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Viaţa în paralele. — 7 Octombre
1877, — După botezul
de sânge. — Luarea

Rachovei,

I
După

Gătălia de la 30 August 1877.

Am întrerupt a doua parte acestei
istorii, pot dice a acestui mişcătore epopee ce se nume
sce:“ Istoria răsboiu.
iui Rom
âno

Ruso Ture, întrun moment

mare

şi glorios, a
doua di după marea bătălie de la
30 'August 1877. Intwacea di
noi am făcut primul pas spre real
isarea celui mai frumos vis
naţional,

spre redobândirea d repturilor nâst
re

strămoşesci
prin puterea armelor şi prin sâng
ele vărsat de fraţii noştri oşteni,

şi am plămădit aluatul cu care s'a
frământat pânea neatârnărei nostre în sângele fiilor noştr
i. Sângerâsă fu acea di,
sute de frați cădură sub cosa morții
în urma luptelor din jurul
Griviței, dar ea ne procură fericirea
d'a gusta bucuria triumfului intr'un moment plin de speranţe
şi fericire în viitor, înir'un moment în care tste pepturile româ
nesci palpitară de e-

moţiune, de durere mare şi într'acelaşi
timp de mare mândrie
şi fericire, în momentul în cure Româ
nii, după aprope două

secole de aservire, de umilira şi
de ruşine, aveai

drep

tul să
ridice în sus feuntea eu orgoliii şi să dică
cu sufletele ușurate:
în

fine am reînviat, vechia fală strămoşe
scă s'a renăscut, avern
dreptulsă ne prenumărăm iarăşi prin
tre poporele careaă eroi.

e al

Cum puteam șă rămânem nepăsători? cum putem să fim:
crutaţi de emoțhuni şi mary frământări sufletesc ? cum putem să nu dăm puternic avânt sentimentului de fericire ce
„ simţirăm atunci când v&durăm steagul românesc fâlfâind pe o
redută turcescă luată cu jertfe mari de fraţii noştri, după ce
am avut norocul să venim la un moment de grea cumpănă în
ajutorul Ruşilor în primejdie, care cu câte-va stptămâni mâi
nainte ne despreţuise şi ne refuzase concursul ? şi cum putem
„să ne păstrăm sângele rece după ce atunci când. oştenii sbuvară în foc spre a scăpa de desastru pe puternicii şi îngâmfații
noştri aliată, voinicii. noștri reuşise să smulgă după altarul

nemurivei de o dată: şi corâna de martiri, şi laurii de eroi ?!

Avu dreptate mândria n6stră naţională să se redeştepte în
tote inimele de Români. După o luptă atât de sângerâsă care

a costat sute de vieţi omenesci, de şi n'am dobândit suecesul

asceptat, totuşi orgoliul care conprinsese tote sufletele fusese
„cu prisos răsplătit prin resultatul mai mult ca mulţumitor
ce dobândisem prin modul înălțător cura se făcuse botezul de
sânge al oștenilor noştri, prin frumosul şi eroicul exemplu ce
dădu tinăra nostră armată generaţiunelor viitore, prin posițiunea strategică ce dobândise prin luptă, pe care n'a mai
dat'o înapoi cu tote sforțările făcute de inimici, şi prin frumosele trofee ce culesese pe câmpul de ondre, între care se
număra trei tunuri şi un steag.
,
In urma acestui prim succes modest dar cu bune resultate,
aspiraţiunele cele mai mari începură să ne surâdă întrun vii„or destul de apropriat, şi orizonturi largi şi frumos împodo-

bite incepu să se desfășiure în imaginaţiunea chiar a 6menipor celor mai positivişti şi din fire mai astâmpărați. Aveam

dreptul să fim mândri de acest resultat, aveam dreptul să spe
răm a trage mari folose din rolul ce aveam să jucăm alături de
armata unei puteri mari pe câmpul de glorie ; aveam dreptul
să sperăm că ui se va recunosce la încheierea păcii meritul că

m contribuit şi noi la desrobirea creştinilor de sub jugul
Sclaviei, şi că pulem să ne prenumărăm și noi între salvator
ereştinilor din orient. In urma acestor succese şi a celor ce

„le sigur speram să dobândim, dacă omculege până
în sfârşit
tot aşea de frumose

lauri, aveam

dreptul să ne facem

iluzia

că aceste sacrificii vor fi r&splătite cel puţin
în proportie cu
ceia ce am îndurat şi vom mai îndura, şi jertfe
le nâstre vor
cimenla între noi şi vecinii noştri desrobiţi o amiciţ
ie şi o

bună vecinătate fără de nori şi lipsită de turburări.

Dacă am simţit ast-fel, dacă am sperat ast-fe
l şi dacă am
lucrat din resputeri pentru ca simţirea și speră
nța nostră să
se transforme o dată în fapte implinite, nu
m ritam să fim
acusaţi de şiovinism,de fudulie şi de deşertăciu
ne, pentru câ
ca noi ai simţit şi sperat toţă câţi ati fost în posiţi
ea nostră.

După nişte faple atât de strălucite săvârşite
de o armată tă. |
nără şi încă neexperimentată, după frumosele
exemple ce ai
dat oștenii noştri de la trecerea Dunărei încoa,
vr-ce siovi-

nism şi ori-ce fudulie din partea nstră erai nu numai
scusa-

bile dar chiar indispensabile. Ori-cine e dator să
fie mândru
de faptele bune cea săvirşit şi să "şi dea tote
silinţele ca să le
'scotă în evidenţă; cine nu face aşa ce-va nu scie
să se prețuiască, nu are încredere în valrea sa, nu
e capabil să repete
Și a doua 6ră fapta de semă cea săvirşit.

Trebue să fim tot d'auna ast-fel cum am fost atunci
, trebue

negreşit că şi altă dată să facem aceia ce
am făcut după lua-

rea Griviței, căci ast-fel se oţelesc inimele,
ast-fel eroismul
devine molipsitor. Mar ales atunci trebuia să
fim plini de en-

tusiasm şi de avint întocmai ca nisee copii
încă ne molipsiţi
de bola scepticismului, pentru că pân'a
tunci fusesem nisce
copii care îuvăţăm cum să ne înplinim
datoria şi care dam

dovedi de desteptăciune, zel, activitate şi price
pere. Intr'ade-

ver pe atunci eram nisce copii lipsiţi de exper
iență, dar hisce
copii sublimi, plini de avânt şi de porniri nobile
şi generdse,

şi ca copii ne făceam iluzii strălucite şi ardeam
de dorinţ
da da la ivelă destoinicia nostră. Focul luptei ne-a transf
or-

mat de o dată în bărbaţi, ne-a dat niaturitate Omenilor
de-

Săvirşiți, a schimbat iludia în “realitate şi
ne-a procuraţ
Prilejul d'a da la iveiă calităţile nostre şi d'a uimi
prin ispră„„ vile nostre o lume întregă care pân'atunci ne judec
ase întrun
?

|.

mod cât se pote de pucin favorabil, dar vai!
ne-a. deschis şi
ochii şi ne-a smuls din lumea iludielor poeti
ce.
__M. Sa Domnul

lucit prin

nostru care -a contribuit întrun mod stră-

exemplu şi sfaturile sale lu dobândirea

acestor:

prime succese, mișcat ca şi noi, mândru
ca şi noi şi coprins.
de acelaşi sentiment ce ne anima pe toți, chia
r a două di după
marea bătălie, pe când încă nu se cules
ese după câmpul de
luptă cadavrele celor morţi în bătălie, după
ce dormi împreună cu marele Duce Nicolae în bivuac chiar
pe câmpul de bătătie, inspectă împreună cu el posiţiunele
ocupate în ajun de

„ostașii noștri înaintea redutei Griviţa No. 1 care
se afla puternic ocupată de Români, trecu în revistă un
detaşament
din batalionul II de vânători care adi se nume
şte batalionul
Regina Elisabete, pentru strălucita parle ce a luat
la luarea

Griviței, şi careatunciera comandant de MaiorulA],
Candiano

Popescu eroul din ajun, şi cu acea ocazie solda
tul Grigorie

Ioan fericitul dobinditor al acestui trofeii, acela

carea

smuls

prin luptă din măinele unui sergent turc, falnicul
steg ce fu adus cu mare pompă lu Bucuresci, presentă M. Sale în
presenţa,

Marelui Duce Nicolae acel drapel turcesc luat la Grivi
ţa. Cu.
acea ocadie M. S. puse pe peptul bravului soldat crucea de
|
cavaler al Stelei României.
Animat de același avint M. Sa inspectă iarăşi însoţit de-

marele duce Niculae în diua de 2
ocupate de trupele române, chiar
„torii Griviței respingeau cu mare
cilor de trei ori repetat în decurs

Septembre tâte posiţiunile
în momentul în care apărăsucces un noi atac al Turde trei dile cu intenţia d'a

relua reduta cucerită; iar în diua de 3 Septembre se duse
la
cuartierul general imperial şi oferi Împăratului marea cruce
a ordinului Steaua României. In faţa faptului de înnaltă bravură săvirşit de armata română, mândru împărat nu putu
„Să respingă acestă înnaltă distincţiune care "1 punea pe un
picior de egalitate cu Doninitorul modestului Principat a Romăniei, ci se grăbi a opriimi cu mulțumire şi d'a da in schimb
Domnului nostru crucea la git a ordinului Sf, Gheorghe, iar
generalului Al. Cernat comandantul armatei române din
jurul Pleynei acelaşi ordin de clasa IV-a.

