu treceau Dunărea, decât să se ardă, Dunărea le mai îngăduie câtva timp să mai trăiască, ori le
apropie de ţărmul ţărei, pe când focul le mistuie numai
decât. La 1l sunt gata, ies din... casă, dupăce pentru întâiadată beau un ceai cu lapte. Alt aspect are acum tabăra; se vede veselia, nu lipseşte cântul, acum mai ni-
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meni nu se sfieşte a... fluera, ba se aude tare sunetul sfios
al fluerului de aseară, mă duc drept într'acolo, spre gura
unui cort. Un soldat stă dealungul pe pământ, capul rezeimat întrun cot, cântă din fluer, pe care-l lază jos dela
gură şi-l dă după spate... Ai primit scrisoare de-acasă,
băete? Da să trăiţi. Şi o citeşti acum? Ba nu, că nu ştiu
carte, dar mi-a cetit-o un camarad. Şi acum ce făceai cu
ea? De, mă uitam la ea... Ori ascultai fluerul? Ascultam
da, şi mă uitam şi la ea, par'că acum înţelegeam ce-mi
seriu ăi de-acasă. Asculta fluerul, şi privea scrisoarea...
era şi glasul locului şi scrisul mânei, cunoscute lui, şi-i
vorbea şi ce nu încăpuse... în scrisoare! Şi câţi sunt de
mulţi acei care cred pe ţăran, nesimţitor şi aspru şi neştiutor de taine sufleteşti, nestăpânit de ele! II întreb:
veşti bune de pe-acasă? Iţi scrie de bine? Imi serie al de
taica, de- de bine ar fi dacă... cică, aşa spuse ăl de'miciti,
"mi-e băiatul bolnav şi nu mai am altul, că am avut trei

mai mărunţei şi acum doi ani, nu ştiu ce molimă dete
prin satul nostru, că mi-a murit şi mie câte trei, ăsta &
seăpat,

l-a luat

o soră

măritată

în alt sat, doar

o scăpa.

"ia câteodată aşa câte-o pustie de boală, bato so bată, de-i
curăţă pe rudă pe semânţă, de n'ai ce face, dacă vrea

Dumnezeu! Tu eşti complectaş? Da dl ecolonel, am fost
prisos şi mam vrut să rămân de ceilalţi camarazi. Îţi
pare rău “ai venit cu noi? De aşa ceva, nu. Auzi, de ce
semi pară rău. Mă laşi să citesc şi eu? Da. Imi întinde
cartea postală, răsucită şi îndoită de dânsul, de atâtea

ori sub degete şi gândiri. Citese adresa: Dsale dlui Ilinca
Ion, soldat în reg. 22 compania 7 Dâmboviţa, bat... dus
pentru Patria română. Ura. Unde s'o afla el să i-se dea
E. Î. £. urgent. Scumpul nostru fiu, află că noi suntem

bine şi nevaştăta, e cu noi, de când ai plecat tu, da Niţă e
cam

tu

bolnav

cum

jandar

şi nu

te porţi,
din Runcu,

feciură,
al nostru

spune

duce

ştim

grijă

că

fiul nostru,

căl căatăm

şi eu el. Bucatele

un

care a venit pe aice, cu: veste dela pre-

el. Da tu grijă de acasă, să nu

şi cum

noi:

sunteţi la bulgar, mne-aspus

te-am

făcut

le-a strâns

pe

tine

bun

ai, Niţă e

ţărei,

Frusina şi i-am mai

om

face

ajutat

Şi noi şi nişte oameni din sat. Ne-a adus şi 20 de lei, de,
noi nu avem nevoe, dar fiind ca dat la toţi care au soldaţi în răsboiu, luarăm şi noi, da i-am dat Frusinei. Altcevaşilea m'am ce să te vestese decât că să vii sănătos.
SȘ azi a venit jandaru să 'ntrebe de-avem nevoe de ceva,

da noi nevoe wavem şi de-ar fi, pân nu-ţi izbândi bine de
ale ţării, noi am mai face, ea făcut și ţara destule la îngiotatul ce-i pe capul ei. Al tău tată Ilinca. Ei când răspunzi lui tatăl tău? Acum, când o îi să. am cartă poştală,
că pă hârtie d'asta de, n'ar primi... şi-mi scoase o bucată
de mototol de hârtie, din cărtuşieră... "Mi-e de băiat că
so prăpădi, că "'ncolo. Crezi tu, ai vrea să te duci tu acum
acasă Ilinca? Acu nu dle colonel, “avem treabă aci. Ce
treabă Ilinca? A poruncit ţara şi noi trebuie să ne supunem, suntem acu a, ei de tot. Tu vezi ţara ta acum Ilinca?
Vite-o colo... şi-l arătă cu mâna, spre cortul din cap, în
solul din mijlocul corturilor, departe în faţă, înfăşurat
în muşamaua neagră, ca vârtul unei săgeți mari aurite,
lucind pătrunzător peste tot printre corturi... drapelul!...
Dar tu, de unde eşti băete? Dela munte, casa noastră-i
sub munte die colonel, o stâncă mare de crezi că-i gata
să se răstoarne peste sat. Cânţi din fluer de mult? Ei, da
asta-i cântat, da nu prea ştiu să cânt; mă jucam cână
eram copil. Dar atunci fluerul de unde-l ai? Mi-l aruncase mama, făr să ştiu, când m'am suit în tren, la Petroşâța. Da ce mama ta a venit atâta loc după tine? Da a
venit dle colonel. l-ai seris mamei tale pe unde eşti acum!
A scris di căprar Stan P. Vasile. Da ce eşti tu cu el? [i
cin sat. Şi tu eşti complectaş? Da; noi suntem trei fraţi,
toți au venit, unui în 6 artilerie şi fratele mai mic e în
compania Il-a. La noi în. regiment? Da. Vrei să fii cu el
în aceiaşi companie? Da la ce. Să vă vedeţi unul cu altul,
mai des, să vorbiţi de părinţi... Aş, tot de geaba, că di
De. zice că-i în oservaţie, a fost pe la Lucoviţ. So face
bine?

Cum

nu,

de asta

să nu

ai tu

grijă,

Doctorul

pentru

binele nostru ia aşa măsuri, de vă pune de-oparte. Păi
cură. Ai vorbit cu el? Nu. De ce băete? Ne-a zis dl căpitan, să nu ne ducem pe la corturile lor, căs bolnavi. Peste
3 zile le dă şi lor drumul, au stat 5 zile. Acu, trei zile
rabd şi eu; de n'ar muri. Măi băiete "i român şi tu nu ştii
că român nu piere aşa cu una cu două? Aşa e. Diseară
să

cânţi

din

fluer,

da

să

cânţi

piace ţie mai mult, auzi?

Da...

numai

un

cântec,

care-ţi

Seara, când după ploiţa ce stropise tabăra, spre Balcani, se zărea un colţ de lună, iar în tabăra noastră surie
domnea liniştea. greierilor mei, din pricina scârţiitului
cumpenei dela puţul de pe vale, de lângă drum, abea distingeam cântând ce era mai plăcut soldatului crescut

stâncei,

colo

la

munte:

„Deşteaptă-te

)

“za *0N

iraoqueq

£ “uda

19

yo

sub
muchea
Române 1

Voată ziua de azi, mi-a fost tristă; am aflat că la Lucoviţ, se aruncă la groapă comună, mânjiţi în var, îeciori, bărbaţi, fraţi, cu grămada şi pe care în zadar o să-i
aştepie multe braţe întinse. Dumnezeu
să-i ierte, sunt
x
N
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morţi pentru ţară. Ce n'ar îi dat ei, să moară de glonţ;
senmnanii, îşi vor fi dat ei seama, că este eroism crud cea
ce lc-am cerut noi, dupăce am trecut Dunărea? In acest
caz, nu ne putem lăuda că am fost, ceeace trebuia să fim:
înşine eroi!
22 Iulie, — Astăzi e Luni. Timpul frumos. La ora 10.40
dim, am plecat cu brigadierul,, la reg. Muscel No. 30,
Turski-Isvor, să dejunăm, după amiază fiind o confe-

rinţă a, dlui colonel

Pâinea

Coandă,

asupra

Peninsulei balcanice

noastră cea de toate zilele, la aprovizionare de la Telis
(Bulgaria).

şi alta, a lui I. Brătescu-Voineşti, locot. în reservă şi seriitor. Drumul dela întrarea în defileu, este o splendoare.
Soseaua merge pe marginea defileului, care defileu este
latura de-apus, o stâncă de peste 100 metri înălțime. Şoseaua. se furişează mereu, cot după cot, îngustă şi cu o
bordură pe margene, fiind zidită spre vale; după fiecare
cotitură, alt peisagiu, altă vedere, altă plăcere pentru ochi,

pe când Vidul nepăsător şi leneş, după ce a scăpat de
sub podul sus de Turski-Isvor, se lățeşte cât vrea pe fun-

dul văii, pe un strat de pietre mari — lespezi — peste
care cu greu păşese caii nostri.
,
Limăm un drum la stânga, urcăm o. coastă repede, apoi

după

un

platou,

luăm

altă

coastă

şi

dăm

peste

lagărul

pitorească poziţie din
reg. Muscel 30, aşezat în cea mai
. Pe fiecare platou
lagăr
un
câte a putut avea vre-odată,
cu pante dulci, este
văi
de
tat
depăr
şi
ascuns după pomi
ua 'Turski-Isvorşosea
aşezat un bivuac, -pe batalioane,
printre platouri
du-se
lăsân
şi
"Toros, tăind lagărul în două
dispărând ea
lo,
dinco
ând
apăr
ici,
decât
spre a nu se vedea
pm

;
[HEi
ţ

“De

la Toros

(Bulgaria)

la Tursky-Isvor

pe

malul

Vidului.

să apară apoi ca o panglică cenuşie cătră sat, la răsărit,
sau albicioasă spre pod către apus, umbrită de pomi pe
ambele părţi şi destul de bine întreţinută, ea o stradă
astfalt, în. oraș. Am tras drept la umbrarul bataliode

ostăşească

e întinsă, masă

Moşoiu,

unde

masa

cu mămăligă,

borş

de peşte de Vid

nului

dii

bucăţi de lemne puse una lângă alta, şi cu o inscripţie în
româneşte: guleamăta Cazino-Baleanesca-Ceorbăta. Dejun
“copios cum mam avut decând am plecat din ţară, brânză
nostru),

friptură

de

purcel,

muşchiu

(peşte
cu

ca porcuşorul

salată

de

patla-
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gele vinete şi castraveți, vin şi cafea. Dejunul, ca totcare
în
artă
gastronom,
ofiţer
unui
opera
deuna,
a
depinde
care
de
şefi
erau
excela, mai ales când musafiri
lor,
mâncări
tate
însemnă
multă
mai
da
cari
şefi
şi încă
decât oricăror aplicări de principii tactice pe echartă, sau
teren, ofiţer eare era dar binevăzut şi când am plecat
pn

De

a

la Toros

la Tursky-Isvor

(Bulgaria)

pe malul

Vidului.

a: la inspecții,
de-acolo, brigadierul mi-a atras şi el atenţi
de de şefi.
Depin
ochii.
o masă bună, e ca o defilare, îţi ia
în

e un ce,
Da, depinde de şefi, dar să ştii, că şi masa vorbă, însă
nici
Da,
.
afirme
se
să
a
cinev
care nu-i rău ca
că stomacul primează.
atât până unde nu laşi a se vedea
un stomac mulţămit,
că
ştii
Anastasiule, aşa este; dar să
nici, care ţipau
năpraz
şefi
vede tot în roz; eu am văzut

siSi ocărau

la font,

nimie

nu

le plăceau,

dar

când

5

la

—
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masă, mâncau raci, peşte proaspăt, budinci... deveneau
miei şi rezultatul era totdeauna bun; aşa se explica de ce
colonelul, în tot timpul cât şeful striga şi bruftuia, el
tăcea, era mut. Stia el că peste puţin, şeful se va domoli..
Vedeţi, dar cred că vremurile acestea au trecut... Şeti
de aceştia s'au dus... Aici iar te contrazic; şefi de aceştia
mai sunt. In orice caz dv. nu vă numărați între aceştia.

Pe stânci

Da,
nit
ştiu
fost
țare

la Tursky-Isvor (Bulgaria).

aici ai dreptate, de asta sunt slab ca dta şi necontețin dietă... hrana intelectuală mi-a fost preferită, O
ŞI... uite podul! Recunose brigadierului meu, a fi
şi este, un. intelectual distins, aşa că orice încredinmi-ar face, nu el, dar alţii, căci el nu are obiceiu, nu

e de trebuinţă.

Vizităm

tabăra,

ne ducem

la cortul unui

ofiter, pictor improvizat, asa cum sunt militarii actori.
etc.; el nu are decât un singur tablou, prost reprezentând
0 şosea cu roş, o pădure cu albastru... mare nici creioane,
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nici hârtie

şi care

prin

urmare

nu-i nici

pictor,

nici

ama-

tor, nici pictor, nici cârpaci. Eu îi arăt destule subiecte
şi motive, între care, cel mai admirabil ar fi trebuit să
ș.-l aleagă, însuşi bivuacul fiecărui batalion, care mai de
care mai frumos şi mai variat. Trecem peste acest incideni,
pentrucă eu niciodată nu am avut slăbiciune, de simulanţi...
La poalele celui din urmă platou, în direcţia văii, spre
Malea, stă jos bivuacul reg. 6 artilerie; iar la TurskiIsvor, reg. 6 vânători. Acest din urmă corp, fiind comandat de simulantul locot.-colonel Sturdza Al, feciorul lui
D. A. Sturdza, toate cele necesare pentru hrană trupei
şi deci şi a ofiţerilor, îi sunt trimise direct cu auto-camioane, dela depozite, la tabără. Iaţă-ne eu 60 de arii înapoi,
când în oștirea noastră erau Junkeri şi Cadeţi, feciori de
domni, cărora li se cuveneau toate privilegiile, pe când
restul omenirei, ducea lipsurile de tot şi de toate. Nu strică
să se ştie şi amănuntul, tot cu privire la înlesniri şi privilegii, că acelaş locot.-colonel Sturdza, e pus la înaintare,
de sigur

pentru

acelaş

cuvânt,

fără

să

fi trecut

proba

de

eemandament, probe dela care totdeauna s'a substras cu
o curăţenie de suflet, care se potriveşte minunat cu autoritatea influințabilă asupra tuturor în ţara românească,
a tatălui său!
Am vizitat rezervorul de apă, a reg. Muscel 30, dar
care nu se aseamănă cu fântâna reg. Dâmboviţa 22, dela
Woros. La ora 4, a fost conferinţa locot.-colonel Coandă,
lucruri cunoscute, dedueţiuni sucite,
coneluziuni nepotrivite, aşa că am rămas nedumerit asupra chestiunei
pusă de dânsul şi care ar constitui de-altfel, miezul conferinței sale: cine are drept asupra calităţei de hegemonie în Peninsula balcanică, dacă bulgarii nu au acest
drept, grecii de asemenea, macedoneni nu sunt, sârbi nu;
pentru ce numai de cât, noi, care — vorba conferenţiarului „avem doar legături cu peninsula balcanică (9), întemeiate pe interese economice, politice şi etnografice (2)”

Mai întâi

şi "'ntâiu,

noi

nu

aparţinem

peninsulei

balca-

nice; şi hegemonie, nu poate avea, decât o naţiune compactă, aşezată în mijlocul altora întâi şi apoi să măsori
prin analiză deductivă, condiţiunile de superioritate sub
raportul cultural, moral, militar, educativ, al rasei, ete,,
luate cu majoritate. Altfel,
ar fi cea ce urmăreşte AustroUngaria, hegemonie în Balcani, dar care nu prinde, cum

|
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nu se poate prinde... pielea, de îer. Intre popoarele de
aceiaşi rasă, din centrul Europei, Prusia a putut impune
confederaţia germanică, aşa de solidă şi aşa de durabilă,
căci lucrul a fost. natural: în mare, nu-i decât insulă şi
mare.
Cs
Pe timpul conferinţei, a venit şi generalul Aslan, care
ne-a dus la ora 6.30, cu automobilul, la 'Toros. Conferinţa
lui lon-Brătescu- Voineşti, nu a putut avea loc, pentru un
număr de motive, cam câte au fost de pricină, când nu
sa tras clopotele în satul, unde sa dus mitropolitul să
inspecteze o biserică! Aşa şi cu cel din urmă motiv: Brătescu era dus la Loveea, la 47 kil., de tabără; celelalte
motive, de ce s'a dus, cum sa dus, ete., nu le mai înşir
ca preotul bisericei din satul cu pricina.
Comandantul
brigadei, la părăsirea taberei lui Muscel, a învitat pe coionelul comandant de regiment, la dejun, la reg. 22, pentru mâne, asta cum ar fi şi... poftim nene la masă, la cumătru!
Drumul la înapoiere; cu automobilul, are frumuseţele
lui; repeziciunea, ne înfăţişează ochilor obosiţi de alergare,

pitoreşti

panorame

care

zbor

lăsându-ne

senzaţia

„privirei la două cinematografe, deodată; cu şoseaua asta
în cârea dealului stâncos, suntem sub o conţinuă impresie
că, maşina va izbi de-o stâncă la fiecare cotitură, sau va
cădea alăturea în prăpastie... această frică, parcă măreste splendoarea tablourilor pe dinaintea cărora noi rulăm, pe când ele stau locului şi ne desfid graba. Când
am intrat în tabără, era 7.30 seara şi între sat şi tabără,
o ploaie violentă,
a străbătut
impermeabila
pelerină;
după masă, când m'am culcat, cerşafurile, pătura, salteaua, erau mai toate ude, ploaia străbătuse şi prin impermeabila... foae de cort.

23 Iulie. — Muta manevră de regiment contra regiment,
din ordinul şi după tema dată aseară de brigadă, plicul
a se. deschide azi la ora 5 cu începutul acţiunei la ora 6
dim., cu ceaiul trupei nebăut, pe epidemia ce ne bântuie,
cuo situație iniţială la oră necalculată bine, fără cartuşe
de manevră; cu un defileu pe care inamicul stă ca un taur
fioros aşteptând să fie luat de coarne, de un om cu mânile
goale... prieşte instrucției, întocmai cum ar prii stomacului, o mâncare gătită din prâf, sare şi sacâz! Rezultatul
foarte instruetiv şi profitabil... cailor dela mitraliere! La

trupa... intră
ora $ dim., acţiunea era gata să înceapă şi
t, are 1 izpietrui
de
în tabără. Puţul este aproape gata
t, dela
pietrui
lăsat
fusese
aseară
voare de apă, puternice;
i să
oameni
intrat
au
când
aţă
dimine
azi
iar
tund, 2 m.;
piatra
metru,
jum.
continuie pietruirea, apa depăşise cu
T. Pârjoîn sus. Piatra cu inscripţia, se execută de locot.
u-mă
ltând
consu
ra,
deasup
de
ei
lucrăr
schiţa
fac
lescu. Eu
olane.
lemne,
var,
cu lemnarii şi zidarii; trimit la ciment,
de mine; ant
Luăm dejunul la bat. II; menuul făcut ieri
care au reu-“
brâu,
'n
e
poalel
cu
te
plăcin
ură,
pus ca prăjit
izr puvizitez
sit foarte bine. După plecarea musafirilor,
cumpentru
,
urele
T-Măg
la
dusul cuiva
(ul; pregătese
părarea unui

aparat

capi

totogratic şi mă sfătuese cu cei 16

'Toros, la.
de familii, turci, care-mi cer să-i stremut dela
la Doacum
at
alătur
rul
terito
Silistra sau Turtucaia, pe
ul
bulzar
ei,
zic
aci,
de
ă
noastr
ea
plecar
după
căci
brogea,
dânşii,
pe
e
răsbun
le-au dat a înţelege curat, că au să-şi
infiindcă au fost aşa de binevoitori cu noi; ei sunt încred
ă.
noastr
cauza
din
unul,
la
până
i
omorâţ
fie
să
taţi, cau
i,
ierulu
brigad
l
din ordinu
It.-eol. Vlădescu,
Ajutorul,
se
cari,
ri,
locuito
la
ziţii
perchi
pleacă în sat, spre a îace
loşi”,
pericu
„sunt
a
aceast
cu
şi
arme
e
ascuns
„zice”, au
pentru

trupele
mai

vomână

armata

regulate

generos

şi

din

bulgărești,
mai

puţin

faţa

căreia,

cu

generali

Îvicos

deci,

fug

sau

cu tot?
decât

se predă..

sunt

Eu

toată

lumea

asta. Nam cuvinte să o cred? ba, da: perchiziţia precepaturi.
dentă, a adunat câteva puşti... de pândari, fără
că-i
ază
ruşine
se
her,
Manlic
arma
care
de
e,
cocoş, trăgac
s! Dar
sunt erezute adversare de... temut! Că sunt genero

neâci în sat, nu's decât femei, copii şi bătrâni, din care
norocirea

voie,

şi care —

a stors tot ce a găsit

surâsul

amărăciunei

celui

ce

de voie, de ne-

este în disperare,

ne

i ascunse
dă tot ce cerem şi tot ce au. Că mai au şi lucrur
pămunte,
la
câmp,
în
sau
sat
în
prin poduri şi pivnițe,
ile
rinţii noştri ne istoriseau ca ceva de grozăvie, băjeni
moşilor şi strămoşilor noştri, de pe timpul când invadau
care le-au lăsat şi ne-au
cştile străine, dştile turceşti,
şi noi
lor, până astăzi;
contra
ura
suflet,
în
is
transm
ţara
chipurile, doar nam declarat de loe că intrăm în

bulgărească,

prieteni.