Acest sehimb de distinctiuni care avu o importanță capi-

tală, mai cu semăîn urma celor petrecute în Mai trecut, fu
comunicat de către M. S. Domnei nostre prin următorea. de-

peşe telegrafică:

|

Astă-di am fost la marele cuartier al Împăratului, unde
am avut ondrea ai înmâna marele cordon al «Stelei Romaniei» pe care M. S. a bine-voil a'l priimi. M. S. m'a decoral
cu crucea aSf.Gheorghe»la gît, şi a desemnat un număr forte
mare de cruci ale «Sf. Gheorghe» pentru soldații noştri,
acâstă în vederea isbândelor militare obținute în diua de 30
August şi a bravureă arătate cu ocadiunea sângerosei bătăliă din acea di. Un atac pe cari Turcii ai încercat eră asupră redulei care se află în posesiunea nâstră, a fost eroic

respins.
_A doua di marele duce Nicolae inspectăţdin noii trupele române și la dejun închivă în sănătatea junei armate

române

care prin bravura şi disciplina ei a arătat calităţile unei ar-

mate îmbătrinite în lupte. În aceiaşi di generalul Cernat
comandantul şef al armatei române împărți tuturor vitejilor
ofiţeri şi soldată, cei mai aleşi dintre aleşi, crucea Sf. Gevrge

şi ordinul Steaua României conferite de M. $. impăratul Rusiei şi A. $. R. Domnul Romăniel, şi îndemnă prin cuvinte

înflăcărate pe cei nedecoraţi ca «să se silescă în noile lupte
ce se vor da să se învrednicească prin fapte să dobândescă
asemenea înnalte destincţiuni.

Întwacest timp de resplătiri, de felicitări, de sărbători şi

de reculegeri, oștenii români nu stătură cu mânele

în sin. O

parte din ei, aceia ce ocupase reduta cucerită, avuLă prilejul
d'a

respinge

cu mari perderi cercarea ce făcură Turcii din

Griviţa No. 2 d'a-i goni din tabie şi d'a se face din nou stăpini peste ea ; o altă parte dintre cei ce staii tăbărâți în dosul
Griviței şi a Bucovei incepură să sape câte o păralele cu
drum acoperit, care tabără şi redută fură legate prin paralele

ce fură terminate în diua de 2 Septembre, şi altă parte începură să strîngă mortii din câmpul de ră&sboiu şi să sape mai
multe gropi mai în apropiere de sat, în care îi aşedară unul

lîngă altul şi unul preste altul, despărţind rîndurile prin stra-

:

Bi

turi grose de var,în apropierea cărora M.S. se grăbi a pune

temelia unei frumose capele, care mai tărdiă avea să serve
drept biserică bulgarilor creştini ce locuiaii în satul Griuiţa
care până'atunci fusese lipsită de biserică.
Strângerea morţilor nu se făcu cu înlesnirea cu eare ar fi

trebuit să se facă un asemenea act pios, umanitar şi
într'ace-

laştimp higienic, pentrucă de îndată ce oştenii brancardieri se
scoboriră în valea dintre ! riviţa No. 1 şi Griviţa No. 2 spre a

culege pe cei morți şi pe răniții prea grav ce nu apucase să fie

culeşişi care nu putuse să se târască singuri până la liniele
române, Turcii îi priimiră cu împuşcături şi nu vrură să res-

pecte crucea roşie. Acest fapt barbar şi ne demn de un popor :

civilisat, se petrecu în ziua de 1, Septembre. Cu acea
ocadie doi sanitari armaţi numai cu paturile lor transp
ortabile
plătiră cu viaţa devotamentul lor. Acestă călcare flagran
tă
a convenției din Geneva pentru ajutorarea morţilor
şi răni-

ților pe câmpul de răsboiii, ce fusese semnată şi de Turcia,

fu pusă în vederea tuturor puterelor semnătore a
convenției chiar într'acea di de către Ministru afacerilor
streine

printr'o depeşă portestătâre, dar acel protest nu avu
nici un

efect căci Turcii făcură acelaşi lucru şi ceva mai
tărdiu şi lă-

sară pe bieții răniţi să gemă, să se văete şi să moră
de fome

şi de ne îngrijire în trista vale dintre redute

; dintr'acestă

causă acea vale fu numită mai tărzitt de către ostaşii
români.
Valea plângere.

Turcil din Grivita No. 2 de şi fusese respinşi cu
perderi sim-

țitore în diua de 31 August, se credură datori
să facă o nouă

cercare d'a relua reduta perdută, şi a treia di porniră
iară
la asalt cu forţe superiore. dar fură respinși şi de astă
dată
asemeni cu inari perderi pentru că paralelele române erai
deja terminate, ast. fel că cei din redută dobândiră ajulore

la timp grabnice şi ne bântuite de focul inimic. Această
lecţiune, de şi fu ceva mai piperată ca cea altă, tot nu cuminţi pe

Turci, căci la 5 Septembre repetă acelaşi lucru şi tot cu
acelarşi resultat. Abia acestă a treia cercare neishutită sili
pe inimic să renunţe d'a mai repeta nisce atacuri inutile.

puse pe piept Steaoa României şi adresă Domnitorului nostru o scrisâre de felicitare piină de elogii pentru armata

„română, tot intr'acea di s'a subscris planul de r&sboiii elaborat,

de M. S. Domnul României prin care statul major rus renunța
la planul atacurilor generale şi adopta blocarea efectivă a
“Plevnei, însoţită de mici escarmuşe necesare evoluţiunilor
de bombardarea accidentală a torturilor îneonjuratore necesare aceloraşi evoluțiuni. Conform cu prescripțiunile-acestui
plan în diua de 4 Septembre artileria rusă şi cea română care
de la 30 August rămăsese mută, reîncepu să bubue şi să

bombardeze cu furie în decurs de două ore posiţiele inamice. . .

Intr'aceiaşi di, pe când tunurile din ambele părti bubuiaiu şi
versaii foc, iar bombele şi şrapnelele isbucnsi pe pământ, or
se spărgeau în aer şi vărsa din ele ploe de glânţe şi de aş
chii ucigătore, M. S. Impăratul Alexandru II trecu în inspecție
-armata română aşedată în linie de bătae sub plâia de slânte

şi adresă oștenilor care înfruntaii mârtea făra să se clintescă

căldurâse cuvinte de laude. Intr'acel moment solemn în care
Suverani mari duci, principi, generali, ofițeri superiori, ofi-

teri inferiori şi soldați Ruşi şi Românii înfrunta la o laltă cu

un admirabil sânge rece focul cel mai viii al inimicilor, M. $.
Domnul nostru puse pe pieptul Ţarului Rusiei < Virtutea militară română» şi” rugă să o porte în amintirea acelui mo-

ment în care îşi expunea viaţa cu aşa admirabil stoicism, ceia

ce M. S. priimi cu mulțumire.

A doua di pe când Românii din Griviţa resping6ii cu ace-

leaşi avantagii a treia încercare făcută de Turci, şi pe când
Principele Gorceacov cancelarul imperiului rusesc visita la

rându-i posiţiunile române, o parte din cavaleria română ce
ocupa posiţiunile din facia Plevnei de dincolo de Vid, se ishi
în dreptul satului Cneaja cu un detașament de cavalerie turcă
compușă

din Cerchezi, şi o puse pe gână cauzându-i mari

perderi, după ce'i luă steagul, un steg roş:: cu semi-luna în
mijloc. In aceiaşi di M. S. Domnul adresă armatei sale urmă-

“torul ordin de di:

|

Ostaşi |
|
« In bătălia de la 30 August ca şi în luptele care ati procedat
şi urmat acestă memorabilă di, voi ați dovedit că virtuțile străbune masi perii din rîndurile oştenilor română. Sub focul cel
mai viii al inimiâcului aji înfruntat moriea cu bărbăţie, ați
luat-o redută, un drapel şi trei tunuri. Tera vă va fi recunoscătdre de devotamentul şi de abnegajiunea v6stră, iar Ei, ca

Domnul şi Comandantul vostru sînt mândru de voi şi vă nultumesc. De şi am avul simţitore perderi, de şi deplâng împreună
cu voi bravii camarazi căduți pe câmpul de ondre, dar sângele
vărsat nu va fi în zadar: dintr'însul se za sădi mărirea şi îndependența

patriei.

« Dat în domnescul nostru cuartier generalal armatei de
” oceident, Poradim 5 Seplembrie 1877.
«Carol»

Întwaceiaşi di M. S. subserise următorul ordin de di prin
care făcea cunoscut întregei armate române victoria de la 30
August, şi dispunea ca trofeele câştigate să fie transportate
în Bucuresei, Iată conţinutul său:
Ostaşi

« În diua de 30 August virtutea nostră a încununat cu ticlorie steagurile române; Regimentul14 de dorobanti şi batalionu
„al 2-lea de venăloră împreună cu tre batalione din gloridsa
armală imperială rusă, aă luat din mănele inamicului veduta ce el apăra cu atâta înverşunare, şi un drapel şi trei
tunuri ai fost cucerite de trupele nostre.
Aceste trofe Eu ordona, se lrimile în capitala jerei şi a se
păstra acolo cao vecinică dovadă a vitejiei armatei românescă.
Drapelul se va aşeza de o cam dată în arsenal până se va hotări definitiv locul unde are să se păstreze.
«lară bunurile luate de la vrăjmaşi: două se vor aşeda la
ambele părți ale statuei luă Mihai viteazu. Umbra măreaţă a

gloriosului Domn va vedea ast-fel că oştenii români ai rămas
pănă astă-dă fii ai eroilor de la Călugăreni.
«Cel deal treilea tun se va aşeda înaintea marelui corp de
guardă de la palatul Domnesc, pentru a fi pururea pentru
brava ndstră armată un glorios exemplu de imitat.
«Dat în Dommescul Nostru cuarlier general al armatei de
oceident, în Poradim la 5 Seplembrie 1977 ».
«Carol»
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Trofeele plecară după câmpul de răsboiii chiar înt'acea di:

împreună

cu maiorul Alex. Candiano Popescu

şi soldatul

Grigore loan care purta steagul cucerit de el, şi sosi în Bucu-.
resci în diua de 11 Septembre unde fu priimit de întreaga populaţiune cu nisce ovațiuni frenetice. Steagul întâi fu dus la.

palat şi presentat M. S. Domnei; după aceia fu purtat în triumf

pe stradele principale ale capitalei şi apoi fu dus la arsenal şi:

aşedat în museul s&ii istoric. Tunurile sosiră la Bucuresci în

diua de 11 Septembre, şi după ce fură întempinate cu aceiași
entusiasta priimire, un tun fu aședat dinaintea corpului de
guardă de la Palat, şi cele alte două fură duse la statuia lut:
Mihai Viteazu până unde fură însoţite de o mulţime nenumărată de lume, şi aşedate una lu dreapta şi alta la stînga sta--

tuei. Atancă când fusese adus steagul, Maiorul Candiano şi

soldatul Gr. Ioan, priimira de la M. S. Domna căte o corână de:
lauri, iar Gr. Loan a priimit dela câţi-va buni Români uu mie
ajutor bănese precum şi un frumos orlogii deaur de buzunar.
În diua de 7 Septembre colonel V. Creţeanu veni în persână.
de peste Vid ca să depue la piciorele M. S- Domnului steagul”
cel roşu capturat
de călăraşi, şi în giua de 11 Septembre M. S.
decise iarăşi printr'un ordin de qi ca să fie trimis tot la Bucuresci spre a fi depus tot la arsenal. Ordinul M. S. fu esecutat:
în aceiaşi qi. Într'același timp se datu publicităţii de către dia--

rele oficiose umatârea scrisâre a M. S. Împăratului Rusiei a-.
dresață M. S. Domnului României

«Gorni Student 5/17 Septembrie 1877,
« Alleţei sale Principelul României.
<rupele române unite cu ale armatei Mele puse sub co-manda A. V. în dilele de 30 şi 31 August, (11 şi 12 Septembre), ai dat dovadă de o eroică vitejie, luptându-se sub focul:
cel mai ucigător al inamicului.
«Dorind a consfinți amintirea acestei frăţii de arme, am:
conferit Alteţey Vostre ordinul Sf. George cl. III, ale căruia însemne vi le-am transmis. Rog pe A. V. a priimi asigurarea.
sincere mele afecțiuni.
« Alexandru

Aceste evenimente solemne, aceste laude repetate, acestă
mărturisire de admiratiune pentru oștenii români şi de afeciuni pentru Suveranul şi Capul ei, rostite de persâne ca Taru
Rusiei şi ca marele Duce Nicolae, şi acest schimb de insemne
şi decoraţiuni, pe deo parte scorni în inimele n6stre o justă

măndrie. şi cată să mărturisesc chiar o fudulie cam mare, dar
forte la locul săi, şi într'acelaşi timp o gelosie pornită de la acei ce nu fusese lăudaţi prea mult din causă că nu câștigase ni-

mic, adică din partea Ruşilor. Acea fudulie şi acea gelosie ne
făcu mai mare

răi de cât chiar dacă am

fi perdut o bătălie.

Eie încolţiră în inimele aliaților noştri sămănţa unei invidii
şi a unei duşmănii care crescu cu atât mai inult cu cât se înmulţeai numărul succeselor şi al voiniciei ostenilor noştri
Noi ne facem pe atunci iludii mari cum că la timp când
-opera începută atât de bine va fi încoronată cu succesul defin tiv,când strălucirea vitejescelor fapte ale luptătorilor noştri vor eşi atât de mult în evidenţă în cât vor isbi chiar ochii
celor mai orbi şi vor înflăcăra sufletele celor mai seeplică. a“lunci fericilele resultate ale cooperărei nostre alături de armata rusă vor fi şi mai apreciabile, şi răsplata va fi la înnălţi-

mea sacrificielor, dar amăgirea nu ţinu mult şi cruda realitate
unită cu neagră îngratitudine veniră alergînd ca să ne smulgă
din lumea visurilor împodobite cu frumose himere, spre a ne
arunca în întunerecul decepțiunei celei mai amare, chiar în
momentul în care ne era lumea mai dragă.
Ruşii cari dobândise de la noi ajutovele cele mai reale venite toemai la timp, Ruşii cărora

la dădusem cu avăntşi ge-.

nerositate chiar sângele cel curat al copiilor patriei nâstre, ca

să-i scotem din cursa în care căduse în vizuina Plevnei, Ruşii
pe care "i am scăpat deruşine şi peire, dădură la o parte virtutea recunoseinței, uitară jurământul cu care s'au legat d'a ne
respecta şi păstra ne atinse strămoşescele nostre drepturi, şi

după ce ne văduse la faptă şi se încredinţase că suntem vrednici nu numai d'a-l egala

ci chiar d'a-i întrece,

în loc

d'a

se

„bucura şi d'a profita de folosele vredniciei nostre, ai găsit mai
„nemerit si pe bărfească, să ne batjocorescă, să ne arunce în
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față disprețul lor de ciocoi scăpați
de nevoe şi să întunecefaima faptelor nostre. Aii mers şi mai departe,au cutezat să
tăgăduiască,în scrierele lor oficiale privitore la răsboiii ispră-.

vile săvirşite de ai noştri şi mmărturisite chiar de împăratul lor, .
ba chiar să ne ignoreze şi să nu ne pomenesca numele, ca cum

nică n'am fi luat parte la r&sboiii alături de oştile lor, şi încă
ce-va şi mai odios, să ne înpedice ca în viitor să nu ne mal distingem şi să culegem noi lauri.
Rolul ce ne prăgăti pentru viitor statul lor major fu acela
da executa numai simulacre de lupte obositore, primejdi6seşi fără de vadă, care să maschede adevăratele lupte ce vor fi
săvirşite numai de Ruşi, pentru ca cu sacrificiul şi ostenela
nostră să culegă numai ei nisce lauri lesne câştigaţi şi culeși.
fără mari sacrificii. Acest plan de r&sboi fu îndoit mai odios,
căci a fost alcătuit ast-fel ca să pară a fi în acord cu planul
M. S Domnului nostru, şi combinat cu atăta meşteşiugire ca
să nu potă fi înlăturat. EI fu adoptat de M. S. dar când fu la aducerea sa la îndeplinire, atât M.S. cât şi vrednicii săi ostaşi
sciură să execute şi rolul şters ce li se reservase cu. atâta vitejie şi să se distingă aşia de evident, în cât să atragă din noii
ad mirațiunea celor ce n'aveau interes d'a ne bârfi.

Şi-au făcut ostașii noștri datoria până la sfârşit, şi-ait încununat de mai multe ori frunţile cu cununele biruitoritor prin
bărbăţia ce ai desfăşurat în focul luptei, ai schimbat chiarnesuccesele în succes şi întatâtea prilejuri de laudă şi admira-

țiune, dar cu tote acestea de efectele pismei şi ale geloziei tot

n'ai scăpat. Când fu la răsplată după terminarea răsboiului,
precum scim, în cele dinurmă eine-aii smuls o costă diucorpul

nostru, o fâşie din carnea nostră şi un mădular din ființa n6-.
stră spre a o alipi pe lângă uriaşul lor teritoriu. Mulțumită

invidiei scornită de vrednieiacu care âm scăpat de peire un colos, pe Rusia,

noi Românii adi plingem

încă pierderea u-

-nei suridre scumpe, pe iubita nostră Basarabie care nu mal

face parte din patria română. Sfinta Rusie ne-a hrăpit o bucată din corpul nostru, şi oficerii să, uitând relaţiunele pri-

etenesci şi. ne întreruptele manifestaţiuni de amiziţie ce ai
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-arătat ofițerii noştri în bivoacuri după ce s'a bătut alături,
“mu S'aii sfiit d'a lua în ris şi d'a batjocori atât prin acel graiu
„cât şi prin seris pe fratii lor de arme, pe vechii lor camaradi,
„pe aceia cu care mergeii mână în mâna la foc, la isbândă şi la
petrecere, pe acei care”! ai tratat ca pe nisce adevărați fraţi,
şi au îndrăsnit șă falşifice adeverul istoric, să tăgăduiască evi„denţa şi să nesocotescă mărturia atator Omeni competinți şi
imparţiali, înaintea cărora s'au destăşurat evenimentele, şi
-să denaturede faptele împlinite, presentând în culori întune-

cose şi defavorabile chiar faptele cele mai strălucitesăvârşite
de oştenii Români. Unii din scriitori Ruşi aii fost şi maY drastici, au găsit de cuviinţă să ne ignorede şi nici măcar să ne

pomenescâ, atribuind Rușilor faptele săvârşite de Români.
Din norocire însă trecând timp la mijioc, vremea care tote

le şterge, le modifică, le potrivesce şi le îndreptă, s'a însărcinat ca să ne r&sbune, nu după legile biblice prin ochii pen“tru ochiii şi dinte pentru dinte, ci conform legilor umanitare
ale creştinismului: prin luminarea minţilor întunecate și prin

triumful adevărului. Adi dreptatea nostră a fost seosă la iveaJă, lumina a eşit de sub obroc şi Europa întregă ne apreciază
ast-fel cum merităm. ne stimâză şi ne prenumără cu mulţumire între statele Europene de care trebue să se ţie semă în
cumpăna echilibrului oriental.
Chiar Rusia care a mers într'un moment critie până In extremitatea d'a ne ameninţa cu desarmarea armatei nostre,
după ce a audit pe Domnul nostru răspundând : armata care
a sciut!şă culegă laurii biruinței pe câmpiele Plevnei se pote
nimici prin număr covirşitor, dar nici o dată nu se pote desarma, a muiat vocea, a renunţat la atitudinea dușmănosă de

mai nainie, a început să caute a întreţine cu noi relațiuni de
pună vecinătate mai prietenesci, şi a făcut Domnului nostru,
după ce a devenit rege, o priimire mai mult de cât amicală,
o întâmpinare triumială.

La tote aceste dovedi de amiciţie sinceră şi neiniluentată
prin nici un interes afară de acela al restabilirei bunelor relațiuni, Românii ai răspuns cu inima deschisă prin manifes-

e

taţiuni de aceiaşi natură, pentru că Românii în tot Vauna ai |
iubit națiunea rusă şi aii urit numai guvernul ei despot şi aasupritor. Rusul se asemănă până la 6re-care puncturi cu poporul român; el e bun, blind, pmetenos, generos, lesne de
condus, nevendicativ și lesne iertător ; afară de acesta e legat cu poporul român prin comunitate de religiune, prin relaţiuni de bună vecinătate consacrată peintr'un trecut de

mai multe secole şi chiar prin recunoscinţă, căci Românii
p'aii uitat nici o dată serviciile priimite în trecut, şi ingratitudinea nu e o burueană rea care pote să crescă prielnice pe
pămîntul românesc. Asemenea asemănări şi relațiuni ar fi avut dreptul să lege între ei şi noi nisce legături ce nu s'ar fi
putut prin nimic desface, dacă politica guvernului rusesc ar fi

fost alta şi dacă gânduri rele, gânduri de cucerire şi de sub-

jugare w'ar fi fost hrănitede conducătorii sei faciă de noi.