A,

se

va

zice,

dreptul

celui

mai

Matare... Las so zică asta, bulgarii în Turcia, grecii în
i,
români
noi
m
cedonia, sârbii în Albania şi să nu o tăptui
şi
cult
popor
chiar,
m
sunte
dar
care nu ne pretindem,

—

72

—

a

de viţă nobilă. Că ar fi fost ucis un ofiţer român, dus la
rechiziţii; altul, dus la avantposturi să le inspecteze, iar
pe urma trupelor din nainte, sar fi găsit 3—4 soldaţi de-ai
noştri, mutilaţi!... apoi dacă ofiţerul, va îi făcut rechiziţia a la... reg. nostru de artilerie şi cel cu avantposturile
va, fi fost atacaţ de-o bandă sau de un bandit şi aşa mai
încolo, nu văd de ce aceste cazuri, ne-ar sili să îmbrăcăm
haina
sălbătăciei,
aşa de
potrivită
naţiei bulgărești,
peste acea ce cu drept cuvânt
-şi în interesul civilizaţiei
şi a wmanităţei aim îmbrăcat-o de bună voie şi nesiliţi de
nimeni. Aud mai pe toţi vorbind, că bulgarul e o canalie,
că e o hidră a căreia capete, trebuiesc tăiate unul câte
unul, ori toate de-odată, dacă se poate; o ştiu şi dreaptă
este judecata. Insă, toemai pentrucă pe labă, pe shiară,
a pus mănuşa, noi cinstim semnul: ei nu se bat cu noi!
Dacă, nu se bat, nu-i batem şi mai ales să nu batem pe cei
ce găsim în locul lor, la case.
Nici azi ma venit casierul regimentului, pe care de-o
săptămână l-am trimis, pentru trei zile în ţară, să aducă
medicamente şi cele ce ne mai trebuie pe aici, unde ne
lipseşte de toate. Sunt foarte îngrijorat de întârzierea
aceasta, holera bate peste tot la uşi. Azi a fos foarte cald.
24 Iulie. — Zidăria puţului e gata; începr azi celelalte
lucrări. Căldura, e ora 9 dim., este foarte mare. Ce este
sub corturi dela oră 12, până la 5 seara, nu se poate descrie. Curate cuptoare. Mă due să caut loc pentru adăposi
oamenilor, la umbră, ziua. La marginea de apus a tabevei se ridică un deal, pe care sunt vii; iar pe platoul de
de-asupra, se zăreşte o pădure de stejari, mari. Mă îndrept
acolo; urc coasta şi tree prin vii, unele sunt părăsite, altele sunt lucrate, unele săpate de curând şi stropite, al„ tele zac în buruian, dupăcum au putut cei rămaşi acasă,
după plecarea bărbaţilor la răsboiu; se adaugă şi stricăciuni făcute de soldaţi: caii pase sau stau cu sutele la
umbră, în viile acestor nenorociţi rămaşi păzitorii averilor celor duşi. Soldaţii au bătătorit tot în căutare de

lemne,

fructe, fân, ete. O mare

jale m'a cuprins,

căci am

şi eu vie şi cunosc strădănuielele lucrului ei. Sus dau de
pădure; o răcoare binetăcătoare acolo şi vedem frumoasă,
jos la picioarele dealului, valea Vidului, satul lung al

Torosului,
muchi

de

iar între
topoare,

sat
bătute

şi deal,
de

lucese corturile

soare.

Dela bucătării,

ca nişte
fumul

N

îneacă
acoperişul
frunzarilor
strecurându-se ca pânze
subțiri şi înălţindu-se, cum se ridică de pe fundul văilor,
aburii ploilor nesfârşite, dela munte. Printre corturi, ca
un roiu de albine bâzâesc sute de oameni, se aud nechezând caii, se mişcă ici-colo câte o trăsură acoperită; câte
un cal scăpat, aleargă semeţ, în lungul conovăţului. Intre lagărşi mine, o potecă albicioasă' şerpuieşte tăind
dealul şi se afundă în pădure. O urmez Şi eu, dau întrun
luminiş c'o margene de pruni, apoi cătră un trunehiu spătos a unui stejar, de multă vreme uscat, dar care stă în
picioare, de sigur. neavând urmaş care să spună altora,
ce a fost şi el odată. Lângă acest schilod eopac, care măsoară exact 4 metri: de circonferinţă, se află în picioare
o piatră, cu următoarea înfăţişare:

Cine ştie ce însemnătate o fi având, piatra asta, dar cui
să ceri relaţiuni. La 10.30 scobor la tabără. La ora 12 sosește generalul Crainiceanu, comandantul corpului II de
armată; el pune un cornist de suflă adunarea ofiţerilor;

îl întimpin

şi-i raportez.

Mă

ia din scurt cu îngrămădi-

rea oamenilor la puţul din faţa taberei batal. III. Ji dau
explicaţiile necesare, dar care nu-i plac; mă tot ia cu regulamentul..: eu îi răspund că, ne mai abatem câte puțin
dela regulament, câteodată. Va să zică, în timp de pace

ne abatem, în timp de. resbel ne abatem,

spune dl.

gene-

nu

putem

altfel, .dle

general,

zic

eu.

Când

unu

trebuie să fie aglomeraţie.

Da de ce au. bidoane oamenii? Să ia apă. Dar beau apă...
Nu. Apa de băut o fierbem. Dar beau din bidoane apă
din puț, contrar ordinilor... Or mai fi şi bând, n'avem
cum

îi

păzi;

mi-ar

trebui

să

pun

câte

un.

ofiţer

la

fie-

care soldat... Să pui. Apoi n'am atâţia ofiţeri. Şi pe tema
asta, ne ceorăvăim, până pleacă. După dejun, mă perpelese
în cort. La ora 4.30 mă duc şi fac o baie în râul Vid; an

mai făcut una, acum vre-o 20 de ani, când am făcut voiaj
de stat-major, cu şcoala de răsboiu şi cu generalul Lahovary. Râul e bolovănos şi aluneci la fiece pas. La ora
"1.30 seara, mânâne la batal. ÎI şi în timpul mesei, mi
se comunică moartea unui soldat, evacuat numai de trei

zile,
comp.
mând
că

a

la

spitalul

din

Lucoviţ;

soldatul

Tanase

Gh., din

10-a, intoxicat cu tutun bulgăresc (tabacicum), îutrei lulele una după alta. Mi-a părut foarte râv,
trebuit

să

las şi

eu

pentru

totdeauna,

un

român,

în

bulgaria, în aceste pustii şi negre, locuri.
După masă,
soseşte un soldat care a fost lăsat în părăsire, la Blâsnicovo, de cătră compania a VIII-a. Acest soldat, bolnav,
rămăsese în casa unui bulgar, nu ştia nimeni de el, nici
comm.

de

companie;

ela rămas

compania sa şi compania
atenţia batalionului, nu
_a

dat

reg.

4

artilerie,

acolo, ne mai putând

urma

habar nu a avut. Şi deşi am ztras
sa luat nici o măsură; peste om,
a

cărui

comandant

a

ordonat

ca

omul să fie bine îngrijit şi când sa făcut sănătos, a fost
trimis la noi, cu o scrisoare către mine. Este suficient
atât, ca să justtie nevoia de a aplica pedeapsa de 10 zile
arest, neglijentului comandant de companie.
25 lulie. — Nu am dormit de loc astă noapte; baia rece
din Vid, de ieri, mi-a provoeat nişte dureri reumatice la
picioare, Astăzi de dimineaţă, la ora 5.30, muzica a cântat deşteptarea în bivuacul batal. I şi apoi a mai zis vre-o
2—3 cântece. Aud pe un soldat spunând „a început viaţa
în tabără” şi el spune un adevăr. E drept; că până acum,
am dus viaţa având aierul că respectăm doliul poporului
bulgar şii menajam supărarea: ce, neizbânda realizărei
imperialismului bulgar, a cauzat-Bulgariei oficiale, care-l
visase. La dejun, luat la batal. III, participă şi brigadierul; mâncăm bine, bem asemenea, buna dispoziţie e ge-

ee

Dacă

put serveştela 1100 de oameni,

o

val.

nerală la, toţi; fiorii complectei
reuşite a ideiei româneşti,
ne coprind par'că din instinct,
numai.
La ora 2 începe ' serbarea, la
acest batalion, după programul hotărît de comandantul
său. Serbarea, începe prin
conferinţa ce ţin eu. Iată în
rezumat, ce am vorbit: La
serbarea dela batalionul I,
s'a vorbit despre rostul nostr
i:
aci, pe pământul bulgar;
la reg: 30 am asistat la o
conferință cu subiect la fel;
după dorinţa comandantului
brigadei şi ca unificare de
idei, voiu spune în câteva
cuvinte, ce căutăm noi

aici,

Tabăra

înpărtăşindu-Vă

Batal.

cn

modul

III.

|
acesta, acea ce am auzit şi am înţeles
eu, la conferințele
ce amintii. In Europa, soarta celor
trei peninsule, a fost
foarte zbuciumată; peninsula, Iberică,
încăpută pe mâna
Arabilor-mauri, îndură atâtea pe
urma lor, că încă şi

azi se mai

resimte şi popoare

ca Spania

şi. Portugalia,

due o viaţă stinsă, fără nici o influenţă
asupra omenirei,
ele par'că nici car exista în Europa,
Peninsula, Italică,
prin fel de fel de pretaceri, abea
de curând, ajunge la

ceia ce este astăzi. Cea mai rea soartă,
o are însă Peninsula balcanică; şi precum vedem, abea
astăzi pare că începe [procesul
state
multe

junei rezolviri
naţionale, proces însă,
şi mari interese şi mai

a închegărei aci, a unor
care va dura mult, căci
ales, opuse, sunt legate de

—
dânsul, din partea
Austro-Ungaria şi
numai

pentru

un
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motiv:

singur

ca

Italia,
cauză,

mari, vecine:
interesate în

celor trei state
Rusia, câtetrele

nu

cumva

una,

să se

facă stăpână aici, în “detrimentul celorlalte. Stăpânirea
aceasta, nu vizează numai viaţa economică, dar chiar şi
întinderea teritorială şi nu se poate preciza, dacă mai cuvând sau mai târziu, Europa nu va fi chemată să încrucişeze fer cu fer, pentru a statorniei aici viaţa regulată,
la care atâtea naţiuni ciuntite, aspiră şi aşteaptă, de
atâta vreme. Astăzi încă, Peninsula balcanică, pare unei
curţi de casă părăsită. Aci a fost stăpânire romană, macedoneană, greacă, turcă; stăpânirea, romană, macedoneană,
dispar; cea greacă, spre a se menţine asupra popoarelor
slavo-bulgare, sosite proaspăt în peninsulă, viguroase şi
numeroase, chiamă în ajutor pe turci, din Asia şi curând,
“stăpânirea turcă covârşeşte năzuinţa greacă de a îi în
fruntea popoarelor balcanice şi neîntâlnind nici o rezistenţă mai de seamă, puterea turcă învinge tot şi închină
tot. De-acum, nu interese de rasă, călăuzesc mersul tre-

peninsulă, (dar cele religioase; creştinătatea
grecul, bulgarul, sârbul, macedoneanul, ete.

(în
nu

burilor
suferă,

Creştinătatea, şi de peste Dunăre sufere
mul, are pretenţia asupra hegemoniei

parte

a Europei

oropsite.

In

această

şi nu odată, Islaîn toată această

luptă

a creştinătă-

tei, sunt atraşi şi românii; de aceia se văd în trecut şi
: conmici oştiri româneşti, peste Dunăre, foarte adesea
duse de căpitani români, sau „creştini”, câteodată conduse de domnitori, chemaţi când de sârbi, când de bulgari. In conferinţa ce am ţinut la Târgovişte, vorbind

de

„trecutul

cavaleriei

noastre

şi originile

ei”,

am

des-

eris, în treacăt, 'episoade de lupte date în comun, în peninsula balcanică, de trupe româneşti-bulgăreşti şi sâr|
beşti, contra ţurcilor.
Jată dar sorgintea amestecului nostru, în treburile Peninsulei, nu' din interes de cotropire, sau hegemonie, dar
"pentru religie şi dreptatea celui mai slab şi acest amestec e vechiu, de pe la anul 300—400 după Christos. Posedând
dară
aceste
drepturi
de
a supraveghea
la

dreptate

și

liniştită

viaţă,

pentru

toate

popoarele

din

dreapta Dunărei; posedând dreptul de a stăpâni Dobrogea,
inainte ca ea să fi fost sub stăpânire bulgară; ştiind că
bulgarii râvnese a ne-o răpi, numai pe prineipiul că Dobrogea e o continuare a pământului bulgar şi de noi des-
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e
e Dunărea; ştiind că oric
părțită priu aşa barieră, cum
poe
toat
că viaţa pentru care
popor are drept la. viaţă şi
luptându-se şi astăzi, este
văd
se
şi
poarele au luptat
ită de Bulgaria, toemai
poft
marea; că această mare, este
i,
egru,să răsboese cu Impărăţi
când o Sârbie, un Munten
e
uşit
înăb
,
voie
bună
moară de
ca să iasă la mări, decât să
Buli
ră-ş
asup
luat
şi-a
ce
ile
în teritorul lor; că pretacer
irea
tind acum vădit la împlin
ani,
Balc
în
ă
aduc
să
a,
gari
ajuau
ce
r
celo
le
e drepturi
întregului ei vis, călecând pest
va
îi
uşor
,
timp
la
,
are
urm
tat-o să şi-l realizeze şi prin
dar
este
nostru la viaţă; că
fi să nesocotească şi dreptul
în Balcani să se stabilească
ca
noi,
ru
o nevoie vitală pent
de
ra peninsulei, caracterul
un equilibru, menit a păst
stăa
marginile dreptului de
naționalism distinct si în
ţinut odată fiecăruia; iată
apar
mai
cea
pâni un pământ
nostru,
amestecului
intervenirei,
nevoiei
justificarea
ând aceafăc
Şi
e.
anic
balc
ei
nsul
acum, în treburile Peni
indu-ne şi de data asta, de
sta aşa cum o facem apropi
fi din nou năpăstuiţi,
cei, mai slabi şi pe punctul de a
şi cu trecutul nostru
noi
cu
nţi
sunțem logici şi conseeve
l-am mai exercitat şi ni
şi cu dreptul ce avem şi pe care
de aceiaşi părtaşi cu noi la
sa recunoscut mai de mult,
Pentru un echilibru şi
rei.
treburile din dreapta Dună
ru a noastră, România &
dreptatea tuturor, deci şi pent
tică de viitor, ca proprie
tras sabia acum, ea proprie poli
Dreptul pentru noi,
tul?
Drep
politică, de prezent chiar.
am venit să tragem între
constă în aceia,.că: cerem şi
în coprinsul unei regiuni
noi şi bulgari, o frontieră, tot
ral aparţine
ce

ni

se

cuvine

şi

care

a

aparţinut

şi

natu

răsboiul din
după
ită
Dobrogei şi care ne-a fost ofer
toţi au
cum
după
,
în care și din care
1877—18, răsboi
liberade
l
titlu
căci
it,
prof
văzut, noi nu am tras nici un
nu
or,
aril
şi în special a bulg
tori ai popoarelor balcanice
iri
uris
mărt
sau
e,
form
unei
ne-a adus nici măcar banalul
lor. Regiunea care ni s'a dat,
ea
part
din
,
inţă
noşt
recu
de
al
a, în nici un caz ca preţ
ca răsplată pentru Basarabi
a
ţine
apar
ară,
bulg
ă
ru cauz
sângelui vărsat de noi, pent
de a se
nte
înai
deci
şi
-o
ins
înv
Turciei pe care şi noi am
terii, ni se cuvine nouă, ca
socoti că se cuvine Bulgarie
ă
luat
ă
gar
bul
e
inci
era prov
toriu ture, nu bulgar; şi nu
.
ugat
subj
r
chia
ar,
bulg
stat
de turei, din trupul vre-unui
a
stăpânit-o turcii, nici când
Prin urmare, nici când a
ii,

stăpânit-o

Mircea-cel-Mare,

nici

după

el

iarăşi

turc
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a fost o elipă

măcar,

bulgăreasză.

măreşti teritorul ţărei tale, închizându-te

A

voi să

în margini

sau

frontiere despărțitoare, ca mări, fluvii, munţi de nepătruns, este o aberaţie şi cu nebuni, oamenii cuminţi, nici
nu stau de vorbă. Cunoaştem gândul vecinilor noştri bulgari; ei nu voese să stea la discuţii cu noi, asupra dreptului nostru sau nedreptului lor, căci nu admit ca un plan ,

ce şi-au făurit, să nu-l împlinească; dacă ei ar fi cinstiţi,

ar îi mărturisit că nu vor mai năzui asupra Dobrogei;
ei tac şi aşteaptă prilejul. Acum prilejul sosit, e cel al
Macedoniei; mâne va sosi ce] alDobrogei, apoi
cel al
Constantinopolului, cu care se va încheia hotarele Bulgariei. lată dar birie definit, rolul nostru astăzi, aci
peste Dunăre. Dar conferinţa lt.col. Coandă, are şi nişte premize, ce nu-mi convin; el cere sporirea armatei, eu cer
întărirea ei. Eu am speranţa, că toţi simt nevoia
de pregătire către îndeplinirea idealului naţional, deci pregătire pentru răsboiu; fără pregătirea opiniei publice, de
pretutindenea, în acest scop, nu se poate. Răsboiul
balcanicilor, pregătit de aliaţi, a reuşit; nepregăţit de
tusei,
care ce-i drept, în definitiv nu duceau un răsboiu
de apă-

rare

a unor

teritorii

turceşti,

de

care

era legată

viaţa

lor ca stat, ca naţiune, nu a reuşit. Dar, aţi avut
însăşi
dovada nevoei unei pregătirii: vau declarat-o
atâţia şi
atâţi bulgari, soldaţi şi gradaţi, ce cu sutele
aţi întâlnit
zilele acestea: nu ni sa spus unde mergem; şi
când ni
sa adus la cunoştinţă că ne luptăm cu sârbi
şi greci, cu
care am fost alături până acum, care au îndurat
aceleaşi

suferințe

cu

noi, nu

am

vrut

să ne batem.

De

ce să ne

batem cu ei? Să se bată dnealor care ne-au
adus aci. Cu
voi de ce să ne batem? Voi ne-aţi ajutat şi
ne-aţi fost
prieteni totdeauna; de ce să ne batem cu
voi? Vrea Daneft? Să se bată el. Iată filozofia izbândei
în răsboiu:
Adevărul nevoiei rasboiului şi pregătirea
lui, trebui să
câştige inimile şi minţile, în acelaş tel. Intru
cât ne pri-

veşte pe noi, două elemente puternice s'au dovedit
că sunt

în stare şi că trebuie să lucreze la aceasta;
începutul
este făcut. Să vă citese din jurnalul meu, câteva
rânduri

de pe o pagină scrisă mai de mult şi veţi avea
dovada de
ce poate

face pregătirea, învățătorul, şcoala.
In drun
spre Dunăre, la 2 lulie, am întâlnit pe
vâriul dealului,
de-asupra fântânei, în drumul Crăngenilor,
un grup de
copii, muncind la seceriş de ovăs. Am
intrat cu ei în
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a şeoalei,
şii înţeleapta pregătire
vorbă şi am auzit dela dân
i? înteţ
sun
e
und
rezărim. Dar de
niţel.
pentru visul ce noi înt
E
?
nii
nge
Crâ
aici
departe de
lo?
treb. Din Dorobanţi. E
aco
em
Da, la bulgari. Ce să fac satul noŞtiţi unde mergem noi?
din
mijlociu; un bătrân
Să-i bateţi. D-le zice cel
împărăție,
ă la noi, O singură
fac
se
să
o
stru, a visat că
împărat aci!
spune că o să fie un
auzi dta? Si bătrânul
cel „mie, a
ne
pund eu. Ce dle, spu
Să dea Dumnezeu. răs
bătut pe
a
e
car
,
noi, cu Traian
gătirea
pre
mai fost împărăție la
Dunăre!... lată dlor
Daci şi a făcut pod pe
or la
fes
pro
ca
Eu
ă viitoare!
sebi
deo
pentru împărăția noastr
în
şi
ală
şco
când sunt la
de
,
rie
ale
cav
în
de
t
la
inu
şcoa
am întreţ
răsboiul balcanice,
întru
de când a izbucnit
pen
t,
ven
— un entuziasm. fer
elevii mei — ofiţeri
ea, că ajunserog
Dob
tru
pen
u,
boi
răs
în
ă
str
noa
ea.
trar
nise; în ultăi de curentul ce por
noi vrem
sem să mă tem însu-m
gat:
ii-elevi mi-au stri
mile zile de curs, ofițer ă ce poate profesorul, învăţălat
despre
să mergem la răsboiu!
poate face să se dea. Cât
el
ce
ele
au
cum
torul şi iată road
el;:
dovedit cât a muncit
ti
aceş
ofiţer, mobilizarea ne-a
e
car
cu
ul

mare; entuziasm
răspuns oamenii la che la cazarmă, lăsând câmpul, poit
ven
paşnici ţărani, au
la poarta căzărai lui la vetre, Său ofițerului român.
pe
şi
t
ăpa
nes
bul
rum
, este opera
mei, pe drum sau în gărilucrând, ofiţerul şi învățătorul,
te
men
Cu aceste două ele
lui naţiolizarea

idealu

de rea
şti Să
dacă toţi factorii vor & înă,
şit
e
car
na! şi sunt sigur de reu
mei
vre
mea
a lupta, la înălţi

eu pot. vorbi

cu entuziasm.

ne dea mijloace
țârziat şi a celor eu care

va

Îi să luptăm

şi care până

tă.
gătire şi mijloace nevdeoialupTăsacum, ne-au întrecut t în senpre
şi
i
găt
pre
z se vă
suflet ca
Nădăjduese că în aces
boiul; şi aş dori din
răs
şi
însu
şi
or,
că înmun
boiului viit
lam
rec
şi de aceia
el să vină cât mai curând, te felurile.
R
N
.
cordată şi mijloace de toa
tări, cânat serbarea: cor, reci cauza C0Din
După conferinţă, a urm
ionale.
deză, jocuri
tece, gimnastica. sueavut o mare
am
losalei călduri,

naţ
durere

de cab.

La ora

5;

,
rbă de peşte deitaVid
masa în cort, cio
nucăp
nța
baie la Vid. Seara, rge
ona
scu şi gătit de ord
de căpit. Geo
inge
prins
se înc
ere, în jurul muzicei,
lui Poenăreanu. La retrag
tunete
i
can
Bal
e
spr
plouă puţin;
$ mare horă. Noaptea.
ulgere.

și
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26 lulie. — Mă scol la 4.30 dim,, aşa că la sunarea desteptărei de muzică, sunt în picioare. Fac cafeaua mea,
trimit dulceaţă şi apoi cafea, lui George Vlădescu,
apoi
plec la fântână, unde a început zidăria de-asupra
pământului. Hotărăse sfinţirea fântânei, pentru Dumine
că 2%
Iulie ora 10 a. m, şi fae învitaţiile cuvenite,
luând măsuri și pentru dejunul oficial din acea zi. Fixez
cu sublocot. rez. Iosniţiu, fotografiarea următoarelor:
Tabăra
în total, dela 'Toroş; Căsuţa (cortul) comand
antului, Staere

Hora

românească

în tab. Batal.