Il

Bătălia de la 6 _Beptembre.
Pe când în piepturile generalilor şi ofițerilor ruși încă ferpei fără încă a isbucni ura și gelozia, pe când zavistiea şi
pisma încă clocoteai în fundul inimelor în care se plămădise,
pe când veninul abia se forma şi armele de r&sbunare abia
se făureaii, ai noştri se luptaii “mere cu mortez, o trânteait

mereii la pământ ca iar să se secole gata de luptăşi iar s'o trântescă, şi'şi vărsai într'una sângele pentru

ca să oprescă pe

Turci d'a face o spărtură printre rîndurile nostre şi d'a ne
pune între două focuri. Precum am dis mai sus, Românii din
reduta Griviţa respinsese de la 30 August

şi până la 5 Septe-

mbre trei atacuri ale Turcilor din reduta No. 2;

în sera de 5

abia se odihnâii după al treilea atac nereuşit şi după ce'şi numărară perderile care din norocire nu eraii prea însemnate,
şi după ce îmbucară ceva, tocmai se pregăteu săse culce lângă
parapeturi aprope cu arma la mână, cănd iacă că de odată

sentinelile dădură alarma şi chemară pe oșteni iarăși la luptă,
lată ee se întâmplase. Cu tot întunericul unei nopți fără de lună

şi înorată ele dăriră scoborindu-se din tabia turcescă noi colone de atac care vrei să se folosâscă de întunericul nopţii şi
să surprinză pe al noştri nepregătiți. Cum dăriră pe dusmani
strecurânduse prin negură, sentinelile care fusese într'adins
alese dintre cei cu vedere mai ageră, semnalară cercarea, dă-

tură alarma şi duşmanii fură priimiți cu salve de puşci bine
nutrite care puse pe gonă pe năvălitori mai nainte d'a cerea

1.

Bombardarea

Griviței

No.

2 în diua

de 6 Septembre

1877

un suișii”pe parapeturi. De aci încolo noptea se petrecu.în linisce, dar somnul nu se mai lipi de ceidin tabăra română.
A doua di din causa acestui atac se hotări aducerea la în-

deplinire a hătărirei unui: consiliu de răshoiu ce avusese loc
în diua ge 4 Septembre. Românii se hotăriră să pună capăt acestor năvăliri prea des repetate, care tineau mereu cu arma

Ja mână pe apărătorii Griviței,și să încerce d'a pune mâna pe

reduta No. 2 care se afla ia o depărtare numai de 350 paşi de

reduta nâstră, şi care prin apropierea sa împedica strângerea
„_cadravrelor din valea plângerel şi amenința împrejurimile
„cu viţiarea atmosferei prin. mirosul împrăseiat de cadavrele
„în putrediciune ca dăc6ă ne îngropate în mijlocul ei. Colona
care

avea să încerce acest afac fu compusă

din batalionul al

2 lea din regimentul al 15-lea de dorobanţi comandat de majorul Nicolae Ioan, batalionul al 2-lea din regimentul 1 de linie
comandat de maior Rădulescu, regimentul al 9-lea de doro-

-

banţi comandat de majorul Handoca și cele două bataliâne
din regimentulal 7-lea delinie comandat de majorul Grigorie

Ioan, care avâu să formeze reserva de susținere. Intreaga colonă fu pusă sub comanda colonelului Otton Sachelarie.
Des de dimincţă tote tunurile din forturile românesci începură să verse foc şi bombe spre Plevna şi spre reduta No. 2,.

„Şi acestă bombardare dură mai multe ore. După ce fu ast-fel
preparat terenul. de luptă, la ora

1 după

amiadi colonel Sa-

chelarie dădu semnalul de atac, şi imediat colâna de infan-

terie porni d'a dreptul din satul Griviţa, apucă spre reduta
inimică prin cele două ramuri de apropiere și prin o paralelă

cu drum acoperit, care pe atunci scurta abia cu aprope o sută
de metre distanța dintre cele două redute, și după ce se vă-

dură în capătul ei, bravii ostaşi din al 15-lea de dorobanţi care
mergeii înainte în frunte cu maiorul Nicolae In, eşiră re-

„pede din şanţuri şi se-defăşurară în tiraliori, având în frunte
Omeni care purtaă în
cap gabiâne pentru umplerea şianţuri-

lor și scăripentru suirea pe parapete. Cele alte truper&mase
în

paraleleşi asceptară cu arma la mânăresultatul primului atac.

In momentul

ta victoriei

în

în care încăerarea deveni generală și sor-

cumpănă,

curagiosul

major

Nicolae Ion: că-

du străpuns de glânţe și muri în fruntea vitejilor săi; din
cei patru comandanţi de companie Căpitan Năstase 19n fu u-

cis, iar cei alţi trei răniţi, şi mulţi soldați plătiră cu viața frumosul exemplu ce dădură urmașilor lor. Intr'acest timp batalionul 2 din regimentul 9 ocupa extremitățile drumurilor aco-

merite. Vădînd că cei dinal 15 după căderea comandantului

lor ati început să slăbescă, alergară în colâne de compan
ie în

ajutorul lor pe când încă se luptaii în şani, dar Turcii din re-

duta Bucova şi cei din Griviţa concentrară asupra lor focură
înerucişate de glonțe şi șrapnele care % luară în flanc şi le ca-

usară perderi forte simţitore. In urma acestui foc violent maior Handoca şi mai mulţi ofiteri fură răniți şi batalionul fu o-prit d'a merge înnainte.
Faţă cu acestă împrejurare Colonel Sachelarie comandantul colânei care făcuse de la început greşela d'a nu 'şi trimite de o dată tote forţele de care dispunea către inimie spre

al riăbuși cu numărul lor, ci le trimesese pe rînd în pachete

-de câte un batalion care era inferior forţelor turceşci din fort,

mai trimise şi batalionul al il-lea din regimentul L-ii de linie
spre a întări atacul şi a'i da impulsiune. Acest batalion porni

sub comanda maiorului Rădulescu, şi merse cu aşa mare a-

vînt, în cât
nu se opri de cât la inarginei şanțului în care se
adăpostise trupele din regimentul 15 de dorobanţi care încă
“schimbau focuri cu Turcii din tabie. Ajungând âcolo nu pu“tură să mergă mai departe căci fură întămpinați de un foe
forte viii din partea Turcilor care priimise trupe prospete din
“tabăra întărită de la Bucova prin drumuri acoperite şi le causati mult răi, rănindu-le mulţi ofiţeri şi ucigindu-le mulţi 6meni.
Cu acea ocadie cădu căpitan D. Călinescu ofiţer din statul

major care însoţise trupele de atac ca amator, şi care muri pe
dată fiind isbit drept în frunte de un glonț. Tot atunci fu ucis

şi căpitanul N. Bordeanu din al 3 batalion de vânători, ofițer

ataşat la marele cuartier general domnesc, care cădu isbit în
cap pe când transmitea ordine de la comandantul suprem la
capul colânei.

Ă
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Impreună cu acest batalion merse şi cel din al 9-lea de
“dorobanţi,

şi săriră

cu

toţii în şanţ,

dădură mat multe

a-

salturi parapeturilor şi făcură ma! multe cercări ca să le escaladeze şi să învingă îndărătnica înpotrivire a 'Tureilor, dar

«de surda fură tote sforţările eroice desfăşurate de cele trei
batalione române, căci în cele din urmă numărul covârșitor

al duşmanilor ce mereii se inzaulțeaii copleşi pe Română şi În
cepu să'i debordeze.
Cu tote acestea colonel Sâchelarie nu se dădu bitut, ci mar
făcu o ultimă cercare cu cele două batalione de reservă, pe:

care le scose din prima paralelă în care stau tupilate şi le
ordonă

să mârgă

în ajutorul trupelor învăluite de

duşman;

ca să le dea sprijin. Mai ânt&ii eşi din paralelă batalionu 1-itidin al 7-lea regiment de linie în frunte cu Maior Pega ; el sări
"cu hotărire peste parapetul paralelei şi se asvirli cu avînt înainte, dar abia sosi în marginea şanţului redutei,si precum se:
exprimă D-l Th. Văcărescu, a cărui naraţiune reproduce aci aprope în mod exact, plăti şi densul cu prisos sângerosa deciu:
ială a morţii.
Vedind cum că cu torţile puse în mişcare nu se putea lua re-

duta turcescă, vădind că cu totă stăruința şi bărbăţia batalionelor care intrase în foc nu se putea înfrînge impotrivirea
vrăşmaşului, şi chibzuind cum că trimeterea altor trupe ar re:
clama o acţiune prea întinsă, pâte chiar generală, care nu ar
fi fost în acord ru planul general de curînd adoptat, şi ar fi.

impus oştirei nostre nişce sacrificii prea mari şi în disproporţie cu scopul urmărit, M.S. Domnitorul care urmărise tote pe-.
ripețiile luptei din iînnălţimea redutei No. î, transmise colo-

nelului Sachelarie ordinul d'a suspenda atacul şi d'a retrage
din foc trupele sale, acoperindu-le cu al doilea batalion din al
7-lea de linie. Lupta se termină la 5 ore sera.

Acestă tentativă neisbutită costă pe ai noştri: 5 ofițeri şi:
1923 soldaţi morţi, precum şi 15 ofițeri şi 452 soldaţi răniţi.
Oficerii morţi fură: Maiorul Nicolae I6u,'eăpitanul Năstase I6np:
căpitanul Bogdan Nicolae, locotenentul Călinescu şi sub-locotinentul Dănescu. Perderile fură simţitore, pote chiar prea-

simţitore pentru o cercare făcută în proporţiele unei recun6sceri, dar acestă cercare fu mângăitore atât pentru Căpetenia
armatei nostre cît şi pentru toţi generalii săi, pentru că dovedi.
încă o dată că oficerii şi soldaţii noștri eraii înzestrați cu res-

boinică vitejie, cu voinicese avînt şi cu o generosă abnegaţi-une cu care bucuros își varsâ sângele pentru patrie.