II în satul

Toros

(Bulgaria).

tul-Major, bucătăriile, pare, trăsuri
„ eonovăţ; popota batal. I; In bivuacul batal. II; Serba
re de lagăr, la batal.
III; Fântâna, „Dâmboviţa”, la "Toros;
Corpul ofițeresc; In
repaos.
Băile regimentare
la Vid.
Sfinţirea fântânei
„Dâmbovița”; Drumul dela Toros
la Turski-Isvor; In bivuac ambulanţa; In bivuae gimna
stica suedeză; In bivuae; Balcanii; Spre noua patri
e (convoiu de emigranţi
în teritorul anexat Dobrogei); Trec
erea Dunărei; Imbarcarea la Samovit. Căldura e şi mai
mare azi, ca ieri. In
scrisorile sosite astăzi, văd mult
e cu adresa „pe câmpul
de onoare”, şi ce mulţ aş fi dat
să am şi euo scrisoare cu
aşa adresă. In timpul când
stăm la dejun, soseşte în o
trăsură Dr. Beştelei, şeful spitalului
de holerici, din Lu-

coviţ. Dela el aflu, că soldatul care a fost ieri evacuat,
la acel spital, a murit acolo aproape imediat, fiind holeric; prin urmare, nici regimentul meu, n'a fost scutit,
de darea unei vieţi, pe altarul... negligenţei auţorităţilor
medicale superioare. Nu pot îndrepta o acuzare, fără s'o
justifie şi o voiu face; de când sa început răsboiul în
Peninsula balcanică, sa ştiut că bântuie holera, printre
trupele beligerante; ba măsuri se luase, ca să nu se aducă
“boala în ţară, reducându-se intrările pe frontiera de sud,
la câteva. Cum dar intrăm în Bulgaria şi nu luăm şi medicamentele necesare? De ce nu sa vaccinat trupa? Nu-i
oare aceasta o gravă negligență, din partea autorităţilor
aiesuperioare? Pe la ora 2.30, a plouat puţin, răcorind
dee
riul
căci
de-acum,
rul. Baie în Vid nu se mai face
închefi
sar
că
vorbeşte
Se
holeră.
de
at
clarat contamin
în. corpul
iat pacea şi că au şi început mișcările de trupe

aproape,

4 de armată, cel mai

repatriare!

pentru

Acum

sar fi
văd şi eu că 'mi-e dor de casă! Aflu că în Toros,Mama a

declarat 2 cazuri de holeră, mama şi un copil.
că e holeră,
“scăpat, copilul a murit în 10 ore. Eu nu cred
acest
alarmat,
ză,
raportea
îmi
,
Doctorul
ci halucinație.
lucru; eu iau măsuri drastice, opresc intrarea în sat, pentru toţi; scot din sat posturile, deci întrerup orice Ccontact cu populaţia din 'Toros.
im ceva răSeara ploaie; noaptea plouă puţin; nădăjdu
coare, pe urma ei.

_ 27 Lulie. — Sculare la 4 dim.;

merge

puțul

greu, îl ered

rarea lui şi de sar lucra
întârziat, totuşi mâne este inaugu
gata, căci pentru ora
fie
să
toată noaptea, tot va trebui

serbărei
Fac programul
11 este hotărit, sfinţirea lui.
de mâne, al mesei; iau măsuri ca să ne prezintăm bine,
,
doar este serbarea corpului şi suntem 4000 de oameni
bine?
„cum de nu ne-am prezenta: 200

în tabără; îi fac
ze şi el Dejunu
să se, instale
vine
erul
Brigadi
l îl iau la
cerut.
a
aşa
taberei
cortul în stânga
batal, TI, după care mă

cule şi dorm

toare; cortul meu
e înăbuşi
ori cât le alung, nu
care

scap

de

ele.

Eri

mine
pe medicul maior Rizescu, venit la
.
mine?..
la
vespi,
“ordine. De unde atâtea
existenţă.

De ce?

In cort

căldura

foarte mult;

e sală de concert de vespi, pe

mai

sunt

una

şi foarte

nici; el6 au pătruns prin lăzile cu bagaje,

a

înțepat

să primească
lupta pentru
îur-

multe

în care au dai
6

ţară, de
peste nn tezaur de cele trebuitoare, trimise din
să scap
Ca
ă...
dulceaţ
ă,
şocolat
zahar,
măicuşoara mea:
zahărul, l-am atârnat în cort; ştiu când o singură vespe,
vătăcită

prin

cort,

a

dat

de

zahăr

şi

peste

un

după

ceas

a
„ce am alungat-o. a venit cu alte 10. Medicul divisiei
peneric,
antihol
ser
de
doze
3342
adus
ne-a
şi
noi
la
sosit
tru ânoculat tot regimentul; de mâne, medicii se vor
pune pe treabă, iar vre-o 1—8 zile, vegimentul va îi în
complectă neacţiune. La reg. Muscel 30, caracterul boalei
a devenit foarte grav. Vlădescu a întâlnit o căruţă dela
acest regiment, transportând 4 holerici... în căruţă nu eră
un pain de fân, de şi de toate ne putem plânge, de fân
însă nu. De sigur, la reg. 30 aceşti 4 nenorociţi, sant consideraţi ca pierduţi; nu nvar fi surprins saud că i-a aruncat în groapa de var şi i-a acoperit cu acest pământ ospitalier şi... gras de sânge românesc... Stau rău cu sufletul,
cei dela Muscel 30! Şi când mă gândese, la ce suferințe
care se
morale, e suipusă acea fire aleasă, generoasă

cheamă

Ionel Brătescu, aflat în studii psichologice în re-

gimentul Muscel 30, cu măsuri: aşa de generoase! Şi ce
deosebire între 'regimentele acestei brigade! Nu-mi pot
aduce nici o laudă, dacă la noi domnese alte sentimente,
dacă la noi omul rămâne om, cu sau fără grad; îmi recunose meritul, a fi putut. ţine desvoltat în ofiţer, sentimentul iubirei şi grijei de soldat. Mâne este serbarea sfințirei puţului, care încă nu-i gata, dar se lucrează cu mare

activitate.

Imi

vine

la ureche

vorba,

că

îndată

ce

von

pleca, bulgarii au să-l dăxîme şi astupe. De sigur, nu are
să fie aceasta, cea mai urită faptă, din câte au săvârşit
bulgarii, de când însă au reclamat şi reclamă dreptul a
ți numit poporul cel mai civilizat şi plin de virtuţi... din
partea, locului. Şi câţi bani cheltuese ei, cu reclama, asta,
în ţările mari din apus, în care, din nenorocire, a can
prins credinţa asta! Bulgarul civilizat! Eu sunt sigur că
pe cel mai cult bulgar de l-ai întreba, ce-i aceia civilizaţie, habar nu are! Aşa dar mă aştept la asta, deşi cât
vezi cu ochii, nu-i decât o singură aşa zisă fântână, unde
adapă vitele, unde e 'obor de vite şi în care fântână, rămasă dela. turci, se scurge iar la loc, toate băltoacele prin
care dai, până te urci cu picioarele pe... bordura gurei
fântânei! Şi am văzut luând apă de aici, pentru băut și
mărginaşii satului Toros; ba, au luat, de nevoie şi ai noştri. Aşa că, ori unde şi oricând, fântâna a fost o binefa-
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cere pentru omenire, şi toate popoarele au credinţa, că
la facerea fântânei, Dumnezeu ajută pe toţi care pun
osteneală sau umărul, s'o facă. Primarul din Toros, când
i-am arătat planul, mi-a spus: dacă voi faceţi aşa puţui.
cu dau la soldaţii voştri, 10 vedre de ţuică. Bravo, am
răspuns, aşa o facem. Asta pomană — zice el; fântâna de
colo, e făcută din timpul tureilor, şi vezi, bulgarii nu au
tăcut alta, şi în sat, ai noştri, n'au făcut niei un put încă.
Aşa dar, strice-o ei, după ce vom pleca, eu am conştiinţa
că le dăruese ceva, ce le trebuia. De nu vor voi să bea
apă

româneşte,

mau

să

decât

bea

apă

bulgăreşte,

sporită

de vitele ce aduc la adăpat!?
”
E ora 8.20 seara, când mergem la masă, la batal. Il,
brigadierul trimite vorbă că nu vine la masă, că să i se
trimită o ciorbă, la cort. Noi ne aşezăm la masă şi ne vedem de treabă. După masă, brigadierul cheamă pe medi-

cul regimentului şi-i dă ordin să plece mâne

de dimineaţă

la Turski-Izvor şi să ia măsuri supraveghind inocularea
cu ser antiholerie, a oamenilor din reg. Muscel 30. In ce
calitate? „Ca medie şef al brigadei” (2)! De când şi după
ce regulament, brigada... are medic-şet? Va să zică, toemai
pentru că este grijă apropiată medicală, la mine, de asta
nu am holeră între oameni şi mi se ia medicul regimeuntului, ca să se ivească epidemia şi la mine. Medicul este
al regimentului meu, eu îi dau lui ordine, eu răspund de
sănătatea oamenilor mei şi totuşi "brigada dispune cun!
voeşte ea. Dr. Rizescu a încercat să Justitice nevoia ca
proinocularea oamenilor
mai întâi să supravegheze
priului său regiment; însă brigadierul îl taxează... egoist
şi îi dă ordin ea, mâne la ora 9 dim., să se afle la regimentul Muscel 30. Medicul îmi vaportează toate acestea;
eu îi pun în vedere, ca să procedeze mâne de dimineaţa,
la inocularea oamenilor noştri. Nu mai încape îndoială
că, am să am conflict cu brigadierul, din pricina asta,
un ordin al comandantului corpului de armată, spune. că
va nota în memoriu pe comandanții de regimente, după
numărul de bolnavi de holeră, ce vor avea în corp. Apoi,

mi-am, luat angajament

verbal, faţă de acelaş comandant,

când a vizitat tabăra, că răspund dacă în regimentul
meu se va produce vre-un caz de holeră. Când medicul
sef a Diviziei, a adus azi serul, a specificat că, inocularea

să

înceapă

Imeoviţ,

imediat,

mâne.

îmi recomandă

Medicul

azi, scris, să

din

şef a spitalului
iau

măsuri

sanitare
6:
'

Rizescu.
corpului,
cu medicul
în înţelegere
energice,
iar
săi;
doctorii
el
şi
are
Muscel,
Regimentul
divisie,
la
aflat
titular,
medicul
lipseşte
îi
dacă
înlocuind pe medicul şef bolnav, este că-i mai vechiu de
cât medicul reg. 22; apoi lipsa lui la regiment, să echili-:
brează, ca personal medical, cu cel a lui 22, întru cât un
medic dela mine, tace zilmic vizita medicală, la compania
de cicliști, a corpului de armată, aflată la Pesterna. Cazurile suspecte din regimentul meu, nu-mi dau drept să
mă îngrijesc pentru cea mai mică reducere în personalul
meu medical şi a măsurilor sanitare luate în corp, care ar
periclita sănătatea oamenilor de care eu răspund? De altfel, nu este liber şefului superior, să se amestece în co-

manda

unităţei în subordine, decât

în anumite

împreju-

rări, cea ce nu-i aici cazul. Insă brigadierul meu, e un
despot... care nu observă regulele: mi-a luat un căpitan
„într'ales” din corp, la brigadă, în locul celui pe care un
Decret regese i l-a dat, trimițându-mi-l mie pe acesta,
fiind că... ar fi nedestoinic.
28 Iulie. — Astăzi e Duminecă şi sf. Pantelimon; se că-:
lătoreşte vara, şi noi nici m'am apucat-o! Mă înfiinţez
dela 5 dim., la fântână, ca să grăbesc terminarea luerăvrei, azi fiind sfinţirea. D. General Crainiceanu, coman-:
dantul corpului de armată, pe care l-am învitat, răspunde
telegrafic că mulţumeşte şi să nu fie aşteptat, decât până
la 11.30. Comandantul divisiei, a răspuns că vine. Dnii
coloneli Popovăţ și Popoviei, au spus că vin şi ei. La ora
10, fântâna abea are la doi păreţi, bolţele de sus, gata;

se face umbrarul

unde are să se săvârşească serviciul re-:

ligios şi se împodobește umbrarul
dela batalionul I unde vom lua cu
12

şi

nu

soseşte

comandantul

— sală de. mâncare,
toţii, dejunul. E ora

divisiei.

La

un bilet dela reg. Muscel 30, că dl general
la dejun (7)... ca, totdeauna suferinţa de...

Ne

aşezăm

dar

singuri

la masă,

care

12.15,

primesc

nu mai vine
iregularitate.

este în adevăr

o

frumusețe. Am adus şi pe fotograful Zissu, aflat la cartierul divisiei. La ora2, mergem la sfinţirea fântânei, care
e gata din roşu şi a rămas numai de acoperit. Aşteptăm
până la ora 4 pe comandantul divisiei. In acest timp, s0seşte din sat, aproape toţi sătenii: femei, bărbaţi, copii.
De-asemenea, soseşte o procesiune cu praporele bisericilor
din Toros, preoţii în odăjdii, primarul, profesorii. Vine
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ă Băcolonelul Popovăţ cu adjutantul şi locot. în reserv
putea
mai
se
nu
,
nescu Honoriu. Ne sosind dl general
,
umbrar
sub
făcut
s,
religio
ul
servici
aştepta şi începem
28,
reg..
preotul
român,
unul
,
bulgari
doi
preoţi,
de trei
cu
venit dela Dermanţi. Serviciul religios e împunător,
ui
corpul
faţa
în
ă,
militar
muzica
corul regimentului şi
o parte din
otițevese şi a numeroasei populaţii venită, şi
toarnă în
se
şi
trupă. Se stropeşte cu aghiazmă lumea
preoţilor
l
cântecu
toţi,
pe
mult
ă
fânțână. Impresioneaz

Poporul

din Toros

fântânei

sfiinţirei

(Bulgaria) cu ocasiunea
Dămboviţa.

Poporul tău şi binecuşi corului „Mântueşte Doamne
Regelui nostru, asupra
nţă
birui
ta;
vântează moştenirea

celor

protivnici,

ofiţerii

dăruieşte...”

şi

trupa

cu

entu-

Serviciul
ziasm, înflăcăraţi, izbuenesc în strigăte de Ura!
l

ionul anume pentru restu
religios sfârşit, intrăm în pavilcâte
un pahar de vin răcit
serbărei şi se serveşte la toţi
în apa fântânei şi eu ridie un

„Armata

românească

toast în următorii

a trecut în: dreapta

termeni:

Dunărei,

să

No. 22, care
de pace; reg. INI Dâmba. făcut
facă operă de linişte, aceas
în tim
tă mare armată,

este o părticică din
umanitate, de civilizaţie,
pul lui de repaos şi o operă de
această fântână, sau
mult,
trăi
va
De
această fântână.

dacă va fi dărîmată,

după

ce noi

vom

Acea
prin locurile acestea, nu pot şti.

pleca de

ce însă

aici, de

ştiu, este, că

—
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izvoare ce stăteau ascunse
acum, să iasă la lumină și
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-am putut da libertate acestor
în pământ, nefolositoare până

îndestulare.
generoasă

Şi dacă
decât

vor

oamenii,

fi
tot

astupate
se va

iarăşi,

mişca,

va

apa

lor,

curge

în

mai
as-
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şi.
cuns, se va duce în Vid şi din Vid, în Dunărea măreaţă
aţi
care
iţei,
Dâmbov
reg.
ospitalieră. lar voi soldaţi din
liberat izvoarele încătușate sub pământ, dupăcum şi pă-rinţii voştri au liberat poporul acestei țări zbuciumate;
cu nu-:
voi care cu mâna voastră aţi săpat, zidit şi scris
bună,
faptă
o
t
săvârşi
aţi
,
fântână
această
mele vostru,
preotuglasul
prin
şi
o
primita
şi
văzut-o
a
Dumnezeu
oricând va
lui a zis: român, bulgar, turc...., sănătos fie
români și
toată,
Lumea
ani!”
bea 'dintr'însa, întru mulţi
ca

Colonelul Popovăţ,

tot

cu

Ura,

bulgari, a strigat

mosafir,

lui, rezumează

şi el. Cuvântarea

sufletul,
mi-a

cu

cerut

inima.

toată

vorbească

să

în scurt de ce am

venit

pentru regiment şi
pe aici şi apoi, în cuvinte de laudă
că regimentul
putea,
să
comandantul lui. încheie cu: nici
care are un
şi
vomâne
2, care stă în fruntea infanteriei
lege şi cu
nu-şi
să
făleşte,
se
arma
care
cu
comandant

de așa

acest prilej, numele,

fesorul din sat, care acum

faptă

mare.

A

răspuns

înlocuieşte şi pe piimar:

pro-

cu 0

voce tare, inimoasă, a spus în bulgăreşte, “cât de recunoscător este poporul bulgar, românilor. El mulţumeşte In
darul generos care
numele locuitorilor din Toros, pentru
va trăi şi va
aceasta
fântâna
că
nţează,
încredi
şi
le facem
dânşii,
pentru
tinţă
îi cea mai vie amintire de recunoş
ască

cătră acest, regiment superb şi pentru armata române cul
din 1877—18, care la Griviţa si Plevna, a dat puterni
mers apoi în bivuaei ajutor, la eliberarea Bulgariei. Am
după
cul batal.

a

I, unde

loc

avut

serbarea

ocazională,

programul ce întoemisem în ajun şi pentru care se 0rgaşi nunizase anume chioscuri şi umbrare, foarte pitoreşti
le,
produei
de
fel
meroase, scene cu nişe pentru fiecare
toate

acoperite

verdeață

în

și

flori.

În

marea

cireonfe-

pe iarbă, populaţia.
rinţă de soldaţi, ia loc şi se aşează jostica
suedeză, a reu-.

din Toros. Serbarea,

afară de gimnas

şi admirat

in mod

sin-

şit perfect şi bulgarii

au aplaudat

măestrie şi destoinicie
ducţia aceasta, rod a
care desvoltă moralul
în evidenţă, cu atâta

desăvârşită, echipele, corurile, Prounei munei conştiente şi înălțătoare, .
soldatului nostru, şi-l fac să pună
spontaneitate şi aşa de minunat, ca-

e soldaţilor. Este aşa de.
cer şi fronetie, corurile şi jocuril
personal, cu O
plăcut când se văd ofiţerii noştri, dirijând

lităţile lui bogate

şi singaşe.

sfârşit şi a fost o mare

La ora 6. seara, serbarea

ia

zi pentru regiment, căci â lăsat

ie, ordine
urmă puternică de gradul său de instrucţ
departe
caxe,
cu
popor
acestui
disciplină, în mijlocul

ȘI
de

—
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a sfârşi, eu cred că abea începem a sta,
tuia.
Dau aci, chipul cum este fântâna:

unul

în faţa

al-

„Fântâna Dămboviţa“. Clădită de Comp. Vli-a Reg. III Dămbovița
No. 22 în amintirea şederei în satul Toros districtul Plevna începută
la 5

lulie

și terminată

la

27

Iulie

1913.

de comp.

s'a lucrat

exterior,

Fântâna

cu meşte-

VIl-a,

şugari din tot batal. II, în 8 zile; ea are o adâncime de 27
metri, din cari 6 metri sunt cu apă, din 7 isvoare. Pavilionul, are forma octogonală, prezentând 4 intrări, două
principale, cum se vede în figură cea centrală şi două în
peretele opus; şi două laterale, iarăşi una în faţa celeiialte. Totul este zidit în piatră — lespezi mari — din
fundul fântânei, până la suprafaţă, împreună cu partea
de-asupra,

cărămidă

care

aparentă,

ter-

se

acoperiş

şpre

mină prin lemne rotunde, mijlocul, şi grinzi drepte, măr- .
ginile. Acoperişul, scânduri acoperite cu olane, având în
colţuri, scurgeri de apă, în forma de jehiaburi. Arcadele
sunt în semicerc toate, afară de cele două principale, care
au forma ce se vede în figură şi care împreună cu stâlpii
sunt văruite alb curat. Pe arcadele principale, este scris:
pe cea care corespunde intrărei în senzul văiei "Toros,
dinspre nord (în figură cea care se vede) are scris sus cu

litere negre

săpat:

Fântâna

„Dâmboviţa”,
iar

în partea

inscripții:

Pe piatra

opusă, cu aceleaşi litere e scris la fel: Al III-lea regiment.
Dâmboviţa No. XXII.
„Planul, care înfăţişează un stil românesc, cum şi inseripbile ce sau aşezat, sunt făcute de comandantul regimentului. Pe trei pietre — lespezi drepte — mari, s'a săpat de

locot. Pârjolescu 'Th., următoarele

a sa înviere, venit-a viteaza
bravelor popoare balcanice,

mijlocie: Ca .şi Christos după
armată, română, în mijlocul

amintire,

Spre

şi le-a zis: Pace Vouă!

compania

VII

din

veg. IIL Dâmboviţa No. 22, a zidit acestă fântână, pentru

sănătatea şi înfrăţirea celor ce vor bea dintrînsa, la 23
Iulie 1913, — în cel de al 47-lea an de glorioasă domnie:
fiind
a M. S. Regelui Carol 1, comandantul regimentului
locot.

colonel

Anastasiu

Ion,

comandantul

batal.

maior:

Pe a
Băltăreţ, iar a companiei căpitan Poenăranu Ion.
doua piatră, s'a scris acelaş coprins, în bulgăreşte, cu
adăugirea:

după

cuvintele

C.

VII

etc.

„a

zidii

această

fântână, cu material dat de burii locuitori localnici, dăruind-o comunei Toros, sub domnia M. S. Țarului Ferdinand”. Pe a treia piatră, s'a scris comandamentul superior al armatei, corp
Principele Ferdinand

de armată etc. astfel: Generalisim,.
al României, comandantul corpului

II armată, general de divisie Crainiceanu Gr., comandantul

diviziei

III

general

Alsan

VI inf. colonel Panaitescu Sc.

M.,

comandantul

brigadei.

90

-

După cum se vede, în inscripţii am căutat să menajez
:susceptibilităţile bulgarilor, ne trecând nimie care să-i
umilească, toemai ca fântâna să poată trăi, aşa întoemai
cum am făcut-o noi. Poate, deşi pietrele au fost bine legate de zidăria fântânei, ca bulgarii să le fi scos, ca ni-

plic seris să nu le aducă

aminte,

de ce au păţit în 1913;

fântâna însă cred că a rămas şi va rămâne.
Seara la masă, primese copia următorului ordin de zi,
dat pe corpul II armată:
„Comandantul reg. III Dâmb. No. 22 din iniţiativa sa,
a făcut drumuri şi fântână în tabără, pe care o sfinţeşte
astăzi. Li exprim mulţumirile mele, pentru îngrijirea trupei”. Comandantul corpului II armată Gen. Crainiceanu.