După încetarea luptei şi retragerea oștilor române, Turcii .
Aşi exercitară şi de astă dată vechiul şi barbarul lor obiceiiă.
Cum se înseră se coborâră în şanţuri precum şi în trista vale
'4 plîngeriă, şi incepură să protaneze pe morți tăindu-le nasurile şi urechile şi să măcelărâscă pe răniții prea grav câţi nu
putuse să se retragă împreună cu cei rămaşi sănătoşi. Cada“vrui maiorului Nicolae Ioan şi al căpitanului Năstase găsiţi -

morți în șanțul redutei, fură spintecate cu toporele, şi corpu-

rile unora dintre răniţi fură mutilate în nodul cel mai oribil
„pe căud eraii încă în viaţă. Chiar sanitarii care profitase de
lumina dilei şi începuse să adune pe răniţi după câmpul de
luptă sub adăpostul ceucei roşii, fură ne, întrerupt împroşeaţi
cu salve de puşci şi împiedicaţi dW'aşi îndeplini umanitara lor

sarcină,

|

Dupa încetarea luptei, Domnitorul merse la ambulanță de
visită pe răniți. EI găsi acolo pe căpitan Bogdan care era încă
în viată dar cu pântecele spintecat de o spărtură de obuz, şi
vEdindu-l mai întâiii îi adresâ cuvinte dulci şi mîngâiose, şi
| după aceiaîi puse pe piept Stsoa României, şii dădu speranţe
pe care nici murindul nu mai hrănea ; cu ea pe piept muri
peste n6pte tînărul eroii în florea virstei, răbdând cu tărie slă:
vitul martir pentru patrie şi îndurând cu stoicism mârtea bravilor.
Acestă luptă mică în proporţiuni dar mare în ochii Românilor, căci fusese suportată numai de Români fără concursul

nimărui, prorluse între Români o impresiune forte mare şi
forte durerosă, mai mare şi mai durerosă de cât cea dela 30
August, de şi perderile de atunci fusese cu mult mai simţitâre
ca cele de acum. Subimpresiunea acestui sentiment mâhnitor,
atât autorităţile cât şi clerul şi întrega populațiune română
hotărâră ca să serbeze ziua Sf. Mării cei mici care cade la 8

“Septembre şi care pentru Creștini e di de bucurie, printr'un
doliii naţional general ; aşa dar într'acea di se făcură paras-

ase, panachide şi pomeniri pentru morţi în toate bisericile
“creştine şi în tote templele ebreescă din ţeră, şi toţi locuitori
spurtară doliul într'acea di de jale.

„2
Pe când infanteria şi artileria pe marginea din drepta Vi-dului munc6i din răsputeri spre a'şi întări posițiunile, cavaleria română unită cu cea rusescă ocupa marginea cea stângă.

a sa şi îşi da tote silințele putincise spre a menţine asediul
prin colonele lor volante până ce vor sosi tocmai din Polonia

guarda imperială care fusese chemată pe câmpul de r&sboiiă

imediat după dezastru de la 18 lulie, şi care întârdia de a veni..
Misiunea ce fusese încredințată cavaleriei fu grea, căci ea
” dispunea de prea puţine trupe de artilerie călăreță şi de prea

puţine tunuri, şi nu dispunea nică de loc de infanterie;.cu tâte
acestea ea îşi îndeplini sarcina cu demnitate şi distincţiune,.
precum vom vedea întun capitol viitor special.

IN

În toamna ânului 1877.
În urma acestui atae nereușit, Românii de o cam dată renunțară d'a mai face asemenea cercări îndrăsneţe şi cu resultat problematic, mai cu semă că peste scurt timp sosi tâm-

na, şi tomna dintr'acel an nu semănâ nicide loc cu seninele şi

frumâsele nostre tomne de alte dăţi.
In România şi Bulgaria de ordinar în timpul tâmnei dom- |
„"nesce un timp frumos, cerul e forte adesea senin şi atmosfera
e călduță și liniscită. Un sore strălucitor înveselesce întru
cât-va natura ce se îndrumeză spre apus, şi face să pară ma

puţin trist apuşul verei, precum şi vederea arhorilor ce mereii
se despoe de frunde şi a pământului ce se acoperă într'una
de un linţoiiii de foi îngălbenite şi imediat useate. Parcă natura printr'acestă seninătate aprope” permanentă care risipesce întristarea, ar vrea să mângâe pe om şi să'] facă să uite

instinctiva mâbhnire ce'i scornesce în suflet gândul că se a-

propie iarna.

In

anul 1877 tomna atât în România cat şi în Bulgaria nu

semănă cu tote tomnele, ci fu frigurosă întunecosă, burniţosă»
prea adesea ploidsă şi în majoritate rea şi urită. Ploa aprope

fără contenire, bătea vîntul adesea, nisce vânturi care rupeii
crăcile din copaci, căzuse din vreme brumă grosă care răcise atmosfera de timpurii, şi cînd nu ploa sai măcar burniţa

atunci cel puţin cerul era înorat şi vântul sufla rece. Pe asemenea vreme petrecerea în tabără sub corturi şi mal cu
semă în sanţurile paralelelor devenea grea și chiar insurpor-

tabilă, căci pe lângă frigul ce domnea şi care devenea din ce

„ în ce mai simţitor pentru dorobanţii noştrii care erai pirpiriă îmbrăcaţi, numai cu bluze de pânză şi cu mantale subțirele, se mai adăogaii şi alte multe neajunsuri supărătâre şi
îngreuiătore traiului în campanie. Pământul mereii udat de

desele ploi se desfunda, se transforma în noroi clisos şi într”o

„mocirlă insuportabilă, şi viaţa în tabără şi sub ploia de glonţe,
amestecată cu noroiul până în genuchi devenea din di în d

mai anevoi6să.
Cu tote acestea bravii noştri luptători la început îşi rideă
cu dispreţ de suferinţele ce le causaii frigul şi ploia precum
își rideu şi de bombe şi glonțe. In luna lui Septembre ei nu
cârtiră, nu reclamară şi nici nu se descuragiară, căci erai de-

prinşi d'a casă cu necazurile şi cu vremurile rele; suferințele

din tote dilele le îngroşase pielea, şi sciaii ei ce e suferința şi

răbdarea. Dinţii le clănțănei, şi ei idei, piciorele la întepeneai de frig, şi ei jucau, mâinele le îngheţat, şi ei se sbegu-

iati ca să se încăldescă, ast-fel că înfrun ati suferinţa glumind,

spuind snove şi cântând. .

Peste scurt timp însă veni un duşman mai rău şi mal gros-.
nic ca toți, pe la finele acelei luni se ivi fomea care le puse

la cea mai crudă încercare curagiul şi bărbăţia lor. Grosnică

fu cercarea, aprope două săptămâni einu mâncară alt de cât
pesmeți udați de ploe şi porumb fiert, şi cu tote acestea spre
ondrea şi mândria vitejilor noştri, ei eşiră triumfători şi în
urma acestei crude încercări, Este sciut că intendenţa nostră

nu prea dispunea de mijloce prea mari, prin care să asigure
continua şi neîntrerupta aprovisionare a oştilor ce se luptau
pe pământ strein; acestă lipsă de mijloce îngreuna câte odată

traiul soldatalui și chiar a ofițerului român pe câmpul de res-

boii, şi une or) îi făcea să ducă lipsă chiar de cele mai indis-

pensabile alimente necesare intreţinerei vieţei. Aceste lipse
câte odată se repetaii forte des şi une-ori duraii cam mult.
Rusia e o ţara mare și puternică, cu resurse vaste, cu numerar imeas şi cu credit aprope neli.nitat. Fa transporta prin
milionele de pahonţi ai săi pe care printr'un ucaz împărătesc

sii uvnise din satele lor şi îi pornise spre câmpul de răsboiit,
însoţiţi de nenu nărate care încărcate cu provisiuni; ea strân:gea prin rechisiţie din România, în virtutea convenţiunei în-cheiate cu guvernul român, cantități imense de provisiuni, şi
priimea în fie-care di în numele Crucei Roşii din întrâga Eu:ropă convoiuri întregi încărcate cu de tote, din care mai nici o-dată n'ai făcut parte ca să dea câte-ceva şi Românilor. Țăranii
"Români sau spetit, ei şi vitele lor, cărînd într'una provian“tură de hrană pentru armata rusă, şi cu tote acestea din când
în când acea armată a îndurat lipsuri simţitore, căci grosnic

de mult mănâncă soldatul care se bate, mai cu semă după o di
-de răsboiti. Cura dar putea să fie mai favorabil tratat de sârtă
soldatul Român care era lipsit de tote aceste înlesniri, care era
silitsă se aprovisionede numai din ţera sa, şi mai cu semă nu-.

“mai din Oltenia, căci Muntenia şi Moldova servi de grănare
“exclusiv Ruşilor, şi din el-: Românii luai numai aceia ce Ruşii
nu vreii să priimescă? cum dar să nu se ivescă fometea în ta-

.băra Românilor, când atâtea pivdici le stai în cale?!
Ei din străinătate nu priimiră mai nimis, pot dice chiar nimie, afară de ore-care material de pansament şi de medica„mente, precum şi o cantitate ore care de cordialuri pentru
crucea roşie; țera lor era săracă, nu dispunea de numerar cu
“care să plăteseă în bani ghiaţă aceia ce le trebuia ; ei n'aveu
-altă resursă de cât p'aceia d'a libera chitanțe de rechiziţie
care fură plătite până la o para după răsboiii, dar care pe a“tunci se credea că cu bună
-

else aprovisionaii

semă vorfi plătit la sfintul aşteptă;

prin rechiziţie, adică cu-zorul, de la locui-

“torii cari daii de silă, creând că dau de pomană, şi ascunde
ce era mai bun spre a'l vinde pe bani Ruşilor; în urma acestui
“tabloi ori cine pote să'şi închipuiască dificultăţile ce întâmpina intendenţa armatei pentru ca să'şi procure cele necesare
“pentru hrana armatei din Bulgaria. Noroc că generositatea
publică care între

Români e forte mult desvoltată, şi cu acea

-ocasiune luâ nişte proporţiuni admirabile, noroc că veni ea ca
:să mai îndulcescă întru cât-va şi din timp în timp să uşiurede
“viaţa soldatului nostru pe câmpul de râsboiii.

Acea viaţă era grea și prin faptul că Bulgaria era o țară
cu-

totul sărăcită şi devastată care nu putea procura luptătorilor.
nici o reservă. Mai nainte d'a începe, r&sboiul creştin şi
cu
mult mai nainte de trecerea Rușilor peste Dunăre populaţiu-

nea fusese jefuită şi sărăcită de Başibujuci! şi Cerchezii
Turci
"care devastase atât satele cât şi oraşele din vecinătatea
marelui fluvii, iar populaţiunea turcâscă de la trecerea Dunâre
y
încoa,

îşi luase tot avutul, îl încărcase în care, pusese d'asu.-

pra lor femeile

şi copii, trecuse împreună

cu el în Rumelia

peste Balcani şi lăsase satele pustii, ast-fel că ostea Român
ă

care se întămplase să ocupe posiţiunea cea mai devastată

nu

putea să'şi procure lanevoe nimic dela localni ciprin rechisiţie.

Pe
gar e
De şi
scape

lângă aceste picdici se mal iviră şi altele; Poporul
buldin five strîns la mină, puţin darnic şi forte puţin milos.
creştinii, adică Ruşiişi Românii, venise în ţera lor ca
săi
de robie, totuşi majoritatea Bulgarilor privea pe creş-

tin) ca pe nişte contropitori şi” trată în consecință. Cei ce
dis-.
puneau de ore care reserve de producte, de alimente,
precum

de reserve de vin, cea mai mare parte luată cu
japca din casele Turcilor bogaţi, după ce aceştia fugise şi
abandonase tot
în voia întimplării, de îndată ce rămăsese singuri
stăpini, căci
el nu fugise, toţi aceşti noroeoşi stăpinitori de lucrur
i streine,
săpase gropi adânci şi ascunsese în ele tâte provi
diunile fu-

rate şi le acoperise cu pămînt. După aceia când venir
ă Ruşii şi

Românii şi la cerură de mâncare,

ei r&spunsese:

nema, adică

n'am, şi refudară d'a da aceia ce avei, chiar
când li se oferea
sume însemnale de bani, de teumă ca să nu'şi
dea la iveală

comorile

ce ascunsese. Fusese

noștri vecini în
rii lor să moră
unui avut ce nu
Acestă stare

atâta

de

tari la inlmă

bunil!

cât preferase ca mai bine să lase pe mântuitode fome de cât să'şi compromită posesiunea
era al lor.
de lucruri miserabilă se agravă şi prin câte-va .

întemplări de forţă majoră

care întrerupse

timp circularea convoiurilor

de aprovisionare. In diua de 95.

pentru

cât-va

Septembre un vînt puternic care bătu o di şi o n6pte fără
de
întrerupere, rupse unul din otgânele ce lega între ele pontâ-„r

N 27: ze

nele peste care era aşedat podul dintre Turnu Măgurele şi:
Nicopole, desfăcu podul drept la mijloc şi întrerupse comunicaţia între ambele maluri ale rîului şi lăsă, carele încâreate:
dincoa. Acestă întrerupere dură vr'o câte-va dile până ce fu.

adus un noii otgon din Craiova unde era depositele serviciului

de pontonieri. In timpul acestei întreruperi armata română În
dură o lipsă forte simţitore care o făcu să încerce suferinţe.
mari şi chiar lipsă de hrană. Intr'acele dile o mare parte din
soldaţii îşi complectară nutrimentul cu porumb verde şi cu struguri coplă culeşi cu expunerea vieţei de prin viile şi porumbiştele Turcilor dintre redute. Cu acea ocadie se lăți în glumă şi
Tidind înfiorătorea legendă cum că Românii au aflat, siliță delipsă, metoda d'a face jumări fără ouă şi untură, precum Turcik.
din Plevna aflase la rîndul lor, siliți de aceiaşi causă, d'a face

pilaf fără orez şi unt. Pe semne amândouă oștile inimice ai
îniocuit ce le lipseaii prin bobe de porumb fiiert cu apă şi cu
sare, singura provisiune ce puteai să capete, şi aceia prin
“ culesul porumbului din holdele dintre parapete,.
Această sărăcie, această miderie şi această tortură fisică şi
morală fu suportată de vainicii noştri cu răbdare, cu filosofie,
ridind şi făcînd glume cum e deprins să fie Românul ori de
câte ori se află într'un grei impas. Când le era fome ei cîntat,
când le era frig ei jucati ca să se desmorţescă, şi când vedeau
pe câte unul că era desgustat şi descurajat, ex îl îmbărbătai,
îl încuragâi şi îl'spuneau fel de fel de snove şi de gimbuşiuri
ca să 'şi uite supărarea şi să-i trecă necazul. Adesea n'a avut

ce îmbuca în decursul unei dile întregi, dar n 'atrecut di lăsată
de la D-deii în care dânşii, în orele libere ce le rămînea din
când în când, să nu tragă câte o horă sai câte o bătută

straj-

nică, în sunetui vre unui fluer de fost cioban, sait a diblei vre-

unui fost lăutar. Veni însă o vreme în care cântecele se mai
răriră şi în locul lor se ivi cărtirea. Iată care fu causa :

Cu cât trecea timpul şi cu cât se apropia iarna, cu atât traiul în şanţuri devenea mai anevoe de suportat, căci vremea se
făcea din di în di mai rea. E sciut că Românul şi mai cu semă
țăranul, e prea mult răbdător, prea pilos şi prea învățat cu ne-.

«cadurile şi cu vremurile rele; el suferi cât pote omul să sufere
fără să murmure, dar veni o dată vremea când din causa deselor ploipământul începu să se desfande cu totul şi să se
“transforme într'o ciorbă de mocirlă care prin şanţuri începu
să treca peste glesne. A sta o di întregă într'acea mocirlă şi
chiara dormiîn ea atunci când fie-căruia îi venea rindul să
facă schimbul de nâpte, era ceva cu totul peste răbdarea puterii Omenesci, şi cutote acestea Românii răbdară şi acea tortură fără a'şi părăsi locurile ; ba chiar şi dormiră în piciore
rezemaţi de pereţii parapeturilor.

Impovorați d> atătea greutăţi care din di în di deveneau

nisce focare de felurite bâle, mai cu s&mă de tiphos şi de

de-

:sinterie, care irimeteau pe mulţi la spitatşi de acolo în mor-

mint, un număr de dorobanţi din norocire-nu îndestul de mare,
:Şi acela compus din rezervişti, mare parle capi de familie împovoraţi cu multe greutăţi, precum şi de orăşeni din apropiere

ds Dunăre nedeprinşi cu greutăţile strapațelor, începură să
murmure, să se scobâre în silă în şianţuri şi să ceâră în gura
mare răsboiul, un atac contra Griviței No. 2, după care pote

-ar fi venit mult dorita pace, şi începură să dorăscă chiar mor-

“tea care ar fi fost cu mult mai de preferat de cât acea viaţă

chinuită care " prăpădea fără nici un folos şi le rărea în văd
-de ochi rindurele trimiţiud în fie-care gi la spital deciuri de

omeni eşiţi bolnavi din paralele.
— Inţelegemstrigarăînte” odiuniidin etîn gura mare intrînd
“în şanţuri, înţelegem să ne bage în foe, să ne ceră jertfa vietei, să ne pretindă a ne vărsa sângele pentru țeră şi steg, pentru că am jurat şi datori sîntem să ne ținem de jurâmint căci
suntem soldaţi şi ast-fel ne calcă datoria să facem, 'dar ca să
murim de fome şi de frig stând cu măinele în sân în şanţuri cu
noroiul şi apa până la genuche, şi dintr'astă pricină să murim
prin spitale de lingore şi colică, fără a ne jertfi viaţa pentru
binele patriei, mai 'n'o înțelegem şi nici nu e crestineşce şi ome“ nesce lucru din partea şefilor noştri ca să ne pretindă aseme-

nea jerifă. Trebue sa înceteze acestă viaţă de şiobolani şi de

broşte că nu mai merge, nu mai putem răbda.

Aceste vorbe dise aşa în vint, iar nică de loc adresate cui-va;.
fură audite, purtate din gură în gură şi comunicate şefilor carele transmise celor mai superiori ca ei. Aceştia Ordonară să se:
facă într'un mod discret o anchetă minuţidsă şi să fiesede- -responsabilităţile. Acea anchetă constată că caporalii şi ser-.genţii ce e drept îşi făcuse datoria în consciinţă şi ca adevărați oşteni, adusese fie-căruia aminte jurămîntul ce a depus.
cu mâna pe cruce atunci când a intrat sub steg, le-a spus că
viaţa de soldat e un şir ne sfirşit de sacrificii, de devotament,.

de abnegaţiunc şi de muncă fără de preget în folosul binelui”
obştese ; le-ai amintit că chiar a casă în căminul lor n'aă dus.

o viaţă mult mai bună și mai îndestulată, şiiă îmbunat spu-indu-le că starea lor de strîmtorare, de lipsă, frig şi necazuri:

e împărtăşilă de toţi: de vodă, de generali, de coloneli, de ofi-.
ceri şi până la cel din urmă soldat, şi ai reuşit să oprescă lăţi-. rea răului şi să readucă pe calea cea bună pe mulţi rătăciți,.
dar au mai rămas încă câţi-va care nu încetau d'a cărti şi d'a.
cere ca cei mari săi ducă în foc spre a se sfirşi o dată resboiul.
Aceste murmure, pe care adi, după un timp de 25 ani de
tăcere, cred că nu fac rău să le scot în evidenţă, în interesul a- -

deverului istoric, şi într'adins spre a scâte în relief soliditatea.
educaţiunei militare a oşteanului român care a resistat ispitei”