29 Iulie. — Astăzi m'am sculat mai târziu, mai liniştit,
şi pe la ora 7. 30, spre cea mai mare bucurie, mi se aduce
un teanc de scrisori — cărţi postale —, venite aseară,
dela divisie; cu o plăcere nespusă, le aşez pe companii:
au şi ofiţării câteva. După terminarea operaţiunei, telefonez

şi vin

delegaţii

companiilor

să

le ia în primire,

spre

a le distribui celor a căror sunt. Şi ce adrese! de unele râzi,
dar de altele ţi-se ridică părul în vârtul capului. „Soldatului Neacşu Stan, dus pentru Patria lhomână”. „Soldatnlui
Trifan Vasilie, pe Câmpiile Bulgariei” şi altele. Fântâna
se îmbracă frumos, în haina ce am voit eu să-i dau,
dar
pe care cu greu o obţin dela inginerul... căpit. Poenăveanu. Dejunul îl iau la batal. II. După dejun, pornesc
spre „noua patrie”, în regiunea. ce se alipeşte
Dobrogei,
17 familii de turei, în 17 care trase de bivoli, cu
escorte;
ei mi-au cerut să se facă locuitori, români... Dumnezeu
o
'să .ne ajute, să vă dăm o patrie mai bună
ca cea care
aţi avut-o până azi, şi mai demnă decât a voastră
ce s'a
brăbuşit. Căldura din cort e teribilă. Cătră seară, totdeuna

indispusul meu comandant de brigaăă, mă chiamă şi-mi
reproșează iar nereguli, imaginare. Are o predilecți
e să
caute pete în soare, la reg. 22 Şi să acopere pe cele
din
lună, dela reg. 30. Mi-a reproşat cam pus cordon
sanitar.
spre reg. 30; care are bolnavi de holeră; mi-a reproşat
că
doctorul regimentului, a alarmat comandamentul,
cu. un
caz suspect din Toros, unde un copil a murit
în 10 ore,
cu simptome holerice, când şi mama copilului
fusese bolnavă: Foaie verde iasomie, Bolnavul de neurasteni
e, Vietmieşte moarte... vie, Fie la el să... fie.

-
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30 Iulie. —- Pacea în fine s'a încheiat. La Oglen se face
“Te-Deum,. şi e ordin să se facă pretutindenea, să se
comunice trupelor şi să se explice tuturor foloasele păeci.
Eu
las ordin să se adune trupa pe batalioane, şefii
să explice
oamenilor rostul adunărei şi foloasele păcei; mai
iau oare

care măsuri eu privire la fântână, încalee pe Brillant
şi
împreună cu o căruţă ce duce pe. locot. loaniţiu Theodos
iu
şi pe foiograful Zissu, mergem spre 'Turski-lzvor,
la stân-cele de lângă şosea, unde scoatem câteva vederi.
Acolo ne

Ofiţeri de la div. III şi funcţ. tesor. statului pe stânci
la Ogleu

divisia

Pleniceanu

III-a,

cu

şi

care

Întendantul

facem

două

maior

Mar-

grupe.

Mă

la ora 10 în tabără; imă întâlnesc în drum eu dl
Aslan, ce în automobil trecea la Oglen,
la 'Te-

şi dejun.

Imi

spune

că după dejun, va veni pe

la
mine. La podul de pe Vid, e lăsat în bivuae, reg. 8
Dragoş
29, izolat, căci numai ieri a avut 8 morţi. La mine
în tabără, un caz suspect de diarie şi vărsături, la un
soldat;
doctorul strică cortul, izolând pe soldat şi pe
cei care au
fost în contact cu el, arde paele, desinfectează
muniţiile

si efectele celor din cort. Dejunul la 12 la batalionul II.

După dejun stau în cort, aşteptând pe dl seneval Aslan,
însă în zadar şi astăzi, căci nu a venit, La ora 5 îmi €o-

te 0 90

înapoez
general

Deum

căpitanul

dela

1913.

0

tac,

29 Iulie

PR

sosește

(Bulgaria)
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munică brigadierul, că mâne 31 Lulie, schimbăm de tabără
şi că la ora 3 dim., plecăm ambele regimente, la Oglen,
drumul Dermanţi. lar se amestecă la ore de plecare, ordine de marş, trăsuri, etc., care amănunte intră în căderea noastră să. le hotăriîm. La ora 5.30, fântâna fiind complect gata, compania VII-a, în ţinuta de campanie, eu, au

torul,

comandantul

batalionului,

al

companiei

şi ofiţerii

companiei, ne fotografiem; mai facem un elişeu, toţi oiiţerii corpului, afară de maior Basarabescu şi ofiţerii companiei V-a, care lipsese fiind în avantposturi. Se fotogra-

tiază de Zissu, cortul meu

„casa comandantului”.

La masă

împărţim scrisorile, ea de obiceiu, un mare pachet, sosit.
„la ora 7 în tabără. La ora 7 seara, Vlădescu îmi prezintă
pe Asan, turcul meu, pe care îl duc în ţară, cu mine.

Țâcă blândă,

de mâne

încep

să mă

apropiu de tine, cu!

il. Îmi vine şi serviciul de spălat, model tureesc, pe
care mi-l dă Petcu, fosta mea gazdă, când stăteam în sa-

tul Toro

31 iulie. — Căpit. Alexandrescu, fiind de serviciu E
tabără, găseşte cu cale să pună cornistul să sune deştep
tarea la ora 2.30 noaptea, pentru întreg regimeniul, când
companiile trebui să plece pe rând, deci să se şi seoale pe

rând. La 3.15 trimit dulceaţă lui Vlădescu şi la 330,îi

face cafeaua. Ferice de aşa ajutor, pe care-l îngrijește părinteşte, comandantul. La ora 3.30, batalionul I pleacă;
când ies din cort, zorile îmi oferă o fermecătoare
privelişte. Un fum eenuşiu-alb, dela grămezile de
pae de pe

urma,

locului

taberei,

ce ard,

pâlcuri,

pâlcuri,

învălueşte

pare un

îus de tor

peste tot furnicarul ce se mişcă în loc, gătindu-se
de plecare; unii se încing, alţii se spală, iar suruitul roatei
dela

fântână,

ce trece din mână

în mână,

cătoare, sau un tors de motan, coreolit; încet-încet, fumul
să (mbreună ŞI ca 0 pânză, ca un voal cenuşiu, se lasă

peste
:

a

burii

Vidului,

Munţii

negri,

par mohoriţi

şi pier

din ce în ce în zare; luna aproape plină, a lăsat destulă
lumină

focurile

intrecându-se
mari

se las companie

sea a Torosului.
a, aşa cum

în

pâlpăitoare.

după

munţi,

ajuta

In

pregătirile,

recoarea

companie,

Ştiu ei că trebui

acoperite

de

alături de

zorilor,

ea un val

spre dreapta

şi lata şr

Cale românii-sănătos,

ce găsise la venit şi care
de

a

e drum

să fie drumul,

făcut de

nu ea, şoseană

semăna mai mult acelor scursori

bolovanii

prăvăliţi

din

înălţimi și

îS010f,
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7

duşi de puhoaele năzdrăvane. Batalion după batalion, se
pierd în luminişurile din sprinceana dealului, se mai vede:
încă în urma noastră, colo albind pe vale, ceva măreț,
impunător ca o iubită la despărţire în pragul bunului
rămas, e fântâna Dâmboviţei! Rămâi cu bine, pe multă
vreme. vestitoare

de

vrednicie,

a unui

regiment

de

îrunte:

a mândrei ţări româneşti! .
Drumul este bun şi plin de speranţe, e înapoerea spre
patrie; pe dreapta Vidul, când se iveşte colea de după

un

dâmb
Pace

Casa

cu copaci,

când

fuge pe sub dealurile

roşetice,

mea

Comandantului

de

Reg.

în tabăra

de la Toros

(Bulgaria).

în sprinceana cărora, lumina, se tot măreşte, se limpezeşte
bine seninul, spre un punct de unde somnoros apare soavele. Peste puţin, ne apare satul Dermanţi; case cu zăbranic negru, de care-s pline satele bulgărești, case transfor-

mate de noi în lazarete de fel de fel de boli, izolatorii,
telegrafii de

campanie, bruiării, trăsuri ce răspândesc un

poftitor miros de pâne 'caldă, aparţinând companiei II
subzistență; pe deal, pe sub pomi, aşezate câte 3—4 corturi la o parte, după teama şi depărtarea la care se țin
doi sanitari, ce ne privese cu jind, e semn că acolo sunt
holerici, ei aşteptă vindecarea, ca fericiţii a doua înviere.
Se zăreşte Oglenul, un sat frumos aşezat din vâriul dealului, până jos în cotul Vidului. In curând, căci dimineata

se merge cu spor, suntem pe deal, Oglenul în dreapta
noastră, pun muzica să cânte marşuri; la marşul „Pe o
stâncă neagră”, marginea satului e un zid de femei, copii,
ce ne petrec cu ochii şi mândrul şirag de voinici români,
sbor după cotul Vidului şi dispar apoi curând, către podul de peste vălceaua uscată şi cenuşie, pe când muzica
repetă... Pe o stâncă neagră! Hi nespus de duios marșul
acesta; dar încă auzit în locuri străine! şi atât de departe
de ţara ta! de ţara unde-i stânca aceia neagră, cu castelul vechiu, par'că se şi vede de noi şi castelul şi râul mititel şi cum plânge şi suspină tânăra Domniţă... Ah, ce-i
țara ta! Ce-i patria, tu eşti nimic, ea-i totul. Patria... ţară
scumpă şi iubită, aştepţi tu cu atâta drag, cum cu gândul
la tine, zbor fiii tăi spre hotarele tale? Jos cum treci podul, se vede un lung şir de cai, ce nierg la adapat; în
stânga dealul nalt și păduros, câteva corturi, apoi un
grup mai măricel care-i băgat sub stejeriş; sunt corturile
unei companii din 4 Argeş, cele din urmă avantposturi
ale divisiei, la Oglen. O cotim la stânga, pe un drum ce

purcede. din

şosea,

trecem

pe

lângă

un

gard

de

sârmă,

prin care s'au făcut treceri ca să scurteze drumul. Urcăm
coasta «pre platou, aci vom întinde lagărul, aci vom poposi la noapte. Abea e ora 7.30, am parcurs 14 kil., suntem la Oglen. Locul de tăbăruit e foarte bun, fiind acoperiţ cu stejari nălticei, platoul este parte mirişte, restul
islaz cu iarbă subţirică, mătăsoasă. lute se întind corturile şi se înjehebează
târgul,
orăşelul,
regimentului.
La, 10 soseşte şi Asan al meu cu bagajele; turcul e foarte
săritor, ajută la întins cortul, bagajele se aşez în cort şi
iată gata căsuţa comandantului. La 12 dejunul la batal.
I. Soldaţii dela bil. II, cât ai clipi, au prins trei iepuri
între corturi. Masa, împrovizată în pământ, are la mijloc

an

morman

de

îlori

de

câmp.

Menuul,

obişnuitele

„Ju-

mări a taberelor” şi un excelent ghiveci, firma Cumka,
e deajuns; muzica, mai încolo, la umbră sub nişte pomi,
ne cântă. După dejun, mă duc la cort şi acum, îmi scriu
cu urmele unei duzini de ventuze, în spinare, jurnalul,
fiind foarte răcit de vre-o 2 zile. Si totuşi, căldura e insu-

portabilă; ofiţerii dorm afară, pe sub pomi, pe iarbă. Vlădescu trântit, la umbra unui stejar, seamănă cu o glugă
de coceni, răsturnată jos.
.Caii, sătui de iarbă, lipiţi de
câte un copac, ori câte 5—6,
unul lângă
altul, cup la
observa bine
ar
cine
clopote;
nişte
ca
cap,
din
dau
coadă,
7

rostul acestei aşezări, cap
interes comun; din părţile

le poate

uşor sau

mai

la coadă, ar vedea că este în
corpului calului, pe care el nn

bine

de loc apăra

de muște, este

capul; cap la coadă, se apără reciproc. Asan. al meu, ca
un câne, culeat la marginea cortului lui, stă cu ochii ţintă
spre mine. Lipsă mare de apă. Primesc ordin, că la or

5, muzica
30;

asta

regimentului
întocmai

Lasămă

brigadă

terii

cai, să

cu

cu

m

meu, să dea... concurs cu cea dela

cântecul:

pace.

fie-călări,

Alt

Foae

verde...

ordin,

la ora

mergem

să

n'am

recunoaştem

Dirigintele ot. postal milităr al Div. III (Zaharescu)
la Ogleu

jos curge

Vidul

ce face,

6.3), toți ofibivua-

pe stănci

(Bulgaria).

cul nou. Eu nu pot încăleca, de durerea spinărei, rămâi
în tabără; ceilalţi toţi, bat câmpii, ogar brigadierul $
se întorc la, 7.15, cum sau dus. La ora 7 vin călări ofiţeri

dela Muscel
cut; cât

mă

30, soldaţii noștri le ţin caii. Parcă

păzesc eu de contact cu 30, care,

are

e un

î:

holeră, br.

sadierul mereu mă pune în contact cu dânşii. La 8, mas

la bata. I; la 9 mă aşez în pat, alt rând de ventuze; son

nul mă

împiedică

să mai

aştept

ziarul.

Vine

sublt.

Zote

viceanu şi îmi citeşte condiţiile păcei, intre bulgari şi cei

lalţi beligeranţi. Mă gândesc, că puteam să nu am nici u
soldat mort, 'sâu poate că-mi mureau şi mai mulţi;
acea
sia o gândesc, căci mi-se comunică moartea, la
Lucoviţ, .
soldatului Iorga Vasile.

1 August.
fărei,

îmi

ne

ofer

—

lată şi 1 August, tot departe de frontiera

apucă;

sunt

fiecare câte

tot

bolnav,

o doctorie

toţi

care

vin

„cea

mai

bună”;

la mine,

refuz

orice intern. Mă îmbrac şi aşa cum pot, vizitez tabăra,
rectţific bivuacul batal. II şi apoi încalec şi mă duc la batal. III, care e la vre-o 2 şi jum. kil. de tabăra lui II şi
de cea de ieri. Il găsese foarte bine instalat; avea o fântână și căpit. Georgescu, lucra la alta. Las 280 de lei, ca să
se dea ca acompturi ofițerilor, căci îmi cere comandantul
batal. maior Constantinescu. Mă înapoiez la ora 11 Şi 3um.

Pe stănci

la Ogleu

(Bulgaria).

la batal. Il unde
dejunez. Abea acum îmi aşez şi eu coriul unde atâta doream şi nu puteam: întrun loc liniştit
şi retras. Sănătatea merge prost, la comandt; la trupă relativ bine. După dejun, mă cule, contrar obiceiului; mă
scol mai rău. Sunt nevoit totuşi să mă duc să văd fântânele ce “au putut face, la batalioane. Pe drum, dau peste
numeroase coji de pepeni, dovlecei... ea şi cum n'ar şti nimeni de frica holerei; găsese puţurile, apa aproape, e din

scursorile pe Vâlcea,

murdară,

bate în albastru,

miroasă

a glod. Căldura şi azi a fost năbușşitoare. Seara la masă,
nu mănânce decât ceapă şi puțină zeamă de borş, cum şi
o bucăţică de turturică, vânată de Vlădescu, care are o
a

—
predilecție

pentru

lul agenţilor

vânat
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şi-i displace,

săi, contabili.

Mă

în

schimb,

contro-

duc la cort, după ce bri-

gadierul îmi comunică învitarea ce a
făcut generalului
Aslan, să ia dejunul mâine la regiment;
îmi spune să-i
organizez serbare, cu producţiete.
i Doctorul mă îndoapă cu
chinină, capul nu încetează a mă durea, mă
fricţionează
doctorandul, dar starea se menţine aceiași;
ba nu zău, eu
îs de fer?

2 August. —

Mă

scol la 7, după o noapte de neso

mn şi
fierbinţeală. Mă due să văd măsurile ce
se iau, pentru
vizita de azi şi dejunul, a dlui gener
al Aslan. La ora ll
aflu că... ghiciţi ce? Că generalul Aslan
, nu mai vine, e
indispus, Generalul Aslan, nu-i bun
de general... activ,
el e bun de ambasador, de papă, da
mai ales de papă, cel
mai puţin obositor serviciu din lume, după
ar în Rusia.
Avem mosafir la dejun pe Ionel Brăte
scu-Voineşti. E e
între noi, ca în mijlocul familiei sale.
După dejun, nu mai
poate avea loc serbare, căci pe la ora
2 începe o ploaie
zdravănă, care ţine până seara şi
cu mici întreruperi,
toată noapt
ea.

In

cortul

meu,

nu

mai

ştiu

unde să pun
patul, căci peste tot plouă. Mă
tot gândesc la camarazii
din comisia de recepţie a acestui
admirabil material de...
năvod! Deşi n'ar trebui să, vorbe
se de rău, căci şi eu am
fost, pe vremuri, în comisia de
recepţie a Ministerului şi
primiam 6 lei pe zi diurnă, plus
Vlaşca şi Teleormanul...
Şampanie, şuncă, vin..., daruri
dela fabricanți, la Paşti,
la Anul Nou. Puteai să nu
primeşti? i le lăsa acasă pur
şi simplu. Am refuzat odată
, pentru primadată, pe Moldoveanu-Rizescu... A doua.
zi, aceşti furnisori mi-au ceruţ
scuze că m'am supărat, dar
acesta e obiceiul fabricelor
şi
unu angajează la nimic pe memb
rii comisiei! A doua seară,
lădiţa era din nou lăsată
acasă, şi a rămas definitiv.
La
prima întrunire a comisiei,
am adus vorba. de chestie,
toţi au tăcut; am dedus că
toţi erau cu pufuşor, pe botişo
r.
Eva o deosebire mare însă
şi de formă şi de fond: eu,
în
adevăr nn eram angajat
la nimie, prin obiceiul fabri
celor, în consecinţă respingeam
pe capete, tot ce nu era
după
condiţiunile caetului de
sarcini; aceasta nu împie
dică pe
restul comisiei, care accep
ta procesul meu verba
l, nevătămat, să revină la viito
area şedinţă, fie că
cel cu marfa
respinsă, impunea lucru
l respins, prin Minis
ter, fie că
l-se făcea preşedintelui
milă, că... fabricantul
e român,

—
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sau adună dela românce, maria!
'Trebui să recunosc:
firma Rizescu, păstra şi tradiţia fabricelor, de a fi atentă
cu membrii comisiei, la zile mari, dar dădea şi mariă
bună. Aceasta dar ca fond; ca formă, membrii comisiei,
nu primeau la fel asemenea cadouri; de ex., vinul dela
mine, la alt membru mai mare în grad, se schimba în
şampanie,

sau

creştea

numărul

pieselor,

când

era

vorba

de preşedinte, de organele de „avizare a Ministerului”,
casierii ce ordonanţau sumele cuvenite furnizorilor, o, lucrurile se schimbau şi în ce privește mărcile, numărul,
ba,

gurele

rele

spun

primeau

darurile...

unul

din

cei

dică

la

milioane,

mic,

la

unele

mai

că

erau

persoane

paraleşte.
mari

îurnisori,

voind

efecte,

Odată,

a

noi
avut

să-i

a

care...

în

cărui

suferinde,

plină

comisie,

furnituri

impunem

sinceritatea

un
să

se

preţ
ne

ri-:

mai

spună,

atunei când noi îi făceam socoteala în amănunt, cât îi
rămâne câştig, că... aşa e, însă el când se duce la Minister,
e nevoit să dea bacşiș dela secretarul general, până la
cel din: urmă uşier, la biurourile unde are aceste chestiuni! Şi comisia, naiva comisie, era cât pe ce, să încheie
un proces-verbal şi să consemneze declaraţia furnisorului;
însă, ori că şi-a dat seama, că liniştea şi nesinchiseala,
acestuia, erau dovezi că lucrul e adevărat, ori că... i-a
fost frică comisiei, că s'or găsi şi alți membri în garnizoană, care să ofteze la locul ei şi a lăsat lucrul baltă;
eu am mai relevat însă odată aceasta; presedintele însă,
om prudent, a spus că... furnisorul a voit atunci să ne influenţeze

spre

a nu-i

scădea

preţul,

de

aceia

a exagerat...!

Aşa că, acum rabdă ploaea în cort, şi membrii comisiei
și soldaţii, toţi. La mine apa a pătruns-şi pe sub cort,
a intrat în iăzile de bagaje. Era hotărită pentru mâni,
plecarea la ora 7 dim., însă întrun târziu, primim inştiinfavea, că plecarea se amână, până la noui ordine. Acum
când mă cule, peste pătură, pun şi pelerina, nu-i pelerina
anume pentru ploae?
3 August. — Sunt semne că ploaia va înceta, deşi e nor
când mă scol, însă după câteva picături ce mai cad, soărele se iveşte, anunțând zi frumoasă, în ciuda celor ce

ne-au

furnizat

pânza

de

corturi

„impermeabilă”.