şi nu s'a luat după relele exemple, ci le-a înnăbuşit şi înlătu-rat printr'o conduită admirabilde corectă, fură comunicate
„de oficeri colonelului Angelescu comandantul Dividieia IV

care ocupa Griviţa No. I şi paralelele din jurul săii, şi de acesta generalului Al. Cernat comandantul general al armatei
române presum şi şefului statului major român. Aceste scirt:
provocară oare-care nelinisce şi o consfătuire intimă întreşefi, în urma căreia colonel Angeleseu fu însărcinat să supue-

casul M. Sale.
Colonel Angelescu

care era un partisan convins şi fanatic:

al sedlei celei vechi, adică a surprinderilor, atacurilor şi asal--

turilor cu baioneta, a luptelor corp la cozp şi al actelor de bravară sgomotoase şi cu mare efect, supuse casul M. Sale, şi
ceru

autorisarea d'a linisci spiritele printr'o

nouă luptă, şi

printwun noi atac al Griviței No.2, şi îşi apără ideia sa favovită cu zel şi cu multă căldură. El comunică cum că nu numai
soldaţii dar chiar şi oficerii îi cereau cu ore care insistenţă să
__precipiteze lucrurile, să iasă din pasivitate şi să-i bage cu un
moment mai curînd în foc, pentru ca să termine ma! în grab
eu răsboiul, şi în urma acestui preambul împărtăşi M. S. sciea privitre la murmurile soldaţilor care nu cereaă alt de cât
să % trăniită mal curînd în foc ca să se bată cu Turcii, ca ori să

învingă şi să se reîntoarne mai din vreme a casă spre a-şi ve.
dea de munca câmpului, ori să moră şi să scape de chinurile
din paralele şi de necasuri. După ce-i împărtăşi tote cele mai

de sus, rugă pe M. S. ca să'i dea voe ca să încerce un noii atac
cu care pote ar pune mâna
causa oştilor române atâtea
După ce ascultă tote cele
Sa răbdare şi atenţiune, M.

cumpănirea

pe procleta de Griviţa No. 2 care
supărări.
înşirate mai sus, cu cunoscuta
S. respunse colonelului cu tactul,

şi dragostea ce simte pentru soldaţii sei atât de

bine cunoscute şi just apreciate de totă lumea, că cunoscea
prea bine pe ostenii săi, că era convins că în armata română
disciplina e prea adânc înrădăcinată, ast-fel că formează cre-

dul tuturor ce au depus pe steag jurămîntul că vor suferi tote

neajunsurile şi chiar mortea pentru el şi ţară, prin urmare nu
privea acele murmure de nemulţumire de cât ca produsul unor suparări trecătore causate de nisce suferinţe care sunt
Strîns legate de starea de resbel. După ce începu: ast-fel, termină declarând că erea convins vă atunci când vor fi puşi la
„cercare toţi oștenii își vor îndeplini intreaga datorie cu cre.

dință şi cu del, şi că murmurele se vor spulbera întoemial ca
negura trecătore bătută de o bore de zefir îuviorător. După ce

Jăudă ast-fel cum merita spiritul de disciplină ce domnea în
armata

Sa, M. S. spuse

colonelului că exigenţele strategice

momentane, îl dicta să'şi menajeze forțele, să menție asediul
simplu fără de acţiuni îndrăznețe şi nefolositâre care lar fi
costat sacrificii inutile, şi termină recomandându- i cuunton

ferm şi cam apăsat, ca în viitor sănu mal dea atențiune svourilor pasagere lipsite de ori-ce importanţă şi seriositate, şi

să se păzească da mal 'deveni ecoul unor încercări de indis-

ciplină, din norocire forte isolate şi lipsite de importanță. Ii
mai recomandă ca. să se sileuscă să impue tuturor celor de
sub comanda sa supunere rbă la ordinele priimite, respect şi
'veneraţiune în şefii lor şi încredere absolută în disposițiunile
luate de comanda supremă, care singură e în posiţiune să ştie
tot, să vadă clar, să apreciede oportunitatea sati neoportuni-

tatea luării unei măsuri, şi singură pote să ghicească momen-

tul cel mai priine1os în care să 'şi trimită ostea la luptă cu
perspectiva d'a se reinturna cu biruinţa drept r&splată.După aceiaM. S. mai îndulei tonul, şi cu vocea Sa blândă şi
bine-voitore întoemai ce a unui adevărat părinte, dădu colonelului explicaţiunele necesare prin care lămuri causele care'] în-.
demnai să prefere asediul fără acţiunea unor încercări repețite de asalt, şi d'a se opune din resputeri sforţărilor ce'şi dai
vechii generali ruşi d'a-l îndemna să iasă din reservă şi passivita!e. M.S. îi spuse că armele cele noi introduse de curând în

tote arinatele care aii facut tirul may repede, şi mai cu seamă

puscele cu repetiţiune de fabricaţiune.engieză şi sistem Wincester, care deja aii încăput în mare număr în mănele ostenilor turcă, ai modificat tactica r&sboiului, ati îngreunat,

dacă

încă n'ai făcut cu totul imposibil, atacul cu baionela, făcân- :
du-l prea primejdios şi prea costător de multe vieți, şi aă silit
pe comandanlii supremi să fie mai cu băgare de semă în mânuirea unei arme atât de periculosă.

Ca dovadă îl dădu resultatul dilei de 30 August, care fu o-

pera marelui Duce Nicolae şi a fostului şef al statului major

general rus, care costă viața a mai bine de dece mii de bravi
care muriră,ce e drept.eanisce eroi, dar nu produse prin jertfa

lor fructele ce ar fi meritat atâtea sforţuri. M. S. n'a aprobat

atunci efectuarea acelui funest atac, ci în cele din urmă a tre-

buit să se supue majorităţi şi să aducă la îndeplinire un plan

ce combătuse, dar pe urmă l'a primit de nevoie, iar mai apoi

după desastru a stăruit din resputeri şi a reuşit sa înduplice

pe conductorii armatei rusesci ca să adopte planul săă şi
să

înlocuiască luptele 'eroice dar inutile prin prosaicul dar
efi-

.

5,

-

eacele asediii. Spre a

i

ilustra utilitatea acestui noii plan, îk

din dilelemai dădu iarăși ca exemplu şi resultatul atacurilor
urma stăru-Septembre, la care a consimţit numai în

de 5 şi 6
lă a 5 ofițeri şi 129%
“înţilor sale şi care Pa costat perderea inuti

.
soldaţi morţi şi a 15 ofițeri și 452 soldaţi răniți

nou să se astâm-In urma acestor esplicaţiuni, îi repetă din
nemulţumiţi şi!
pere, sa recomande același Jucru şi celor
spre a îndulci
ele
silinţ
ceru cu insistență ca să'şi dea tote
şi o hrană mai
osă
traiul soldaţilor printr”o tratare mai omen
să le îmbunătățescă
substanţială. Tot de o dată îl recomandă
adăposturile

de

odihnă, înlocuind

corturile

care

din

causa

insuportabile, prin:
vremei rele şi a apropierei iernei devenise
regulate care să
linii
bordee săpate în pămini şi aședate în

bine
- fie căldurose, încăpătore, higienice,

aerisite şi bine con-

un număr drediţionate, şi să comande de urgenţă în ţară
cam dată cei ce
care de cojoce cu care să se îmbrace de o
frigul era mai.
unde
pe
ri
ocupati posiţiuni înaintate în şanţu

ele prin lărgirea
- simţitor, şi să stârpescă noxoiu! din paral
ci a unor druşanţurilor, săparea în malurile despre inimi
r o pantă de scurmuri acoperite şi să dea fundului şianţurilo

şi de moeirlos. l
gere ca noroiul să nu mai fie atât de adânc
paralelor să facă
cişe
mal recomandă ca la răspântiile încru
re

nisce

şianţuzi

cu mult

mai

largi,

nisce

adevărate

came

corturi şi să serve
pătrate, pe care să le acopere cu'pânză de
celor mari pre-ca loc de întâlnire şi de adăpost al guardelor

cum şi al detaşamentelor de atac.

|
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În tabără şi în paralele.
cu supunere şi resemGeneral Angelescu priimi lecţiunea

re să aducă la înnaţiune şi imediat se puse cu zel şi cu ardo
însă a renunţa la.
fără
ele priimite de la M. $.

deplinire ordin
ocelor da da cu succes
scumpul său ideal, la preparativa mijl

gândurile şi speranasaltul în care'şi concentrase tote visele,
cios, el grăbi reţele sale. PEnă să sosescă acel moment priin
ţiei ;

bilirea comunica
pararea podului peste Dunăre şi resta
soldatului prin proa
după aceia îmbunătăţi întru cât-va hran
şi prin furagiarea exevisiunile ce sosiră după aceia din eră
ii dincolo de Vid
cutată de regimentele de călăraşi ce opera
adesea se înturnaă
până prin polele Balcariilor, de unde forte
rcate de tote ale
încă
care
de
aducând cu el convoiuri întregi
se de Şefchet
trimi
hrănei şi de turme de vite mari şi mici
Aceste aproviPaşa pentru îndestularea Tureilor din Plevna.
a traiul soldaţilor şi
sionări îmbelșugate îndulciră întru cât-v

timp intendența
le făcu vitţa ceva mai de suferit. Întacelaşi
se
vă tote cojocele cite
armatei se grăbi d'a aduce fără de zăba
cal şi în Craiova, cu
Cara
, în Islaz, în

găsiră în Turnu Măgurele
cei din paralele, şi
care se îmbrăcară cei mai rebegiţi dintre
Bucureşti precum şi
se mai comandară și altele mai multe în
intendenţa începu
în tote cele alte oraşe din țară. De odată ce
grăbi să” vie într”
se
sens,
să'şi desvolte activitatea întracest
zăbavă un număr
ajutor şi caritatea publică, care trimise fără

35
“considerabil de cojoce, flanele, ciorapi
şi altele de aceiaşi
natură care, ce e dreptul sosiră ceva cam
târdiiă, adică dopă

luarea Plevnei, şi serviră de minune pentr
u înţolirea luptăto-

rilor de la Smârdan şi duprin împrejurim
i.
|
Intr'acelaşi timp țăranii noştri care form
at marea majovitatea so'dațilorși mai cu semă a dorob
anţilor, îşi aduse
aminte că erati plugari şi că sciai să
mânuescă de minune
casmaoa, sapa şi tărnăcopul şi că p'a
casă ei singuri îşi făcet
casa; îşi mai aduse aminte că îatre
muniţiunea

ce purtaii

în

spinare se afla şi o casma (hârlet) care putea
servi şi drept lopată, şi de îndată ce încetă ploea Şi ventu
l şi se mai sbiei pămintul, se puse pe muncă, adică pe săpat
, pentru a aduce şi el
în ceea ce îi privea la indeplinire unul din
ordinile priimite de
la Domnitor. Voinicii după câmpul de răsho
iu se apucară cu
aceiaşi ardore de adevărați voinici ca să
sape în pămînt gropi

pătrate și aliniate întocmai ca stradele din satel
e lor, pe care

le transformară

în câte-va dile în bordee largi, bine aerat
e,

- puse la linie întoemai cao stradă şi
îndestul de bine ventilate,

„pentru ca cei ce le vor locui să suporte în
ele asprimea ernei

fară de greutate.