Aud

prigorii! Vara dar se călătțoreşte? Când a fost vară? şi la
drept vorbind, eu unul nici nu ştiu
dacă a fost vară.
Nu-imi merge bine; indispozitia se menţine; șederea asta pe

—
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loc, fără nici un rost, parcă vrem să treacă
vremea, mă
agasează. Muzica, sus la brigadă, cântă;
şoseaua SadovecOglen, este animată, mai vedem şi noi
automobile circulând pe dânsa. in tabără, iese aburi din
pământ; printre
corturi, bieţii soldaţi mişună de colo;
unul
scutură o
manta, unul citeşte o carte postală într'u
n colţ, unul șterge
arma, altul mănâncă, cântă, vorbeşte.
La bucătării, o activitate mare, fumul se. înalţă drept
în sus peste pomi,
în rotocoale mari albăstrui, pe frunze
le copacilor, picăturile de ploaie rămase, strălucesc la soare
de crezi ca pre“sărat cineva, scântei; nu-i vânt, e
un fel de răcoare, dar
de cele care anunţă o căldură mare.
Dejunul e la batal.
II; după dejun, că niciodată până
acum, beau o cafea cu
melisă, care îmi face foarte rău; iar
mă cule, iar mă scol
cu durere de cap, vremea trage a somn,
nici o distracţie,
monotonie ca niciodată de plicticoasă,
nu găseşti ce să
faci mai de seamă, ziua-i mare. Fumat
ul şi jocul de cărţi,
îs cele două predilecţii a taberelor,
nici cu ele nu man
prea împăcat. Masa de seară îmi
este o povară, o iau în
silă, apoi culcare; şederea în pat,
când n'ai ce îace, e ca
letargia. Primesc ordinele pe mâne,
se prevede schimbarea
bivuacurilor brigadei. Am şi eu
o scrisoare, azi; e o carte
postală dela dl Al. Nasy, farmacist
din T-Vişte. Imi face
mare plăcere, faptul, că sa gândi
t la mine; el îmi dă uoutăţi din oraş, mai ales că mai
de mult nu primisem nimie dela ai mei,
4 August. — La ora 7 dim. plec
ăm: comandanții de regimente, comandanțul brigadei
şi adjutanţii, la Sadovee,
ca să recunoaştem locurile
de bivuacare..
La ora 9 reg.
22 soseşte şi-i fixez bivuacul
pe. batalioane. In satul Sadovec, numeroase steguleţe
roşii, indicatoare de ravagiil
e
holerei. Pe la ora 10 sosesc
generalii Aslan şi Volvoreanu,
pe care îi pun în curent
cu starea corpului; generalu
l
Aslan pleacă, spunându-mi:
sunteţi fericiţi, mâneare aveţi, sănătoşi sunteţi. La 12
dejunul la batal. II; nu mânâne decât două ouă tari,
căpăţina de usturoi regulame
ntară şi 2 cepe; iar ca lux,
mânâne şi o bucăţică de pand
işpană, adusă. din Plevna, de
căpiţ. Marinescu, ieri. Azi
la
ora 5,

brigadierul

examinează

cornişti

i ambelor pegimenite. La ora 6 e conferin
ța lui Vlădescu şi a lui
căpii.
Todiceseu, sau... fara pier
e de tătari şi brigada
să piaptănă cu lăuţari, Conferinţa
căpit. Todicescu, comunicar
e-i

—
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zice el, probabil că-i mai — academician
— titlul, tratează
despre crganizarea brigadei şi brigada ca unitate tactică.
Noi totdeauna suntem ifosari, adică ne dăm ifoase; rar
vezi un căpitan că-ţi vorbeşte de o companie, hai un batalion; aşi, îţi vorbeşte de cel puţin o brigadă sau divisie;
nu că nu ar putea vorbi şi de-o armată, însă puţin lucru .
vei dobândi pe urma celor ce auzi, căci vezi cât xplo că
e vorba numai de ceva cetit, nu făcut. Şi atunei, ee interes mai are conferinţa? Ori cât de pregătit, dat fiind şi
ariditatea materilului militr, nu poţi atrage simpatie,
interes, asupra ce spui, din partea ascultătorilor; obiceiul
acesta urât, îl au mai toţi reclamagii noştri militari; sunt
mulţi ofiţeri inteligenţi, care nu au comandat companie,
batalion, regiment şi ţin conferinţe cu material adunat
de prin cărţi, despre conducerea, instrucţia, pregătirea,
oliţerilor, trupei, unităţilor, ete.; încep totdeauna şi stfârşese conferințele, hai să le zic şi eu, comunicările lor, cu
câte o maximă de-a lui Napoleon, Moltke, Cardot, ete.,
crezând că au uimit lumea, cu cele ce ân înşirat de prin
cărţile şi munca altora. Cele ce spune căpitan Todicescu,
se potrivesc şi regimentului şi divisiei şi în definitiv
pentru orice unitate mare; de asemenea exemplele din
răsboaie, cu care el întăreşte ce spune, n'au ca sancţiune
alta, decât întâmplarea; adică, pe timpul unei lupte cu
inamicul, uzat şi el ca şi noi, nu o brigadă mixtă, dar un
batalion chiar, dacă i-ar cădea în spate, dezastrul e gata
pentru dusman. Apoi, ce unitate spre a izbândi, se poate
ca să se lipsească de hrană, de capacitatea şefilor, de moral, ete, care sar cuveni numai brigadei? Eu mă aşteptam,
că această conferinţă, cu acelaş subiect arătat mai sus,
să fie din următoarele părţi tratat: Cum e organizarea.
brigadei, în: armatele vecine; ce foloase sunt în organizarea pe 2 sau pe 3 regimente; dacă nu-i nevoe de limitat
marea unitate, cel mult la divisie şi prin urmare dotarea
brigadei cu arme şi servicii, care so facă unitate mare
tactică, în bună stare a angaja şi duce o luptă, pe seama
ei? Apoi, întrebuinţarea brigadei în luptă, fracţionare,
dispozitiv
de luptă, brigada ca unitate
doctrinară
în
armă — pentru ofiţeri, trupă, principii, şcoală. Pe timpul
conferinţei, sa mai făcut şi discuţii contradictorii, neapărat cu acelaş miez ştiinţifie-practie, ca şi al conferenţia-

rului.
faţă

Ziua sfârşeşte
şi cu

o lună

cu

plină

un

frumos

la pândă,

asfinţit

colo

după

de soare,
dealul

în

opus;

—
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această privelişte ne readuce dispoziţia pierită
pe urma
conferenței şi discuţiilor contradetorii legate
de dânsa.
Ne ducem deadreptul la masă, la batal,
III, la satul Răchita şi căpitanul Georgescu, pesearul,
ne face surpriza
plăcută a ne.da să mâncăm raci şi peşte,
din apa Răchita,
ce curge pe lângă acest sat.

5 August. — Nu mă împace cu plecarea
la 3.30 dim.
când n'ai de făcuţ decât 9 'kil., până la
bivuacul următor.
Eu cu brigadierul, precedăm coloana,
cu 3-A Kil,, sosim
la Cruşovite. Ne ajunge şi trupa, tabăra
se instalează, şi
vine generalul Aslan, care îmi cere
ospitalitate, în lagărul meu, stând în cortul meu, până
ce-i aşează cortul;
dejunăm cn toţii la batal. II şi stăm
de taifas la masă,
boereşte, până la ora 3, după care,
se duce de se culcă
în

cortul

meu.

Răzbind

puțul

Pitois,

făcut

de

secţia de
pioneri a căpit. Balan, due pe gener
al să-l vadă. Apa e
excelentă, pentru întâiadată beau
apă — curată şi nefiartă — apa e la 4 şi jumătate
metri adâncime, în
strat de piatră. La ora 5 conferinţă,
în care trei maiori,
spun acelaş lucru, în 3 feluri: răsboi
ul din 1877—78; multe
neexactităţi, pe care eu nu le
rectific, pentru a nu umili
pe conferenţiari şi a nu trece
de savant. Conferinţele ţin
bână la 7.30. La sfârșit, merg
em cu generalul Aslan şi
- brigadierul, de mâncăm la
batal. III. Discutăm asupra
orei de plecare, că e nefolositor
prea de dimineaţă; generalul Aslan, tace; brigadierul
o susține, eu răspund că..
nu-mi iau răspunderea dacă,
întrun timp de boli, trupa
nu are odihna de noapte,
complectă. Brigadierul mă
observă, răspunderea zice că...
şi-o ia el,
6 August. — In Cruşoviţa
bântuie febra tifoidă, aşa că
e binevenită plecarea, azi de
aici, la lasen, ea şi cum după
ieşirea. din casă, se.dărâmă
casa în urma ta. Am precedat
coloana, plecând la 4 dim.,
cu, brigadierul, căpit. Aricescu
Şi adjutantul restului; rec
unoaştem locul de tabără,
care
pentru regimentul 22, este
între satul Iasen şi râul Vid
şi
satul Diseviţa. Curând ne
ajunge şi xegimentul, se
instalează repede şi bine, oame
nii au căpătat o agilitaţ
a de
a întinde corturile; poziţia
e foarte frumoasă şi inst
alarea
aşa de regulață şi largă,
aşa că poate oricine veni
s'o ia
de exemplu. Lângă noi
s'aşează şi 30. Mâncăm
la batal. II,
a -cărui popotă e aşezată
sub o salce, în mijlocul
unei
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grădini de zarzavat, păzitorul un bulgar, stă în colibă, şi
se uită cum grădina lui se transformă în restaurant de
câmp, în care deşi se face circulaţie mare, ofiţeri, soldaţi,
totuşi nu i-se aduce nici cea mai mică stricăciune. Ba încă,
deşi învingător, când mă aşez la masă, mi-se dă obişnuita
ceapă iute dela aprovizionare; cum eram în mijlocul straturilor, am trimis un caporal la bulgar... să-i ceară voie
a lua 2 cepe verzi, ceiace bulgarul cu plăcere mi-a oferit.
In timpul mesei, ne mai trimite şi alta. După dejun, la
ora 4, toţi „ofiţerii călări din birgadă cum şi acei ce pot
încăleca şi au cai, mergem a vizita întăririle Plevnei, de
pe vremea lui 71—19, fiindcă ne găseam aproape de ele;
_pe drum, se întâmplă un accident căpit. Balan, dela pioneri, calul său împiedecându-se, cade drept în cap şi rănind pe ofiţer la obraz, umăr şi un picior. Continuăm drumul,

după

acest

regretabil

accident,

pricinuit

unui

exce-

lent camarad, cel care ne procurase buna apă de băut, de
la Cruşeviţa. Am urcat pe înălțimile dela Opanez, am
luat.în şir creasta înălțimilor cu uvrajele de pe ele, lucrări pe care eu le mai văzusem în 1894, cu prilejul călătoriei de Stat Major, pe când eram elev al şcoalei de răsboiu, când şcoala, sub conducerea generalului Iacob Lahovary, şeful Marelui Stat Major, a executat călătoria,
în Bulgaria. Mici sehimbări de-atunci, doar vremea Şi
muncea câmpului, au mai rotunzit muehiile pe la redute,
pe

altele

le-a

acoperit

iarba,

de

tot,

oase

pe

câmp

nu

se

mai văd, sau prefăcut în hrană bulgarului netrebnie; în
fine, se aşterne pe tot pulberea prezentului peste haina
deja groasă a trecutului, ca şi peste recunoştinţa acestui
sunt doar 36 de ani, de atunci! După
popor sălbatec,...
o alergătură pe o prea mare întindere de teren, ca să.
poată îi luată asta drept un studiu sau chiar vizită a întăririlor Plevnei, care sunt pe mai multe linii, ne apucă
în nişte grădini de zarzavaturi, grăseara şi ne încureăm
dini tăiate de şanţuri şi presărate de fântâni şi guri de
apă de udat, aşa că mă surprinde cum de nu ni sa întâm-

plat nimărui

nici un accident, cu cai neobicinuiţi să um-

ble noaptea, pe asemenea locuri; ba la un moment dat;
înoptaţi de-abinelea, sus pe terasamențul
ne pomenim
it, în dreapta şi în stânga abiPlevna-Samov
căiei ferate
sul, calea ferată fiind în umplutură... un tren de-ar fi
trecut, cred că mai bine de 50 de ofițeri ar fi fost ucişi.
Invăţământul de tras, e odată mai mult limpede, noaptea,
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nu se poate lua pe poteci sau
abate de pe drumuri, atunei
când nu cunoşti pe unde merg
i. Cu mare și nesfârşită
trudă, abea dăm pe un drum catre
în fine ne scoate într'un
târziu la şosea, şosea prinsă
de coloana divisiei 4-a mergând în mare desordine, oame
nii
neric beznă, fără o lumină, auto mergeau prin un, întumobilele tăiau necontenit
coloana şi o destăceau mereu
în bucățele, care rămâneau
mereu înapoi; şi după câte
ştim, această divisie are a poposi la noapte în Griviţa şi
a porni mai departe, mâne la
ora 4 dimineaţa, când mai
bine de jumătatea coloanei,
la
ora 10 noaptea, mai avea de
făcut încă 9 kil. drum. Dăm
în fine de podul de pe Vid
şi pe noi ne întârzie aceste
frânturi de coloană, câre neți
nând nici o parte a drumului,
ci peste toată şoseaua şi pe
alături mergând, la fiecare
încercare de a lua trap, dam
peste oameni, aşa că eram
siliţi a merge numai la pas.
Dăm peste gara Plevnei,
înnaite de a ajunge la pod,
gara are o frumoasă înfăţişa
re
noaptea, atât'ca clădire,
cât şi ca luminat în acel
întunevie în care umblam pe dibu
ite, de atâtea ceasuri.
La ora
10 trecute, sosim în Iasen,
numai o parte din oliţeri,
restul
Sa rătăcit unul de altul;
ne ducem la, masă, care
se aşază
în pripă, şi ne îndestulăm.
Până la ziuă, au tot veni
t câte
2—3 ofiţeri, rătăciți, pe
urma, acestei călătorii
de studiu,
la, întăririle Plevnei.
7 August, — Marş dela
lasen, la Griviţa, prin
mahalaua de vest a oraşului
Plevna. Plecarea la ora
5 dim,
din tabără, şi după un
trap întins, abia ajung
pe brigadier, pe la ora 6.45, la
intrarea în Plevna. Pe
la 8.15 încep
a sosi şi regimentele
brigadei, muzicile în
cap, trupa trece
prin faţa noastră, au
ordin să strige Ura,
muzicele să
cânte. In raport eu
ordinea în care mer
ge regimentul
Muscel 30, trupa şi trăs
urile, reg. 2% e desăvâ
rşit de bine
ŞI cu aspecţ împunător
; după trecerea
regimentului, mă
despart de brigadier
şi merg să-mi ajung
pentru a pregăți să
regimentul,
se execute a doua: part
e a ordinului
ce era: Vizitarea, de
către regiment, a cape
lei şi criptei
ştri, la, 30 August, şi
mai nainte de cădere
a ei, şi-au vărsat
sângele lor curat şi
pentru aceşti ingraţ
i bulgari, dar şi
pentru patria, noastr
ă, pe care, dacă
azi o vedem mai
mândră, mai frumoa
să, lor le-o datorim.
La redută, muzicele vor cânta şi
fiecare regiment,
va defila înaintea
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noastră. Acest ordin, în aşa frumos scop dat, dar în proporţii uriaşe ca. execuţie, faţă de timpul în care era dat
ca să se execute, nu a putut fi îndeplinit, spre marea mea
durere de suflet, decât în o prea mică parte. Intenţia şi
ordinul, plecau dela acest general şi om de inimă, care
cu

sa,

străşnicia

îngrozise

netrebnici:

sau

ticăloşi

cei

pe

Generalul Crăiniceanu. Sa intrat în capelă, la început
câte 12 oameni, luaţi în rând pe secţii; sau închinat la
scări înguste, jos în criptă,

treptele unei

coroa-

bună,

ordine

o

cn

aşezate

osemintele

a privi

spre

interiorului

privire

o

aruncat

au

sărutat,

le-au

icoane,

capelei, scoborau

nele depuse la diferite ocazii, de societăţi, grupe de vizitatori, ete. Ori, regimentul, 4000 de oameni, când să poată
vizita,

numai

termina,

cu

atunci,

recurs

sa

capelei?

tot

regretul, la, vizita pe delegaţii, câte 4 oameni de companie,

de

muzică,

de

o

fine,

în

mitralieră,

de

grupă

învăţători,

ofiţeri, ete. Am spus mai sus, de durerea sufletului meu
şi de marele regret, de a nu putea face altfel, ca să vadă
toți; numai eu ştiu, numai eu mi-am dat seama, "ce-mi
spuneau ochii tuturor soldaţilor mei, pe care îi adusesem
anume ca să vadă oasele scumpe şi sfințite de faptele
părinţilor

lor

şi

acum

şi

scump

aşa

de

măreț,

ei,

făcuse

care

aceste oase şi nu le venu le puteau trece pe
aceste kelicvii care le
treacă numai pe lângă
faţa trecutului așa de

păşească

să

pe

înapoi,

dam

îi

atâtea sute de kilometri, pentru
deau, nu se puteau închina lor,
dinainte, stoemai ei, mândri de
aparţineau. Le era scris, ca să
dânsele, şi mâhniţi şi umiliţi în

aici

de

încolo,

îără

speranţă, fără chezăşie, în viitor. A trebuit să le spun,
că nu-i timp să vadă cu toţii şi să se roage lui Dumnezeu
să-i învrednicească a face şi ei, ce au făcut părinţii lor,
ei au menire mai mare şi neam de-al nostru de desrobit!...
Au mai privit odată spre capelă, au mai cuprins-o odată
în privirea şi sufletul lor şi abătuţi ca cei zmulşi de
lângă

groapa

unui

lor,

scump

al

că

patria

peste

care

“aruncă

pă-

mântul, cu o parte şi din sufletul lor, se târăse mai departe! Da, m'a durut sufletul; şi când a trecut prin dreptul meu, steagul, care-i chipul patriei noastre depărtate,

am

avut

remuşcarea

m'a

văzut

şi

m'a

dojenit.

Am trecut pe lângă capelă, cu muzica cântând, am scoborît în satul Griviţa, printre case mohorîte, de unde

ochi duşmani ne priveau, am ieşit peste pârăul Griviţa,
-ducându-ne la locul taberei, care s'a aşezat la vre-o 3—4
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cișmeaua

cu acea apă bună

şi
înbelşugată, reminiscenţele trecutului ce
ne-au tulburat
sufletele cu atâta
putere,
astăzi, alcătuesc o imagine
frumoasă şi cred că va rămânea bine
întipărită, pe tot
restul, mai lung sau mai scurt, al vieţii
noastre, Mam
dus cătră seară, în sus de tabără, am
privit lagărul şi
satul Griviţa, am cules 2—3 flori de. pe
câmpul pe unde

au

călcat

marii

noştri

înaintaşi,

ostaşi

şi

am

reveni

t la
cortul meu, în, care, am dormit cea
mai liniştită noapte,
de când am trecut Dunărea: eram pe
un colţ de pământ
ce de drept aparţine patriei noastre,
amintirilor noastre
scumpe; căci e ca şi patria, pământul
udat de sângele
părinţilor noştri, pământ
în care când părinţii noştri
sau scoboriît, au dus cu ei, în luciul
ochilor lor umezi de
dor şi de iubire, închişi pe vecini
cie, icoana, patriei, pe
noi, pe mamele noastre şi tot ce aveau
ei scump pe pământ! Şi când au închis ei ochii,
a fost o clipă, care a
trecut mai repede decât trec clipele
... dar cine ştie, ce
urme vor fi lăsat ele, pe fața acesto
r nemângăiaţi, ador„miţi departe de noi. O, patria.
lor, da patria lor era debarte; patria lor era aceia pe
care o lăsase de mult, pe
care o simţiau ei, acel pământ
în care au crescuţ sub
blânda privire a părinţilor lor,
acel pământ în care au
Drimit cel întâi surâs al copila
şului ce doarme în leagăn,
acel pământ în care în tot
şi peste tot, stau strânse din
urmaş în urmaş, timpuri amint
iţoare de nevoi, de griji,
de speranţe, de credinţe,
de bine, trăite de fiecare
aşa
Drecum soarta a pregătit calea.
Ce vânătă trebui să li se
fi tăcut fata, că a lipsit
acea, revedere a tuturor,
după
care părăsitul şi singuratecul
îndreaptă cel mai.
adâne
oftat! Această clipă, n'o
mai aseamănă decât una
singură: aceia a aflărei de către
ai tăi, că tu nu te-ai întors,
nu te vei mai întoarce
niciodată! Nu poate fi
durerea
mai mică sau mai mare,
a acestei clipe, decât a celeil
alte;
şi dacă Dumnezeu a lăsat
uitarea, apoi a voit desigu
r să
pună termen clipei, ca ea
să nu poată,fi mai mică
şi mai
Puțin dureroasă acelui
rămas, pe cât a fost
celui care
Sa dus, a dispărut, pentr
u totdeauna, de lângă
el!
8 August, — Marş la
Bulgarski-Karagaţ.
Dimineaţa
la 3, pregătire de plec
are. Care din noi a
ieşit din cort,
Şi a privit la îngânatul
zorilor cu noaptea, a
văzuţ pâlpâind sutele de focuri
de pe locul taberei, a
mai aruncat
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9

odată ochii
toare şi sa

paza

asupra cișmelei ce ne-a fost aşa de binefăcămai uitat cum lumina lunei, nu părăsise încă

locaşuluii bfânt

dela

Griviţa,

acela.

şi-a. [întipărit

frumos tablou pe care nici cel
pentru mult timp, cel mai
să-l redea ochilor noştri.
putut
îi
mai mare maestru, n'ar

din
La ora 4.30, am părăsit aceste locuri şi peste dealul
eşit
am
tăiată,
pădure
stânga, deasupra cişmelei, prin o
Griviţa-Bulgăreni-Siştos, spre a merge la
şoseaua
la
unde ajungem pe la ora 9 dim., treragaţ,
ski-Ka
Bulgar
cem

de

sat

şi bivuacăm,

reg.

22,

între

movila

mare

dela

mare
nordul satului şi şosea. Aci, am îndurat cea mai
ral, căci
nenatu
ceva
e
că
vedea,
se
acum;
până
de
,
căldură
furtună şi
pe la ora 10.30 noaptea, adormisem, când o
pe movilă
chiar
aşezat
cortul,
ă
dărâm
ploae, aproape îmi
propteie
cu
cortul
ţinem
să
ore,
3—4
vre-o
m
chinui
şi ne
fost un
a
meu
l
Somnu
şi cu mânele, ca să nu-l ia vântul.
desfăîl
vântul
unde
i,
cortulu
pânza
de
canon; ţineam
ă. Tocdreapt
mâna
nise
înţepe
îmi
vântul
şi:
ploaea
cuse,
stat şi
mai pe pe la ora 2.30, furtuna a încetat, când a
4.30,
ora
la
iar
eu,
şi
t
adormi
am
abea
ploaea şi atunci
|
ea.
plecar
era

-Belene,
9 August. — La ora 4.30, plecarea la Kozar
il, ploaea
agreab
foarte
marşul
10.30,
la
em
ajung
unde
drumul prerăcorise aerul, drumul fără praf, însă tot
ă; toate
agurid
ri
strugu
şi
cruzi
sărat de coji de pepeni
de sănăire
îngrij
şi
lină
discip
de
le
dovezi
erau
aceste,
ase în
preced
ne
care
tatea oamenilor, la divisia a IV-a,
regifost
au
Iulie,
26
la
până
trupe,
marş şi din ale cărei
de oa30—40
câte
,
holeră
de
murit
le-au
cărora
mente
înţâlnit
meni. Este aceiaşi divisie, a cărei unităţi le-am
debanctă
comple
în
şi
nopței
înotând prin întunericul
către
a
şoseau
pe
,
August
7
spre
6
de
a
noapte
dadă, în
ordin
Un
iţa).
-Disev
Plevna, trecând. prin Griviţa (lasen
de alt „marş
precedent al generalului Aslan, încă vorbea
i divisie.
aceiaş
din
=
8-a
a
=
e
brigad
unei
neomenos” a
aşebilă,
admira
Poziţia taberei dela Kozar-Belene, este
însă
Osma;
râului
al
stâng
zate fiind corturile pe malul
pun să se
apa lipseşte complect, nu au oamenii ce bea;

ia apa din râu

şi să se bată

cu peatră

acră.

Inainte

de

privesc
dejun, mă ure pe dealurile din stânga, de unde
alăe:
Dunăr
la
până
i,
regiun
ei
întreg
cu nesaţ panorama
prinată
presăr
4-a,
a
i
divisie
tabăra
vede
se
noi,
turi de
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Li

tre satele Ortakioi, Lewski, Koza
r-Belene şi riul Osma.
Am cules nişte flori curioase, pe
acest deal, prin delicateţa, structurei şi culorei lor. Deju
nul, bun, îl iau la batal.
III, unde de 2 zile regulat îl iau,
căci la al 2-lea batalion,
m'a supărat murdăria ce am găsit
la bucătăria popotei.
După dejun, căldura îmi provoacă
o mare durere de cap.
Azi mi se cere a doua oară, să
face propuneri de decorare,
ofiţerilor din regiment, căror
cred că trebui a li se da.
Raportul meu e întârziat, mi
se repetă cererea. Astea
sunt vederile mele, de aceia
în loc de propunere, fac raportul urrător: „Faţă de o
prescripţie sănătoasă, în uz
în armata, noastră, de atâta
timp, ca fiecare comandani
de Corp, să-şi dea părerea sa,
sunt în drept cu atât mai
-mult
a
o
face
astăzi,
când
mă
găsese
în
impas
a putea
indica
cine
mai
mult
decât
altul, trebuie
recompensat,
întru
câţ
toţi
şi-au
îndeplinit
pur
şi
simplu,
datoria:
eu
am
executat
ordinele
şefilor
mei,
cei
de
sub
mine,
ordinele
mele,
decurgând
din
acele
pe care
însumi
le-am
primi
t.
Ineredinţez
autorităţile Superioare, că
nici un ofițer nu s'a abătu
t
dela ceace le-am prescris
prin ordine şi povete; şi
dacă
acest regiment, a putut să
reducă la minimum neajunsurile, boalele şi pierderile
în oameni, se datorește
disciplinei din corp, ascultărei
şi executărei ordinelor ce
ne-au
veniti dela comandamentele
Superioare, ceiace este
absolut numai împlinirea dator
iei şi pentru care acest
corp,
a fost răsplătit şi se găseş
te şi consideră sufleteşte
cu cea
mai mare răsplată şi pent
ru viitor, de i se va
mai da ordinul de zi No. 9 a] coma
ndantului corpului II
de armată,
atât de rar şi greu de
mulţțumiţ”. „Cred de-aseme
nta, că
Sar aduce în acelaş timp,
un mare serviciu educaţiei
litare a ofiţerilor tineri,
mica
şi o mai solidă îndrumar
viitorului armatei noast
e a
ire, dacă s'ap părăsi
Bistemul
năsplatei pentru împlinir
ea datoriei şi sar
acorda asemenea foloase, numai acelo
r care se disting vădit
şi în. ocaziuni deosebite, în care
împlinirea mai mult
decât a datoriei, foloseşte cu adev
ărat, tărei; ori, în
acest regiment,
dacă nu a lipsit dorin
ţa, a lipsiţ însă prile
jul pentru ca
acest corp ofițeresc,
să se distingă, în
adevăr, în aşa
mod, încât aceasta,
să facă obiectul unei
răsplătiri a faptelor, nu a persoanelor
ce le-au săvârşit”.
Spre seară,
pe timpul mesei,
muzica noastră cântă
sus pe platou,
unde am şi eu cortul,
pentru întreaga tabăr
ă. La ora 7,

—

1 —

foarte mulţumit, nu
iau masa la batal. III, unde sunt
îmi par mai strânşi
dar
numai că se şi găteşte mai bine,
şi buna dispoziţiune
loc
un
la
ne
de mine, cei cu cari mănâ
mesei. După masă,
nu-i prin nimie tulburată, pe timpul
în aşteptarea ordiculc,
mă
mai rezolv câteva hârtii şi
soseşte pe la
ce-mi
ordin
mâne,
u
nului de plecare pentr
luate „ii
ile
măsur
ora 12 noaptea, Sosind şi acest ordin,
să mă
lasă
mă
,
mâne”
de
gata de azi, pentru marsul
odihnesc 4 ore.

în August, ziua vine
10 August. — Din ce în ce întrând
4.30 dim. pleacă reora
la
când
azi,
mai târziu, aşa că
m prin Hadzi-Musa,
gimentul, este întunerie bine; îrece
foarte mulți români
peste
apoi prin Dragomirov, aci dăm
buchete de flori de
oferă
se
mi
ani,
de
stabiliţi de zeci

cătră

fete şi bărbaţi,

toţi băgându-se

du-ne în mână, la toţi, îlori; văd
la. întrebavea „de ce plâng”, ele
plecat a lor şi de unde nu sau
sunt mulţi şvabi, unguri, ruşi

printre

cai şi dân-

multe femei plângând şi.
arăt cu mâna, încotro au
mai întors. În acest sat,
şi români, pe lângă bul-

foarte bună şi Îrugari. Şoseaua de aici cătră Siştov, este
Ochii
ce taie.
ri
dealu
pe numeroasele

moasă, şerpuind
Dunărei, vedem cele de
noştri cată în direcţia țărmului
vedem şi între kilodeparte, cele de aproape nu le mai
între două dealuri
şea
o
metrul 12 şi 11 al şoselei, printre
re. Işi poate
Dună
aţa
măre
mai joase, se zăreşte lucie,
când acum în
m,
simţi
ce
ria
bucu
pui,
cineva oare, închi
e patria
Acolo
ţara!
e
adevăr putem zice hotărit: acolo
nţă...
uşuri
atâta
cu
mişe
se
ni
noastră scumpă! Picioarele
toţi
.
-0?..
văzut
şi zic: aţi
şi când mă îndrept, către soldaţi
băvăzut
aţi
Ce
-o!
răspund întrun glas: da, am văzut
şi
ploae
de
,
grele
şi
udate
lor
eţi?... Dunărea! Şi raniţele
sunt
i
totuş
sau uşurat! Şi
arma lor şi sac, şi suflet... cum
ri, ce spun sau șoptesc,
glasu
de
mii
e
acest
trist... între
răsgândesc,

Dunărea,

sunt

cinci,

care

nu-mi

mai

pot

pe acest pământ străin,
punde, ele sunt stinse, au amuţit
zice, încăodată, Dunărea!
înainte de a mai putea vedea şi
ptă, ar seca un nioDa, noi am văzut-o, este ea, ne aştea
dincolo, frumoasa
iute
mai
ţi
trecu
ment numai să ne vadă
11 al şoselei
Kil.
la
ă,
tabăr
în
ăm
Intr
tră!
Dunăre albas
Ores-Dragospre
unul
înainte de a se împărți drumul,
Ores-Si-

spre
mirov-Hadzi-Musa — Koşar Belene, altul
peste
însă
dăm
os;
frum
este
ră
ştov. Locul de tabă

duş-

+,

ori
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manul de ieri: lipsa apei de băut;
şi mai dăm peste unul,
nou: ţânţarii. Le îndurăm pentru
ţară. Mi se comunică,
însă pe drum, moartea la ambulanţ
a divisiei III-a, a încă
un soldat, bolnav de febră tifoidă.
Incă o jertfă pentru
regiment şi pentu şei. lau aici
cunoştinţă de ordinul de
zi al Regelui. El spune: „armata,
a scris una din cele mai
mândre pagini, în Istoria țărei;
lăsăm urmaşilor o Românie mai tare, mărită cu un ţinut
nou, şi înălţată în ochii
tuturor!”
In adevăr, pentru întâiadată
în viaţa ţărilor noastre.
armata cucereşte nn teritoriu.
Prin urmare sunt fericit
că am avut prilej, să-mi împli
nesc datoria şi sunt odată
mai mult fericit, că alături de
mine, şi-a făcut-o şi copilul meu şi mă gândesc că
pot închide ochii mulţumit,
că am văzut și pe cel dintâi
băiat al meu, demn de mine
şi ca el, sigur sunt, demni
vor fi şi ceilalţi doi, ce-l urmează. Tu mamă a lor, care
pe brațele tale, de atâtea ori
i-ai învăţat să reciteze poezi
i patriotice, care de
atâtea
ori ai sorbit amestecate în
lacrimi ferbinţi, cuvintele
lor
xăsboinice, eroice, bucurăte,
precum pe vremuri matroanele române sau bucusat
şi ele Şi Sau mângâiat a
fi dat
țărei, numai fii buni şi
sgeneroşi cătră patrie!
Diseară am so due rău
cu ținţarii; cu tot fumul
dela
focul ce arde lângă cortul
meu, înlăuntru, este o melo
die
melancolică şi întrebătoare,;
cortul e plin de musafiri.
Mi se face cunoscut, că
la 11 August seara, vom
îi la Siştov; la 12 trecem Dunărea
pe pod la Zimnicea, la
13 e
repaos, la 14 transport,
pe vase pe Dunăre, până
la Olteniță, la 15 August îmbarear
aa la Olteniţa,
în. trenul întâi
militar şi la 16 August,
ora 6 dim., vom fi cu
primul batalion în Târgovişte.
Aşa e itinerarul.
MAugust. — Mă scol
la 3 noaptea, întreb
de ordnele
sosite, iau măsurile nec
esare pentru executare
şi mă cule
iar, până la 7 dim.;
am azi inspecția bri
gadierului, pe
batalioane, iau dispoziţi
i în consecinţă. La
9.30 se dă cetire pe batalioane, a ord
inului de zi a] Regelui,
care sună
astfel:
„Inălţătorul avănt
cu care aţi răspuns
chemărei. mele,
întrun ceas de grea
cumpănă, mi-a dovedi
t din nou că
Sunteţi oricând gata
a vă da viața pentru
plecat voioşi şi cu
Patrie. Aţi
încredere pe câmpul
de onoare, părăsindu-vă. holdele voa
stre, hotărâți de
a înfrunta cu băr-
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băţie toate primejdiile răsboiului. Mulţi dintre camarazii
voştri, au căzut jertfă boalelor nemiloase, de peste Dunăre.
Dureroasa lor pierdere,
a sângerat inima nea.
Niciodată nu voiu uita mărturisirile de dragoste cu care
m'aţi înconjurat pe amândouă țărmurile Dunării, în ziaa
când armata sub ochii mei a trecut a doua oară - acest
măreț fluviu. Strigătele voastre inflăcărate, au găsit un
puternic răsunet dela Carpaţi, până la Balcani şi au pătruns adânc inima mea de bucurie. Aţi ajuns cu o repezăclune mai presus de toate aşteptările, până în creasta
munţilor Bulgariei. Prezenţa voastră acolo, u impus pa- |
cea
nut

fără vărsare de sânge, a mărit ţara noastră cu un ţiînsemnat, spre întărirea hotarului şi aţi înălţat vaza

României în ochii tuturor, În amintirea acestor fapte,
veţi purta cu cinste pe piept un semn doveditor al bărbăjiei voastre. În curând-vă veţi putea întoarce la căminurile voastre, cu înalta mulţumire sufletească, că v'aţi
făcut datoria, şi că aţi scris una din cele mai mândre
pagini ale istoriei patriei. Să plecăm =u smerenie caretele noastre, înălţând rugi către Atot Puternicul,
care
ne-a învrednicit să trăim aceste zile înălţătoare şi să lăsăm urmaşilor noştri o Românie mai tare şi cu mai mare
încredere în vitejia fiilor săi. Din tot suiletul mulţumese
secumpei mele armate, pe care de-apururea o voiu înconjura cu o părintească dragoste.
—
Bucureşti 31. VII.
1913. Carol. — Amintese trupei, că lu sosirea în 'lârgovişte, voiu tipări şi împărţi la toţi acest ordin de si, pe
care fiecare să-l aşeze alăturea de icoane şi să-l lase urmaşilor,

căci

este

cea

mai

frumoasă

moştenire

ce

poate

lăsa un ostaş, după el. Acum ne-am îndeplinit noi datoria
către patrie şi. să dorim copiilor noştri s'o împlinească
şi ei pe a lor. Dejunul la batai. LII, cu brigadierul; după
dejun, conferinţe improvizate, nestudiate și mai ales rău
plasate. Musa de seară tot la batal. III; ne culcăm mai
de vreme, de oarece mâne la ora 5 dim,, trebui să fim la
capul podului de pe Dunăre, la Siştov, urmând să intrăm
în ţară, pe la Zimnicea. Care mai de eare se ţine mai
bine, ca să nu se înece... ca ţizanul la mal, adică să nu
se îmbolnăvească.
“
12

August,

—

Schimbându-se

dispoziţiunile,

plecăm

la

ora 5 şi la 71.20, intrăm

în Siştov, în sunetul muzicei, în-

dreptându-ne

podului,

spre

capul

pe

care-l găsim

încă ne8
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liber. Bolnavi boierici, stau în:dramul nostru culcaţi pe
cheiul Dunărei, jos pe pământ ca nişte câni, negri la faţă
şi cu ochii stânşi,
rătăciţi,
şi deseurajaţi privesc cum
ceilalţi trec spre patrie şi ei rămân; cu capul. plecat într'acolo, e ţărmul românesc, oftez adânc, se ridic în mâni,
se uită şi la noi, ei vor să zică ceva, vor poate să zică,
pământul ţărei, să-l sărutăm şi pentru dânşii! Vlădescu
plânge, eu... Un cornist îmi ia calul şi alături de Brillant
şi de Vlădescu, doi buni şi nedespărţiţi camarazi, pun piciorul pe pod... Eşti tu creionule, atât de nieşter să deserii
„aci, tot ce se serie în sulfetul nostru? Pe vase, aceiaşi
marinari, dela Corabia, aceleaşi bărbi galbene a lipovenilor, aceiaşi mulţumire sufletească pe faţa lor, la Corabia, că ne-a întins puniea intre trecut şi prezent, acum la
Zimnicea, între prezent şi viitor: spre victorii ne-aţi deschis drum, spre inima ţărei, ne-aţi tras drum... şi după
noi, vin mii ce simt la iel, iar înainte, ne-au precedat
cele 6 suilete zburate dini:e noi, ele au apucat din calea
nemurirei, partea ce li-se cuvin; cine ştie, până la capătai drumului, vreme destulă este!
Când muzica atinge podul, marşul „Deşteaptă-te Române”, cred că saude prevestitor şi dincolo peste Carpăţi. Punând piciorul pe pământul ţărei aşa de mult dorite, auzim că nu ne mai îmbarcăm pe şlepuri, căci al
6-lea de vânători, până acum neatins de holeră, abea ur:
cat pe şlep, cad trei oamenideodată: ei au avut mulţumirea, mânzâierea, să atingă pământul românesc, sau dus
satistăcuţi, faţa nu le mai e întunecată decât de holeră,
ei au sosit la timp.. pe muntele Taborului! Si pe când
urechea aude ştirea, inima mea. şi-o serie adâne, iar ochii
mi se sprijin pe întâiul are de trimit dela capul podului,
pe care stă scris: Onoare vouă eroilor, Patria recunoscătoare... dac au văzut-o şi ei urarea aceasta şi de sigur
au
văzut-o, rămasul bun dela patrie le-a fost o binefăcătoare
uşurare şi dulce "n veşnicie! Muzica răsună dincolo
de

țărm, lumea

ne

iese

în cale,

pe

strade

flori

ni

se dau,

nimeni n'alege de-i soldat, de-i ofiţer, eu am un
braţ plin,
ŞI mergem, toţi ne salută, un alt are de triumt
eu „bine
ați venit eroilor”... dar nu mai este îngrămădirea
unei
pruniri entuziaste... şi pricina o ştim, o simţim...
suntem
holerici, baracele noi, înşirate în lungul
uliţei, pe locuri
virane,

şului,

acele

sunt

care

se

hoteluri

lucrează

în

pripă,

menite

să

ne

la

marginea

găzduiască.

ora-

Oprese
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afară din oraş, 40 min., ca trupa să se odihnească şi apoi
luăm drumul spre satul Găuriciu, înainte de care, trebui
să intrăm în bivuace, de data asta, întreaga divisie! Sosit
regimentul, nu am decât desiluzie, apa, singura apă ce
găsim, doctorii o declară de nebăut,... şi n'aşi putea descrie durerea ce simt soldaţii, săracii, când dau ordin să
se verse jos vasele abea umplute cu apă!?! Unul, fără a
zice nimic, arată doctorului buzele arse de sete; altui,
întoarce cu gura în jos bidonul, din care scurge restul
apgi ce-şi agonisise! Venind comandantul brigadei, îi
arăt starea aceasta mizerabilă şi primese ordinul să mă
aşez pe stânga şoselei unde este un puț cu motor, dar care
mare mecanic şi n'are benzină. Cercel, armurierul corpului,

caută

mecanic

şi găseşte

5; pe

seară

soseşte

şi ben-

zina, şi iată şi apa; înghesuială şi trânteli, între cei din
Muscel şi ai mei, devin cam neliniştitoare, sunt nevoit
să pun un ofţer acolo; Muscelul pune un maior şi atunci
rândul la ai mei ca să ia apă, nu le mai vine niciodată.
Am aşteptat până târziu venirea Dr. Mezincescu, în tabără, dar nu a venit; are aierul că, acest doctor comandă
armata azi. Hotărîm ca să plecăm mâne dimineaţă de
aici, îndrumându-ne spre Titu.
13 August. — Primesc ordinul să nu plece până la ora
3 dim., poate va veni Dr. Mezincescu. Dela 8 se face 9;
Drul vine, vorbese şi eu cu dânsul şi se hotăreşte să rămânem pe loc, doară Muscelul se mai deplasează vre-o
4—5 kil,, la Fântânelele. Eu îmi mai rărese lagărul şi rămân singur stăpân pe fântână. Ni se făgădueşte că, dacă
se reduce cazurile suspecte, peste 2—3 zile mergem la
Alexandria, spre a ne imbarea pentru T.-Viste, oprindu-ne 5 zile la Văcăreşti, pentru carantină. Fie şi aşa.
Dejunul foarte copios, la batalionul II. Azi avem belşug
de jurnale; „Adevărul”, după o atitudine corect patrioiică o bucată de vreme, iar începe să samene diseredit
între soldaţi şi ofiţeri şi între aceştia şi opinia publică,
vorbnd de maltratarea
soldaţilor, de nemâncare
etc.
Aceşti domnişori care trăese ca nişte prinți, cărora toate
li-se dau de-apata: ţară, demnitate, onoruri, afaceri, linişte; apărare contra dusmanilor, se fac mecenii societăţei, cu care nu au nici o legătură, decât banul de foae,
şi nici o preocupare alta, decât reclama, sub orice formă;

„ei nu vor să ştie, că acum

în mijlocul flagelului holerei,
38
o

—
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când. răspundem în faţa lui Dumnezeu şi de sănătatea
și viaţa regimentelor, sunt soldaţi, care fug în sate la
câreiumi de se îmbată, se die de fură pepeni, pe care-i
mănâncă aşa cruzi ca dovlecii; eare au bidonul plin de
ceai, pe care-l bea dintr'odată şi se răpăd apoi la bălți,
de beau apă clocită; care se răpăd prin srădini la prune,
își umflă pântecele cu ele, beau apă, îşi provoc diarii,
care-i începutul holerei, şi când? când toată neadormita
noastră grijă, a ofiţerilor, a şefilor, tot zbuciumul unor
comandanţi ca mine, sunt jertte bunului
lor traiu şi
când zilnic li se spune răul ce-şi pricinuiesc lor şi celor
buni; când zilnic văd căzând cu zecile: sradaţi, soldaţi,
camarazi de-ai lor, victime nemiloasei holere, care nu
alege, ci culege; să poftească aceşti domni şi să ţină ei,
eu vorbe, frâu, firei aceştia sălbatice, care stăpâneşte pe
unii din soldaţii noștri şi numai când vor încerca-o şi va
da

roade

procedarea

lor,

atunci

impună-se

nouă,

care

ţe-

sem şi croim în dogoreala corturilor, soartă mai bună
„paraziţilor” acestora, maltratând soldaţii, ca să-i scăpăm de moarte! Şi o spun eu, care iau martor pe Dumnezeu, nu pot atinge un soldat, am aplicat cele mai aspre
pedepse celor care au atins pe soldat; o spun eu, şeful de
corp, care am îost ca un părinte bun, pentru soldaţi, o
spun eu care în adevăr iubese pe soldat şi am milă de

dânsul.

De

sigur că

în presă,

au fost

şi sunt

oameni

şi

cum se cade, cum şi între militari — ofiţeri sau soldaţi—
au fost şi sunt şi secături, eare au maltratat fără nevoie şi
care nu au ascultat, de şefi. Dar eu vorbese de acei care
mănuiese condeiul cu punga, nu cu inima, pe aceia eu îi
numesc paraziți.
De pe deal de aici, vedem cum se întind lângă oraş,
lazarvetele, sporeşte continuu lucrul acolo. Masa o
luăm la
batal. III, în mai bune dispoziţiuni; ne umple sufletul
de
mâhnire, când auzim, că saci întregi de scrisori
sunt tri-

miși la 'T.-Vişte, de oficiul local, când ştie că reg. 92 este
aici. Incuria
toarte mare.

autorităţilor

superioare,

sub

acest

raport,

e

14 August. — Imi pare Miercuri. In batal.
TI şi III nu
mal avem nici un caz suspect; în batal.
I sunt de ieri 4
și de azi, 3, total 7. In acest batalion,
cam toate: las de
dorit. Stăm fără nici un rost aci; nu
se face nici un examen cum era vorba, nu se vede
nici urmă de doctor -Me-

—
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zincesecu;
comandamente
superioare lipsese.
Incep să.
pierd răbdarea şi spun brigadierului curat, că de n'ar fi
el acolo, aş fi cu 2 zile aproape de T.-Vişte. Această deeclavaţie, are mare înrâurire asupra sa, căci văd că începe
să se miște, să arate puţină energie, trimițând să vadă,
ce mai hotărăşte Mezincescu acesta. Deocamdată se constată că, trăsurile de care fuse vorba să ni se trimită
pentru ridicat bolnavii, nu se trimit. Vase de fiert apa,
asemenea;
fiolele pentru dejecţiuni la analiză, se dau,
dar fără nici o instrucţiune, fără nici un cuvânt, aşa că
nu ştim ce să facem cu dânsele; prin urmare, aşa zisa
carantină, e un moft, o enervare mai mult
stare pregătitoare actelor de nesupunere şi

pe noi şi o.
indisciplină

la trupă, care începe să mă îngrijească de-a binelea. Aflu
că parte din trupe, fără autorizarea acestui „Muzicescu”
cum îi zic soldaţii, sau ridicat din carantină şi au pornit
spre

garnizoanele

lor:

e

revolta

comandamentelor,

care

în orice caz nu are gravitatea
revoltei
trupei.
Spre
seară, vremea devine schimbăcioasă. Hotărăse ea mâne 15
August, onomastica. câtorva doamne de ofiţeri, să luăm
dejunul eu toţi la un loc, muzica să cânte şi să urez ofiţerilor bine lor şi familiilor lor.
15

August.

—

Joi

Sfta

Marie.

De

pe

la

ora

12

astă-:

noapte, o ploae măruntă
şi deasă, îmi umple cortul Şi
patul de apă; toată noaptea plouă, toată noaptea mă zbat.

în băltoacă, ploaea se menţine cu putere, în cort curge
peste tot ca afară, mi se stânge lumânarea, chibriturile
udate nu se mai aprind, mă strâng ca un ariciu, doar voiu
putea

locui

pe

o. parte

useată

de

pat,

până

ce

va

veni

ziua. Ploaea pe cort cade şi sună, ca tropăiala unui escadron ce-ar trece la trap pe o şosea. Nici soldaţii nu dorm,
căci îi aud vorbind şi fluerând a pustiu: Zorele se văd.

prin găurile şi deschizăturile cortului; vântul umflă foile,
picăturile poenesc mai tare pe cort, care sa întins ca o
tobă, chem soldatul, pe care în zadar l-am strigat toată
noaptea; mai reparăm cortul, mai premenim patul, mă
cule şi dorm şi eu 3 ore; ploaea n'a încetat da loc, are
aierul că o să ţină toată ziua. Nu ies de loc din cort şi
pun să-mi facă sub cortul acesta, un altul mai mic, atât
cât încape patul de campanie, aşez patul în groapa de
apă şi mă cule iar; o mână şi un picior, mă dor bine. De-junul şi masa de seară, le iau în pat. Pe la ora 8.30, ploaea

—
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încetează. Trimitem în Zimnicea alţi 2 bolnavi, iar pe
doctorul batal. II bolnav de colici nefrițice. Brigadierul,
dă 3 telegrame superiorilor, care ne-au uitat se vede, arătând starea alarmantă în care se găseşte brigada întreagă. De doctor Mezinceseu, nici o urmă. In Zimnicea,
a sosit de aseară Regele, Prinţul Ferdinand şi Prinţesa
Maria. De-acasă nici o ştire, de 2 săptămâni. Nădejde de
plecat de pe aici, slabă; jurnalele vestese posibilitatea
unei carantine îndelungate, pentru corpurile II şi IV de
«armată, de şi din corpul II aflu, că mare parte din trupe
au plecat mai cu voe, mai fără voie, la garnizoanele lor.
Aflu că reg. 37 de Botoşani, a avut ieri vre-o 30 morţi
de

holeră, murindu-i

în total, până acum, 87 de oameni;

ha-

lal surprize la acel regiment. 'Țânţarii au ajuns de
speriat; jur împrejurul nostru, vârtejuri de țânțari verzi,
ne fac să fim în continuă apărare la față şi mâni, ei
se
las câte 5—6 odată pe ceală, pe gât... Brigadierul mă
cheamă să mă consulte, dacă oamenii o mai pot
duce pe
vremea, asta, în corturi şi de nu ar fi bine să
plecăm în
cantonament. Consult pe doctor care îmi declară,
că stare

aceasta

aci,

este

cu

neputinţă,

ea

va

provoca

noui

boale, căci spune el, vizita medicală nu se
mai poate face,
mâncarea oamenilor, nu se mai poate găti
cu îngrijire;
apa, asemenea, în, fine starea e rea. In adevăr,
sub corturile trupei, oamenii dorm pe un amestec
de paie cu noroi;
corturile desfundate, apa, pică pe la
încheieturile cortului şi chiar prin pânză şi... chipurile,
stăm aici ca să îndreptăm starea sănătăţei oamenilor!
Casierul, desnădăjduit, îmi cere voie să, plece în interior;
îi acord en plăcere voia, căci îl văd foarte abătut
şi am aflat în urmă,
că de frica boalelor, era pe punctul
a se sinucide; chiar
mie îmi pomeneşte de așa ceva...
şi până acum, s'au împuseat vre-o 4—5 descurajaţi, în
alte corpuri.
Apoi, şederea lui aci, este nefolositoare
şi nu văd de
ce aş prelungi-o. Farmacia ce am dat
companiilor, văd că
dă roade bune: ţuică tare, ceai,
zahăr, pentru ca fiecare
căpitan, singur, să preserie ceai
ferbinte şi tare, oamenilor ce au dureri de stomac, răceli
la abdomen, deranjeri.
Am cu chipul acesta, 5 medici
de batalion şi încă medici
cu răspundere,
ŞI instrucţiuni

deci am 15 medici în regiment. Le-am
dat

de cum

au declarat că le-am

de

multe

să procedeze.

Doctorii

nu

de geaba

fost „Colega”, prin măsurile bune
şi
ori neştiute de dânşii, pentru
prevenit

boalele.
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Seara am mâncat în cort, pe la ora 7; pe la ora
8 m'am
culcat, trezindu-mă după un somn profund, crezân
d că
sa făcut ziuă, ceasul însă era 11.15. In timpul nopţei,
nu
mai pot dormi, o durere de stomae începe şi am
teama că
sunt bolnav şi eu, că doară aşa începe holera.
Recurg şi
eu la medicamentele mele: melisa; apoi la ziuă
iau picătari anteholerine, apoi o cafea cu lămâie şi melisă
şi la
ora 7 dim., sunt complect bine.
16 August, — E posibil — se zice — ca Duminecă
să
plecăm; azi fiind Vineri. La 9.30 are să vină în
tabără,
Dr. Mezincescu; îi zie de-acum şi eu Muzicescu, fiindcă
văd că toţi la noi acum joc, cum cântă el. Cel puţin
dacă
ar fi artist în meserie, dar pe cât aud, e mai mult un
exponent politie, nu ştiu de ce culoare, se zice tachist,
pus
în această slujbă, de ocazie, plătit însă cu ziua aşa
de
gros, încât acum văd eu de ce nu vine când sanunţă,
ca să dovedească, că e mai bine plătit gras, da cu ghiotur
a;
decât gras, cu ziua. Aşa se vorbeşte, eu nu ştiu nimic, necunoscându-l. Toemai către seară, vine în tabără reg. 22;
'spunându-mi că să mai merg vre-o 3 zile, dincolo
de
Alexandria şi nedându-mi motţivele pentru ce, i-am zmuncit harta din mână, i-am strigat că eu plec la 'T.-Vişte şi
i-am întors spatele. A reclamat colonelului Panaitescu,
« comandantul brigadei, care-mi spune: îmi pare bine că
ai avut niţei nervi cu acest doctor, Ofițerii sau făcut cere
în jurul meu şi soldaţii crezând că m'a supărat cu ceva,
erau gata să-l înștace. Am regulat plecarea regimentului
spre Nanov, staţie de imbarcare de cale ferată. Seara,
masa la batal. III. Ploea reîncepe, e frig şi noroiul te
face să aluneci la fiecare pas.
|
17 August. — Plec pe batalioane, la ora 7 dim, spre
Găuriciu, unde voiu bivuaca. Pe drum, dau de restul coloanei regimentului 49 de reservă, ce merge la Frumoasa;
dau peste batal. II vânători, care dela gara Şoim, unde
se dusese să se îmbarce, acum a fost oprit în loc de
doctor Mezincescu şi s'a hotărît imbarcarea pe şlepuri,
deci marş îndărăt la Zimnicea. La Găuriciu, dau: peste
întreaga brigadă a V-a, care ocupă locul meu; sunt ne-

voit să mă

oprese dincoace

de

valea Găuriciu.

Tot dru-

mul, şanţul şoselei e plin de bucăţi de vite, aruncate de

trupele

ce

au trecut

înainte.

Coji

de

pepeni

cruzi

ca

do-
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vlecii, căruţe rămase pe urmă, ete. Este posibil atâta
lipsă de conştiinţă în conducerea, unităţilor şi pentru sănățatea generală a ţărei? Dar văd că reg. 92, este în adevăr din altă armată, căci până şi soldaţii privesc cu desgust, această desmăţare a trupelor. Am aflat că astănoapte, reg. 13 infant., a bivuacat pe lângă noi şi
a devastat complectamente viile şi grădinile... Şi orășenii le-au
eşit şi lor cu flori înainte, le-a uraţ „bun venit eroilor”
acestora, care îşi bat joc de averea locuitorilor români,
cu atâta uşurinţă! Nu mai încape îndoială, întregul
comandament al armatei noastre, este aţins grav de lipsă

de interes către disciplină, dacă las Inerurile, în voia lor.

Eu aş trimite la rejormă, pe toţi acei comandanţi de cor:
puri, în care mortalitatea a trecut de 1%, căci prin
experienţa făcută de mine, de şi cu o energie care m'a uzat,
am dobândit însă meşteşugul ținerei trupei în mâna
şefilor şi am făcut-o să fie disciplinată, sub toate
formele.
La 12, oprese la nord de gara. Şoim, ofiţerii şi trupa
mă:
nâncă, apoi, ameninţaţi de ploae, mergem de
ne instalăm
în bivuae, în Valea Găuriciu, în spatele brigadei
a V-a
iuf.;

corturile

noastre,

le

aşez

în

păduricea

de

saleâmi.

Ploaea ne-a ocolit; sosese şi cele trei mari butoaie
de apă,
sosesc şi paie din belşug, soseşte curând şi
noaptea. Dau
drumul căpitanului Lascu, căci după ce a trecut
prin 0
mulţime de metarmofozări, începând cu tunderea
, mustețelor, mâncare numai de pâne, bere de coniacur
i şi ceaiuri, a sfârşit prin a se da, prins legat de
mâni şi de picioare, frică-i şi teroarei boalei de holeră...
e vânăt la faţă
ca un holeric, îi tremură vocea şi când îi
zic dute unde
vrei.. îi dau mâna, îmi face impresia, că
am strâns mâna
unui om mort de mult, Seara, masa în şanţul
şoselei, la
batal. III.

18 August.

carea

—

la 6 dim.,

Marş

la Nanov,

trecem printre

vest

de Alexandria.

trupele

brig. V-a,

Ple-

tăbă-

ruite în noroiul dela Găuriciu. Intreb
câţiva soldaţi plecaţi să schimbe gărzile, dacă au băut
ceva de dimineaţă;
îmi răspund că nu. De ce băeţi? N'a
fost vreme să se gătească ceaiul. Erau din 4 Argeş. Ai
mei băuse ceaiul,
avusese vreme să ia înainte, şo duşcă
de rachiu „sărăcutii” ar zice îngerul din Târgovişte, înger,
care a băgat
in mine, multă milă, pentrn soldat.
Drumul la început,
foarte urât, prin satul Găuriciu;
şoseaua se face după
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aceia ioarte bună, când apucă la stânga, despărţindu-se:
de acea care merge spre Smârdioasa, urcă frumoasa coastă de deal, pe care apuc soarele ridicaţ deja de-o şchioapă
pe cer. Răcoare şi senin complect, căci acea ce fusese
până acuma, de dimineaţă, era numai o ceaţă, cum e obiceiul în apropierea Dunărei. Scobor o muche de deal, dau
în valea Vedei, de unde să zăreşte satul Brănţeni, fabrica
de zahăr a lui Vernescu; o luăm de aici pe lângă calea
ferată, ţinând poteca din dreapta şi din stânga şinelor
şi aşa ocolim satele Brănţenii, Țigănești şi Poroschia,
care se perindez în şir pe dinaintea ochilor noştri şi: facem
baltă între Poroschia şi Alexandria, aproape de marginea oraşului. Aici a venit doctor Muzicescu, cu locot.colonel
Rujinski şi câte trei
ne-am dus la gara din
Alexandria, spre a evacua cu vre-un tren, pe cei debili
şi bolnavi ce ar rezulta la vizita medicală de azi; tot aci
regulăm şi chestia îmbarcărei
regimentului, la staţia.
Plosca, cerând vagoanele necesare. Ei rămân la "masă în
oraş, eu refuz a mânca acolo şi mă înapoiez la regiment,
unde ofiţerii mă aşteaptă cu dejunul. La ora 5 pornesc
spre Nanov, tot pe lângă şinele căei ferate, ocolind Alexandria pe după gară. La ora 7 p. m. sosim la Nanov şi bivuachez pe batalioane, fiecare batalion în dreptul unui
canton de cale ferată, unde este câte un excelent puț cu
apă. Nefiindu-mi bine, având durere de cap, din cauza
căldurei, dintre 12 şi 4, cât am stat în câmp jos, lângă
şosea, mă due de mă culc, fără să mai mănâne. La oru
1.20 noaptea, primesc foaea de drum, în care cu mare
deziluziune văd, că plecarea noastră cu calea ferată, are
loc abea la 22 August, ora 11.40 ziua. Deci încă 3 zile în
câmp, fără nici un
motiv, Incă din timpul nopţei hotărăse

rezistență

energică

holerei,

care

ne

ameninţă

încă

din Alexandria, unde atât în oraş, cât şi în trupele de
artilerie — coloanele (3) de muniții din 19 artilerie —
bârttuie holera. Coloanele acestea stau de 5 zile pe o muche de deal, deasupra Alexandriei, lângă... cimitir! Să
fie înadins, ori coincidenţă, în alegerea locului? Două din
coloane, sunt decimate de holeră, a treia însă este complect sănătoasă, dar o prea găsesc băgată în celelalte
două, ca să scape până la sfârşit, ceia ce atrag ca atenţie,
comandantului gamizoanei din Alexandria, care dă din

umeri,

spunânâ

noroc
îmrea

că oraşul
de ei.

că nu poate
a clădit

lua dela el, nici o măsură...

lazaretul

holericilor,

chiar

ală-

—

122—

19 August. — Mă scol la
7 dim., rău dispus din cauz
a
“somnului neregulat de astă
noapte; grija şi răspunder
ea
de regiment, îmi dau pute
ri noui şi iau măsuri stra
şnice
-de pază, măsuri, care am
satisfacția a le vedea exec
utându-se cu o rigurozitate
şi punetualitate, exemplar
ă,
Medicul îmi raportează,
că nu e nici un bolnav!
Dar cei
11? Toţi bine. Ce sunt aceş
ti 11, trebui s*o spun,
ca să se
iştie cum se pot scăpa oame
nii dela moarte. Doctor
Mezincescu, mi-a ceruţ ieri, ca
din toţ regimentul să se
aleagă
i
ili
i şi să se pună la 2 vagoan
e şi să fie
expediaţi înapoi la, Zim
nicea, la spitalul de evac
uare. Am
dat ordin medicilor regi
mentului, să se conformez
e ordinului şi să aleagă pe aceș
tia, plecarea lor însă o
voiu hotăzi eu, când mă voiu
înapoia dela gara Alexan
dria.
Când n'am înapoiat, doct
orul mi-a spus că a ales
II;
i-am răspuns: prefer să-i
due morţi la Târgovişte,
la Zimnicea nu-i mai înapoiez!
Am dat ordin să aducă
12 eăie,
să se ia raniţele celor mai
după regimenţ. Cred că
i-am scăpat sigur dela
moarte, la Zimnicea se
moare aşa,
de uşor! Măsura aceasta,
a avut darul să ridice
sus moralul oamenilor mai
slăbuţi şi cu asta cred
că mi-am
vindecat singur, pe cea
mai mare parte din ei.
Am aflat
că toţi oamenii debili
opri aşa ca suspecți,
la Zimnicea,
“chiar de nu au avut hole
ră, au contractat-o şi
la corpuri

i, în executarea
-ordinilor medicilor sup
eriori, i-a evacuaţ
înainte de a
ajunge la Dunăre şi
la trecere a ei, când neam înapoiat,
au murit de holeră; aşa
se explică cei perduţi
de noj de
holeră, când sa consta
tat de autorităţi, în
mod oficial, că
în regiment, nu a exi
stat boala holerei.
Neconţenit se scurg tre
nuri militare spre inte
rior şi
altele goale, spre Dunăre. Cât
eva ziare conţinuă să distrugă prestigiul şi să ter
felească aureola acţiunei
noastre
militare, guvernul, în spe
cial Ministrul de răsboiu,
ia nici o măsură, din
nu
nenorocire, mai ales nu
cere apli„carea legei stărei de

asediu, căci acum e pril
armatei, chiar dacă cele ejul să scape
ce istorisese
ziare, în socoteala unor ofiţ
eri,

neatinsă

„acele

cinstea

ar fi adevărate. Să-
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deeaptă, bună şi frumoasă. Zgomotul lagărului, este foarte.
mare; am convingerea, că dacă el nu se poate înlătura, se

poate mult

reduce

şi am

să încerc să obţin aceasta.

Azi

am vestit prefectura şi garnizoana T.-Vişte de sosirea
regimentului; am scris că regimentul s perfect sănătos,
sper că mă vor crede şi deci ne vor scuți de alte neajunsuri earantinare, la sosirea acolo. Am scris ziarului „Viitorul” cu privire la cele publicate întrun număr de acum
3 zile, relativ la petrecerea în T.-Vişte a prizonierilor
bulgari, articolul în chestiune, fiind un atac direct ia
demnitatea familiilor noastre.
Trimit scrisoarea de mai
jos: Nanov, 19. VIII. 913. Domnule Drector, am luat cunoştinţă prin ziarul dv. „Viitorul” No. 1984, de purtarea
nedemnă a unor soţii de ofiţeri, din T.-Vişte, cu prilejul
aflărei în acea localitate, a ofiţerilor bulgari, prizonieri
şi împărtăşesc întocmai sentimentele de dispreţ, ce reies
din articolul cu prvire la acel fapt. Vă rog însă, ca pen:
tru a Vă menţine ziarul la înălţimea sentimentelor ce
nu am drept să mă îndoiesc că sunt altfel decât curate,
să
Dbinevoiţi a cere autorului
articolului dela rubrica
„Una, alta”, să precizeze în termen de 3 zile dela primirea serisorei acesteia şi în acelaș loc, în ziar, dacă doamnele în chestiune, aparţin ofiţerilor din reg. III Dâmbovița No. 22, pe care-l comand; sau, categorie regimentul
sau serviciul cărora aparţin ofiţerii soţi; căci, Vă rog
să binevoiţi a cunoaşte, că în T.-Vişte sunt 2 regimente
distincte şi servicii, care au şefii lor deosebiți. Chiar dacă .
după regulamentele militare, nu mi-ar reveni de drept
a mă preocupa de prestigiu! celor ce la un loc constituiese
familia militară a regimentului în eapul căruia mă găsesc, însă ca cel mai mare în grad şi ca şet şi ca om cinstit, conştient că am sub ordinele mele subalterni la fel,
am datoria a veghia la cinstea lor, a o apăra cel I-iu,
când pe nedrept le este atacată şi lua măsuri de îndrep- tare, când există abatere, principiul camaraderiei legând
numai pe cei demni la un loc. Incredinţat pe deplin de
spiritul drept ce vă călăuzeşte, în educaţia ce faceţi prin
ziar, publicului românesc, Vă rog dle director, să binevoiţi a primi încredințarea stimei mele”),

*) Răspunsul

ziarului, care

mi sa dat în termen, a fost cel dorit -

şi crezut de mire: nu priviau învinuirile, pe nici o soţie de ofiţer
din reg. 22, ci priveau, din nenorocire, pe alte soţii de ofiţeri străini
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20 August. — Am avut marea satisfacţie, ca. prin măsuvile hate, să obţin cea ce în întreaga mea viaţă militară
nu am putut avea: complecta linişte a unui bivuac! La
un moment, mi s'a părut că regimentul a plecat şi că fu-

rându-mă

somnul

cine

ştie

cum,

am

rămas

singur...

an

sărit ars în sus... m'am uitaț pe o margine de cort, am
văzut corturile copiilor mei şi mi-am reluat odihna. Am
păţit ce păţesc, când în liniştea odăei în care dorm, noaptea, m'am trezit ca stat ceasul! Astăzi sunt două luni,
de când s'a decretat mobilizarea. Şi dacă e vre-o dispoziţie
d. lege, care să corespundă realităţei, apoi este aceasta.
unică în mod absolut, ca durata unei campanii, să se
so“cotească îndoit, căci drept este, că, îndoit ni se scurg şi
zilele, în acest timp, din propria noastră viaţă. Dejunul
'şi masa le iau la batal. II, Căpit. Palada, căruia i-am
dat aplicarea ordinelor de pază a bivuacului, depune toată
energia sa şi lucrurle merg foarte bine. Funeţionez
trei
posturi de vermorele, cine intră în bivuac, nu are pe
unde
intra decât pe la postul de examinare, prevăzut
cu Vermorel; stropit, ud leoarcă, de desinfectant, intră
cel ce
vine din afară. Ajutorul locot.-eolonel Vlădescu,
ofiţerul

cu

aprovizionarea,

au

voit

a ieşi

din

bivuac,

pentru

nevoile
trupei
şi
nu
au
putâi.
Cu
aşa
străşnicie,
nici holera nu a putut intra în regimentul
22; latrinile îs
la perfecţie.
Proprietarul
Capră,
venind
la
Vlădesen
să-l vadă, l-am murat în sublimat şi lapte
de var, de eredeai că e scos utunei din, fundul unei varniţe;
ce să-i îac,
satul lui. e holerie. Nici un bolnav pe
ziua de azi.

21

August.

Zimnicea

—

goale

Tree

şi

se

mereu

trenuri

înapoiez

pline

după

cu

trenuri,

trupe,

spre

care în

strigăte de ura, zbor prin fața cantonului
21 şi noi, ca cei
flămânzi, privim la banchetul bogaţilor! Din
trenuri ui
se aruncă jurnale, priviri încurăjetoare,
au aerul a spune...
las

că” vine

şi rândul

vostru,

camarazi!

n'aveţi

grijă,...
recomand celor care au fost bolna
vi de febră tifoidă, să
se maj abţină câteva zile, dela mâncare,
deocamdată; şi

dar,

mai staţi să vă faceţi bine

(2)... ştii doctorii când:

de corp. Memoriile mele, unde dau
faptele şi "pe autoare, privesc
partea ce nu. mai întră în descrierea
campaniei din 1913: ele se
vor publica ulterior, ca şi cele până
la zi, de mine, sau de urmaŞii mei.
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ei, care ar mânca un vițel la o mestecătură. Şi regimeniul 22, care a fost cel mai sănătos în tot corpul de armată,
şi a avut cel mai mie număr de moiţi şi cel carea înaintat mai departe de Zimnicea cătră interior şi totuşi, pe
lângă noi, trec acum cu trenurile, corpuri pe care le-ani
lăsat zăcând pe margini de drumuri, în noroaie, pe la
Găuriciu. Ori poate soarta nemiloasă pentru reg. 22, a
vrut să se împlinească glasul poetului, care dacă nu a zis,
despre oamenii acestui demn şi falnie regiment, ar putea să zică:
"
„Ce repede venit-au şi cu ce nepusa'n masă,
Şi cât de lung le'i drumul, acum la 'ntors acasă”!
Dar 22 e răbdător; el a trecut pe lângă pruni şi nu a
mâncat, a trecut pe lângă pepenerii şi nici s'a uitat la
pepeni, a lăsat în odihnă cumpenele puţaurilor pe unde a
trecut, că aşa li sa dat ordin, de şi limba le era uscată de
sete... va răbda, şi aceasta ca să pot zice eu, comandantul
lor, că's mândru de dânşii, că sunt aşa precum am
vrut eu ea să fie: disciplinaţi şi demni de încredarea ce
am pus întrînşii. Starea sănătăţei se menţine foarte bine;

şi îmi

dau

bine seama

că nu

aş fi avut

poate

nici un

mort, dacă se lăsa regimentul numai la conducerea mea.
lau dispoziţiuni pentru plecarea de mâne, cu trenul. De
și eunose datoria ce am de a rămânea cu cel din urmă
tren, eu comandantul, totuşi mă abat dela dânsa, şi merg
-u întâiul tren, fiindcă ştiu că e absolută nevoie de mine
acolo, spre a împiedeca, să se procedeze altfel de cum am
holărit eu, mijloacele ce am impus, sunt menite a asigura
acum şi sănătatea dâmboviţenilor şi t.-viştenilor, şi mai
ales vreau să evit vre-o neînțelegere cu autorităţile
locale, eu dacă-s prudent, sunt şi hotărît. Ştirile din ziare,
mereu să inteţese, în răul armatei; ca în toate, firea românului aceiaşi: nepregătit la pericol, bun de sură după
ce-l trece. Păcat că din aceasta, sufere bunul renume al
acţiunei noastre militare, câştigat țărei. Străinii
şi în
special bulgarii, asta aşteaptă. Cu atât mai rău
pentru
guveru, care nu a avut tăria şi înțelepciunea şi maj
ales
bunul simţ, să întrâneze această, iertemi-se expresia,
dar

tot suntem în timp de holeră, e deci la, ordinea zilei
zică-

toarea, prea suferim de diareio-condeică,
ce bântuie societatea gazetarilor noştri,
Bine îi fac pe unii, paraziţii

—
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societăţei, acei care-i cunose îndeajuns; ei trăese din belşugul faptelor societăței, pe care numai le scriu, dar nu le
tac, ei descriu, istorisesc din imaginaţie, faptele produse
de armată, la care ei, vitejii, p'au contribuit decât cu lamentaţiunile lor băloase şi cu curajul a o stropi cu noroi, în
toate timpurile şi în toate ocaziunile; numai acei din
presă, care au fost români cu suflet, au tăcut şi ţara le.
puate fi recunoscătoare. Ofițerii care au bătut pe cei răi
şi ticăloşi, puţini de altfel, au făcut-o spre a scăpa pe acei
mulţi, de furia holerei, nu de gustul de a bate şi schingiui;

totuşi

ofiţerii

sunt

bestii,

iar

ei, care

prin

nesocotința

sfaturilor date de ofiţeri şi a ordinelor şefilor, au omorii
pe nevinovaţi, astăzi sunt demnii reprezintanţi ai civilizaţiei şi umanitarismului. Ce vipere, ce şnapani, ce mizerabili. Căci să se ştie, au murit de holeră, contaminaţi,
acei care au ascultat şi sau supus regulelor; iar cei care

i-au înbolnăvit,

au

scăpat

şi azi

inspiră

cu veninul

lor,

subiectele prăpăstioaselor descrieri de urgii şi barbarii din
armată. Şi tu Doamne, îi rabzi, nu-i aşa? Tu Doamne îi

laşi

să

otrăvească

singura

pornire

făcută de toţi la un loc, pentru
Doamne, creştir.eşte m'am grijit
casa

mea,

căci

mă

gândeam

curată

şi

sănătoasă

înălțarea patriei! Şi eu
ţie, când am plecat din

mai

mult

că

pot

să mor

pen-

tru această ţară, în care atâţia fii ţi-se închină ţie, întrun
fel şi într'o limbă. Şi dacă plecând cu acest gând, acum
datorită milei şi puterei tale mă reîntore, trebui să fiu
chinuit de disprețul publice, pe urma cererei unor destrânaţi ai soeietăţei? Oare, când tot ţu vei regula, să mai

ducem

şi altă

pentru

neam

dată,

această

masă

şi ţară,

avevom

tăria

de oameni,

să ne mai

la glorie,

încumentăm

a o face, ori vom fi cuminţi noi atunci, şi vom trimite în
locul nostru, pe aceşti Catoni ce nu au minţit niciodată,
nau furat din bunul şi dreptul altuia, n'a dat loc la nici
o faptă urâtă, escrocherie, jaf, desonoare, şantaj?
Doamne,

Doamne, tu care ţii lumea întreagă de sute de milioane
de fiinţe păcătoase, numai pentru câţi-va. buni şi eredin-

cioşi, eşti răbdător;

zugrumă
nemiluiţi

Căldura

iar ei, aceştia

cu laţul spurcatelor
şi neînduraţi

pentru

de azi, e mare;

care ne ponegrese

şi ne

lor închipujri de rele, sunt

buna

noi!

Ii rabzi

dispozițiune

ta Doamne?

pentru

toţi,

nu lipseşte, care mai de care îşi face curaj,
care mai de
care mi se arată mai cu răbdare şi
mai înţelept. Şi eu
care privesc până în fundul sufletului lor, zărese
sinceri-

—
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Totdeauna
datorie.
tatea, zărese devotamentul pentru
şi l-au primit; acum când de 12
le-am pus greul înainte
zile suntem în nesfârşită zarantină, la speranța lor că
vom intra de-adreptul în cazarmă, de le spun că să prio nouă barieră, şi la T.-Vişte, între noi şi ai noştri,
mim
ei răspund cu bunătate „facem la urma urmei, şi asta”.
Le-am mărturisit că eu judec, că autorităţile de iau măsuri a ne opri în carantină, o fac cu scopul bun şi drept,
căci pline sunt ziarele de ştiri, că trupele, chiar cele cu
carantine sau declarate neatinse, au fost focare de holeră
şi au împrăștiat moartea, în atâtea localităţi din ţară.
De ce să facem şi noi aşa, pentru 5—6 zile de răbdare
mai mult? Si aceşti bravi ofiţeri, primese cu resemnare,
chiar

cu

voie

bună:

nu-i

semn

acesta

de

generozitate

la

dânşii? Şi trupa e la fel; de câte ori am trecut printre
oameni şi am stat cu ei de vorbă, unul nu a întrebat, de
ce şi cât mai stăm aci! Şi de alte lucruri m'au întrebat
şi de câte alte, am vorbit împreună! Nu-i dovada conştiinţoi în rostul nostru, în chemarea noastră de a nu cereeta,
ci numai a crede? Şi aceşti oameni, au făcut sacrificii
de persoana lor, în multe prilejuri; alţii, poate egoişti,

au

făcut

sacrificii

în

persoanei

interesul

lor,

alţii

s'au

terorizat nemâncând de frica holerei; iar alţii şi-au privit şi primit soarta cu resemnarea, de vor muri, au să
trăiască destui alţii şi ţara nu va sta în loc niciodată,
nici pentru mine, nici pentru ei, căci ea trebui să meargă,
acesta-i principalul. O, ceice judec că lipsind gloanţele,
afacerea noastră peste Dunăre, a fost o jucărie, nu-şi
dau

seama;

în această

afacere,

au

fost puse

în acţiune

tot

ce răsboiul are înrâurire asupra soldatului; şi câţi din
oi mar fi preferat prezența glonţului, mosafirului nemilos: holera. Si încă răsboiul mai are folosul, că nu-ţi dă
timp să cugeţi la persoana ta şi nici la nemerniciile de
tot felul şi a tuturor care le săvârşese. De era glonţul şi
lipsea holera, eu cred că şi Lascu al meu şi Răducăneseu şi toţi care s'au abținut dela mâneare, ar fi mâncat
«u cea mai mare poftă; de gloanțe, cel puţin învățasean,
eram îndeajuns pregătiţi, să ne păzim; de holeră nu
ne-am păzit şi nu ne-au păzit nici chiar ceiee puteau,
necum noi care am crescut şi am venit aci pentru lupta
făţişă cu gloanţe, nu cea meschină cu vibrionii şi purtă-

torii lor. În orice caz, putem în fine zice: mâne plecăm!
Ce mam fi dat noi, să fi putut zice acest cuvânt, mai de

.

.

—
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luat tot ce omeneşte

sănătăţei

oamenilor,

se poate lua, ca măsuri

pentru

această

numită

de

„Ziua

din urmă”; iar diseară, cea din urmă noapte de cort,...
pe sus se mai aud trecând, Cocorii! or fi şi ei cei mai din
urmă, ea noi? Ce fericit aş fi fost, să fi dus şi eu, întreg,
cârdul meu de cocori!

22 August. — Toată noaptea, n'am putut dormi, din
cauza, zgomotului: trebui să se gătească, mâncarea de
dejun a oamenilor, cele trei ceaiuri pe toată ziua şi pe
deasupra, ceaiul de dimineaţa; trăsurile să se adune,
ca
să poată pleca toate la ora 4.30... acestea sunt treburi cari
cer oameni, mâni, picioare, guri ce strigă, căruţi ce
se
încare, întorc, înham, lemne se taie, apă se scoate
din
belşug încă, ete. ete... poţi dormi? da grija plecărei, da
emoția revederei, nu-s nimie pentru somn? La ora 3.45,
mă scol. La ora 5.35, sunt gata de plecare, văd cele din
urmă preparative a trupei, şi pornese singur înainte
spre
satul Plosca. Timpul are să fie favorabil marșului, căci
cerul e înourat. Batal. III se pune în marş exact
la ora
6; iau trap, tree prin marginea satului Buzești;
unde zărese o biserică de stil neobişnuit, nişte case mai mari
lângă dânsa, sat regulat şi bine sub raportul
caselor ţăvăneşii. Plosca se vede; la ora 8 fără un sfert,
sunt îu
gară; şetul gărei îmi dă toate desluşirile, însă îmi
declară că, toate ar fi bune şi imbarcare şi plecare la vreme
dar... n'are maşină!!! Imi tree vremea în gară, vre-o
oră;
iată batalionul soseşte, trece în repaos, mânâncă
şi... aşteaptă. După o oră şi jumătate soseşte şi al dolea
batalion,
apoi... cel întâi nu are încă nici trenul constituit.
Nici
trenul ce dp obiceiu trecea regulat prin staţie, nu
a trecut,
el are numai 3 ore întârziere până acum şi mare-i
Dumnezeu, nu se ştie cât va mai întârzia. Noi totuşi
alegem
vagoanele şi... pe când începem să urcăm trăsuzile
, iată
Şi cel din urmă baţalion sosește şi el şi...
va aştepta la
îel. Imăm dejunul jos pe pridvorul unei magazii,
după ce

am îmbarcat trăsurile şi caii. La ora 4.10, în fine,
pornim,

cu o întârziere de 5 ore. Bucuria, plecărei
'e mare. Muzica
ne cântă pe peron şi şefului staţiei, poate
că-i pare rău
că hu ne-a ţinut mai mult... s*o poată
asculta. Ajungem
la Roșiorii-de-Vede, după noi, intră în
gară şi trenul lui

6 Roşiori, ce merge
nul fiind întârziat,

la 'Tecuci. În Roşiori stăm puţin, tretrecem SBeuca, Balacii; la Miroşi să

—
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peste

reg.

6

călărași,

oprit

şi

el

în gară,. din cauza unui accident de tren, întâmplat înnaintea noastră, dincoace de Costeşti: nişte vagoane dela
un îren, ieşite din linie, „nici un accident”, trenul era gol.
Cât vom sta aici, nu putem şti. Aş voi să pornim ori noi,
ori 6 călăraşi, căci cântecele acestuia, m'au ameţit; au
călăraşii aceștia de Ploeşti, o dispoziţie care ar prinde
bine înaintea unei
tele lor... gratuite,

apreciate,

de

şarje; noaptea însă, la ora 10, concersunt cât se poate de nereuşite şi rău

auditor.

Toată

noaptea

ne-am

zvâreolit

în

vagoane; la 3.30 noaptea, şeful staţiei îmi făgăduieşte că
va da drumul trenului nostru, înaintea celorlalte. La 5
dim.,

avea
a

când

apă!

stat

o

să

—

zică

înainte

mecanicul

noapte

în

staţie,

trenului

n'a avut
cu

nasul

nostru,

grijă
la

să-şi

maşina

ia

rezervor.

apă,
A

nu

deşi.
plecat

atunei 6 Roşiori, a mai dat drumul la un tren de persoane
şi când
căci se

să plecăm noi, la 6 dim., linia nu mai era liberă,
anunţă un tren de persoane, dela Costeşti. Setul

staţiei spune ajutorului regimentului, că n'ar fi rău să
scărmănăm pe mecanic, pe răspunderea lui; drept ce ne
ia el, drept bulgari? Alături de trenul nostru, trage trenul cu reg. 28, care-i de prin partea locului; femei cu pâni
la. subsuoară, bărbaţi cu braţele pline de pâni, copii aparținând soldaţilor din tren, se reped la soldaţi, printre
linii şi vagoane, fără să' mai ţină seamă de vre-un pericol. După prima clipă, o femeie întreabă la. un grup dat
jos în dreptul vagonului, de bună seamă, oameni cunoscuţi: „da pe-al meu nu l-aţi văzut?... „E pus bine, la var,
Ilinco”, răspunde unul din grup... femeia se dă câţiva paşi
înapoi şi co mână la cap, dă un chiot şi pleacă!...
Cum se făcuse că numaiea venise cu mâna goală, ea
nu avea nici pâne, nici nimic; aflase poate mai de mult
de moartea bărbatului ei, şi tot credea că poate, no îi
adevărat, şi adevărat a fost. Pe când nenorocita asta
pleacă, dintr'un vagon de alături, se striză unui soldat, care
dase abea atunci peste nevastă-sa şi o privea bine, lung:
sărut-o mă şi tu, ce stai ca un prost! Soldatul a întors
capul, a râs, da de sărutat, tot n'a sărutat-o; ochii lui
însă, erau umezi şi i-a fost ruşine de toţi!
23 August. — Iată ora 7.30, şi abea suntem la Burdea;
după itinerar, trebuia ca la această oră, să fi sosit în
Y.-Vişte şi ultimul batalion, pe când noi, cel întâi tren,
__am făcut nici un sfert de drum. Dacă un regiment ar fi
9

—
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rămas făr de hrană o zi întreagă,
„A devărul” ar fi făcut
asasin pe comandantul de regiment; pe
D. Coteseu, directorul căilor ferate, „Adevărul” îl face
nici mai mult, nici
mai puţin „Generalisim” (?) în aceas
tă adevărată campanie (?) făcută de căile ferate român
e! La staţia Pârvu,
trebuia să fim aseară la ora 1.12 şi
suntem astăzi la ora
Il tără un sfert, deci numai 15 ore
de întârziere, cu o
deraiare între Costeşti şi Burdea; a
trenului ce ne-a. precedat. Ba „Adevărul” zice că, campania
seneralisimului
Cotescu, e mai strălucită,” decât cea
făcută de armată, în
care, trenurile generalisimului Cotes
cu, nu s'ar fi putut
ține de marşurile pe jos, a reg. 22;
se mai adaug „umanitarismu!” lui Cotescu, că 20 de vagoa
ne, la un tren, sunt
fără bănci, ceiace înseamnă, că 1000
de soldaţi stau trântiţi ca animalele, de 30—35 ore, pe podea
ua vagoanelor de
cai, a dlui Cotescu; la vite șe mai
pun şi paie așternut,
oamenilor nu am voit să le pun, căci
atunei curat că nu
ați mai fi făcut deosebire între ei
şi vitele pe picioare
ce duc cele 5 vagoane, a aceluiaş
tren! Şi „Adevărul”
chiar dacă ar şti asta, nu l-ar îngăd
ui absenţa serupulelor sale,
instituţii
că

se

să o

prea

poate

critice, căci ar fi a atinge demnitatea
nobile,

întâmpla

ă

pe

ţărei...

căile

Dar

ferate,

„Adevărul”
câteodată

va
Şi

unei

zice,

aşa

neajunsuri; el însă nu îngăduie
asta la armată, un regimenit, 2, 3 n'a» putea rămânea într'o
zi nemâneate, în țară
inamică, fără ca ofiţerii, serviciile,
să fie nişte bande de
- criminali, neapărat... Căci altfel,
cum ar putea îi şi „campania” „Adevărului”, şi mai străl
ueită decât acea a dlui
Cotescu?
:
La gara Văcăreşti, trenul
nostru «e întâmpinat de comandantul brigadei ŞI... ce surpriză,
de soțiile noastre,
a ofițerilor, cu câte un mănunchi
de flori! Ce este floarea?
Ce înseamnă oare îloarea? Eu cred
că floarea rezumă acea
„ce inima voeşte să spună şi
nu găseşte glas... A primi pe
cineva cu flori, a-l întimpina cu
flori, cine a putut să dea
noţiunea acestui semn: florile! Dar
dacă inima celui care
te întimpină

cu flori, mare glas să spună ce sunt
aceste
flori, inima acelui ce le primeşte,
a auzit, a înțeles. Floarea nu-i a persoanei,
floarea e un dar al iniimei, unei
inimi!

Dragi

şi scumpe

inimi, eum bateţi

voi, când florile trec din mâna voastră,
în mâna lor! Şi-au spus şi
s'au înţeles... De-a putea
omul, ar primi rândunelele
când vin primăvara, cu ilori; şi
rândunelele ar face semn

—
“au înțeles;

când

ai sădit

ei o vezi, o simţi

Așa noi, am
inimilor

cut

în

mâna

o plantă

şi inima-ţi

simţit acea

noastre,
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atunci

noastră!

e de

ce inima
când

Voi

şi-ţi înfloreşte,

faţă la bucuria,

scumpelor

florile

ne-aţi

purtate

vorbit

de

floarea
ce simţi!

fiinţe, au spus
de ele,

au

dragostea

tre-

cu

care inima soțiilor noastre, ne primesc... o vedem şi luăm
martor sufletul nostru şi pe Dumnezeu, că făptura noastră întreagă,
să închină
vouă,
care ne aduceţi prinos

dragostea, dorul şi bucuria voastră, că ne vedeţi.
_ Orăşenii, acei care ne-au petrecut la plecare, nu ne-au
mai ieşit în drum, când am sosit înapoi; de ce! Fiindeă
ne-au
zis: mergeţi
sănătoşi, să veniţi
am venit sănătoşi îi
adevărat, suntem

sănătoşi! Da, nu
holerici şi... pân?

aici! Dax nevestele noastre, nevestele noastre bune şi mărinimoase, nu au mai ţinut seamă de holeră,... pot muri
acum, şi-au văzut pe cei care-i iubesc. Şi orășenii, autorităţile...! Şi ce frumoasă a fost atitudinea acestui regiment,
în aceste două luni de spaciunt! Şi că: da zur
ur fn
trehuit să fie și să se arate târgoviştenii, de aveasta!...
Cine nu ştie, că la noi societatea, nu întreţine nici o virtute în om?
La ora 5 p. m., am sosit în gara Teiş, unde trupa a debareat, tritpa îniâiului tren a batalionului ÎI], a intrai
în casa sa, pe uşa de... din dos! Celelalte două trenuri, cu
batalionul II şi LI, au venit în cursul nopţei; întregul regiment,

a

tăbăruit

pe

câmpul

de instrucţie

al

regimentu-

lui, în faţa infirmeriei de ochi, Teiş. In gara T.-Vişte şi
în Halta Teiş, rudele soldaţilor care credeau că debarearea va îi în gara T.-Vişte, au alergat pe jos după tren: femei, bătrâni, copii, fiecare purtând legăturica albă şi curată, cu de-ale mâncărei, au ieşit întru întâmpinarea celor insetaţi şi înfometați, nu de apă sau mâncare, dar de
un dor curat şi arzător, de dragostea a lor săi. Cine ar
putea să descrie, măreţia întâmpinărei, de colo din şoseaua dela Teiş, acela este un mare om; în haine de sărbătoare, coprinşi de fiorii bucuriei celei mari a sufletului,

pentru buna

venire

a celui

care

dus

a fost şi acum

sa

întors, sunt alcătuiri de ziceri ce nu pot fi nici -grăite,
nici scrise, Această țărănime, bun venit nouă, nouă ofiţerilor, nu ne-a urat; dar cu aceasta nu sa micşorat întru
nimic gratitudinea noastră, pentru acest popor sublim în
sentimente şi măreț în exprimarea lor. Da, nu ne-a zis
nouă, bine aţi venit! dar am simţit că ne-au cuprins şi pe
|
ge
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noi, în flacăra surâsului unor inimi mari, aceşti ţărani,
ca mulțumire că i-am adus înapoi, ce le luasem... pe fiii,
bărbaţii, părinţii, fraţii lor şi satisfacția aceasta este o
glorie pentru acei care au putut privi şi încăpea în ei,
atâta bucurie, atâta bine, atâta recunoştinţă.
lată două luni trecute, de când avizi de a ne face şi noi
datoria cătră ţară, am plecat cu toată inima, să aruncăm
şi să primim gloanţe; Dumnezeu nu a îngăduit nici una,
nici alta şi am izbutit pe deplin. Campania noastră, a
fost
covârşitoare în vezulțate şi dacă le comparăm cu
acele pe care le dobândise guvernul, pe cale diplomatică,
apoi putem să ne mândrim că am binemeritat dela, Patrie!
Nu cerem nimie în schimb, căci n'am făcut nimic mai

mult,

decât

ce

datorim

ţărei

noastre;

pretindem

însă

cârmuitorilor noştri, să mediteze şi să înţăleagă cuvintele
Regelui Ferdinand al Bulgariei, cu care trimite la vetre,
pe soldaţii săi! Ele prevestesce viitorul răsboiu, şi vinovată cătră viitor va fi ţara noastră, dacă nu va începe de
îndată a se pregăti. Răsboiul viitor şi pe curând, va pune
în joe-tot

românismul;

bulgarii

ne

sunt

de-acum,

cei

mai

înverşunaţi duşmani; ei au acum în mâni cheia cu care
se deschide sau se închide; lada intereselor neamului nostru.
Români,
veghiaţi şi pregătiţi-vă pentru ziua cea

: Sare,
>

_işul

4
ȘI
pa

care e aproape. Soarta a voit, să ne încercăm aseu-

baionetelor;

acea

ce

am

constatat,

să

ne

servească

îmilreptărilor imediate şi fără cruţare. Meditaţi la înlocuirea celor nedestoinici, oricare le-ar fi locul şi gradul, căci
„aceştia covârşese pe cei vrednici şi pricepuţi; puneţi ba5 talioanele, regimentele, brigadele, diviziile şi armatele,
în mâni viguroase; daţile celor inimoşi, celor pricepuți,
celor pregătiţi a le duce la victorie. Prevedeţi
armata,
cu acea ce au armatele vecine; cu mijloacele de azi, cu
mijloace ca acele cu care am făcut începutul de expezienţă,

în

anul

acesta,

armata

să se apere, nu încă să învingă,

brofund

asupra faptului,

visului ei, a rămas

noastră

nu

va

putea

nici

atăcând dânsa. Cusetaţi

că România,

pentru împlinirea

aci cu totul izolată şi şi-a sporit duş-

manii, cu încă unul. Dzeu să aibă grijă de noi, el să lumineze
mintea
ajute.
Târzovişte,

conducătorilor

spre

25 Septemwvrie 1913.
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noştri,

Comandt.
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