|

După ce terminară cu săpatul gropilor, făcur
ă din cheresteaoa procurată de corpul de geniti pentru
întărirea parapetelor grindi şi căpriori pentru acoperămint,
pe care "i înveli

cu scânduri, mărăcini, burueni şi coceni
de porumb

smulşi
de prin împrejurimi, peste care arun
eară pămîntul scos din
gropi pentrua fi mai căldurose ; apoi
făcură ia fie-care bor-

deiii uşi de scânduri ne date la rindea şi feres
tre cu câte un

ochii de giam şi mai făcură şi câte un coşde
nuele pentru fum.
După ce se vădură
cu case, dulgherii regimentelor făcură în
fie-care border câte un pat lat în care să dorm
ă d'a cu me-:

zişul câte doi-spre-dece soldaţi, şi pe urmă solda
ţii aşternură
pe paturi pae, pe care le înveliră cu zăblae

de pânză grâsă

lungi și late, puse d'asupra lor ciarșafuri albe
şi d'asupra
ciarșafurilor păturile lor de învelit, apoi aşeda
ră în rînd în
capătul fie-cărui culcuş câte o pernă de căpăt
iiti făcută dintr
un snop de pae virite în câte un sac, şi dinco
lo de pernă aşe-

36 -

darăraniţele ce fură rezemate de scândurile ce căptuşeii pere-tele de pămînt de la căpătiiul patului, Aprâpe de uşe aşedară.
la o parte lingă perete panoplia pentru depus armele, lingă.
ea câte un cuer pentru atărnat hainele şi muniţia, iar la cea

altă parte aşezară câte o masă de brad ne dată la rîndea, pe
„care fură puse în rînd cana de tinichea pentru apă şi vaselede cositor pentru mâncare; sub masă aședară câte un lighean
şi un ibric de tinichea şi lîngă masă un scaun asemeneu de
lemn alb. In mijlocul bordeiului atărnară de plafond un felinar:
în năuntru cu un basen pentru gaz. Acest tot simplu şi rudi-.
mentar sclipea de curăţenie şi regularitate şi da acestui inte-.
rior aspectul unei camere de adevărată cazarmă. In aceste.
bordee sera staii voinicii de vorbă pănă suna stingerea focu- -

lui, îşi comunicati impresiunile din diua trecută, se îimbărbătau reciproc şi cei ce sciaii carte citeu correspondenţa prii- . .
mită d'a casă celor ce nu sciaii să citescă.
Pe lîngă aceste bordee relativ mici, căci nu măsura atăt:
în lungime cât şi în lăţime mai mult de cinci metre, soldaţii

noştri mai construiră în centru fie-cărui batalion câte un bor-dei mai mare, care servea drept cuartiergeneral al batalionu- .
lui, în care se păstra fanionul şi depositul batalionului şi se:
instruiau recruţii pe vreme de ploe, iar sera din când în când
ofiţerii ţini soldaţilor conferinţe în care povestei faptele de

vitejie săvirşite de strămoşii lor şi le daii poveţe părinteștiîn
privinţa îndeplinirei datoriei lor de oșteni. Une-ori după con-

ferinţe băeţii îşi mai desmorței picidrele jucând câte o bătută ori o chindie, în sunetul a câte unei dible sau a unu! fluer -

în care dicea căte o deşcă meşteră. Tote aceste detalii pote la
nelocul lor în istoria unui răsbol, le-am intercalat aci pentru
a se sci de către orl-cine că Românul chiar în faţa primejdie:
e om de gust şi cu dichis, iubesce curăţenia şi "1 dă inima să

sburde şi să joce atunci când nu se află în paralele cu arma la
ochi şi cu primejdia în față.
După ce terminară cu dichisul în tabără, else gândiră să.
'ŞI dichisescă tot ast-fel și paralelele, să lărgescă şianțurile fă--

cînd în laturea din faţa inimicilor drumuri boltite şi acoperite-

|
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-cu fascine, iar la încrucişări săli
largi şi înc

4

ăpătâre pe care
“încetul cu încetul şi cu exp
unerea vieţii le acoperi de tot
cu:
pînze de corturi întinse pe
d'asupra lor ca să adăpostes
că de
pl6e companii întregi, cân
d se grămădeau în ele ca
să schim„be gardele, să împartă santin
ele spre a face de strajă pe
la extremitățile parapetelor şi să
ascepte ora atacului. Aceste
sălj
ca să numim ast-fel respînti
ele de la încrucişeri serv
iră
min
u“nat de bine ca locuri de
concentrare a batalisnelor
atu
nei
când se ordona vre-un asalt.
In ele se puteu grămădi fără
de
nici un pericol regimente într
egi căci putâii să mârgă pân
ă la
dânsele prin galerii nox adă
postite, prin aproşuiri în zigzag şi
prin uvragiuri meşteşugite
care atrase mirarea şi adm
iraţiune
a 6menilor

de

Sciinţă. Printraceste lucr
ări încetul cu încetul primejdia în paralele se
mai înpuțină, noroiul şi moc
irla
se mai micşoră, frigul se mai
îndulci întru cât-va, ploia cân
d
cădea rece
, desă şi pătrundătâre dev
eni maj

suportabilă, căci
isbea crestele drumuriloy adă
postite pe sub care se strecu
rat
"băeţii, şi viaţa în paralele şi
prin uvragiurile înaintate dev
eni
ce-va mai omenesca,
Trebuia să se mai micşorede
întru cât-va acest rEU greii
de
suportat, căci viaţa ce duceă
bieții soldaţi într'acele şian
țuri
pe ploia ce nu se mat cur
ma şi în noroiul până în.
genuchi, în
decurs de aprope dout luny
până când se mai îndreptâ
o par“te din neajunsuri, fu una
din cele mai de nesuferit,
Indreptarea lor modifică caracterele,
amuţi rarele cărtiri, făcu
mur-

tru a'şi face datoria de apărători
aj țărei.
După ce fură terminate tâte aces
te preparative în tabără,
„Precum şi în faţa inimicului,
M. $, Domnitorul merse în diua
de 20 Septembre de făcu o minuţios
ă inspecțiune atâi în tabăra de la Verbiţa, cât şi în paralele
le îndreptate spre Griviţa
„No. 2, și vegindu-s

e în ele înâintă până la o depărtare
numai
de 80 paşi de anteposturile inimicilor.
Ceia
-ce
vădu
acolo satisfăcu
pe M. S,, căci

după ce se reintârse în tabăra
cuarti“tului general român, adre
să generalului Al, Cernat
coman-

dantul şet al armatei române, înalta Sa mulţumire pentru

progresele surprindetore ce ai vădut realisate numai în de“curs de cinci dile, adecă de la 15 Septembre când M. S.a mai

făcut o asemenea inspecţiune şia găsit lucrurile cu mult mai

înnapoiate. Aceleaşi mulțumiri fură repetate şi în diua de 25Septembre când M. S. a făcut o nouă inspecțiune, însoţit fiind
de Marele Dvce Nicolae, de vestitul strategist generalul Totleben noul şef al statului major rus, precum şi de întregul
stat major imperial, şi a găsit noi îmbunătăţiri făcute numai
|
în câte-va dile.
uimiţi şi forte
rămas
ai
Ruşi
generali
oficerii
ocasie
acea
Cu

minunaţi de opera săvirşită de armata română, iar genera-

Jul Totleben a mărturisit că opera geniului român îndeplinea

tote condiţiele şi cerinţele strategiei moderne. În urma acestei inspecţiuni, .M. S., legitim mişcat

de aceste laude aduse

armatei Sale de nişte voci atât de compentinte, spuse Ofice-

rilor români că se simțea mândru de a fi căpetenia unei asemenea armate de elită, care abia într'un spaţiu de câte-va dile
.
săvârşise noi minuni şi efectuase noi şi uimitore progrese

Audind asemenea căidurâse mulţumiri eşite dintr'o gură atât

cu
de competentă şi care nu prea era galantomă în laude, mal

s&mă nemeritate, după plecarea M. Sale şi a Auguştilor săi

ospetă, General Cernat fârte viii mișcat, nu mai putu să'și exprime prin voce mulțumirea sa, £i se mărgini numai a strânge

cu căldură mânele tuturor creatorilor acestor minuni de la ge-

neral şi până la cel mai mic oficer.
Avea dreptate şi M. S. și Generalul șef să fie mişcat şi atât
rusede mulțumit, căci armata Română lucrând alături de cea

scă, se arătase a fi cu mult mai superioră ei, nu prin număr,

prin meci prin calități ce nu se putea ascunde nici tăgădui,
rea
conduce
prin
,
adoptase
toda de r&sboiii cu totul nouă ce

de care se
si3—.tactica sa şi aprin lucrările de săpătură şi întărire

mai multe aservea mereu pentru a dobindi cât s'ar fi putut

lor.
vantagiy, dacă nu chiar superioritate faciă cu dușmanii
prea:
loc
un
ocupa
nu
ii
r&sboi
de
Ruşii în al căror sistem
ajur
prin
lele,
parale
și
mare şianțurile, fortificația passageră
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torul cărora să se apropie adăpostiţi de întăririle inimicilor, .
mai înteiu au ris de acestă muncă de cârtiţe şi şobolani, şi să
pădiră d'a o imita. judecând'o prea obositore şi cu totul inutilă, dar după ce sosi în cuartierul general de lu Poradim generalul Todleben, gloriosul apărător al Sevastopolului, şi de îndată ce audiră că marele tactician a lăudatcu multă căldură
procedarea Românilor, şi după ce aflară că însuşi Marele Duce
Nicolae a făcut acelaşi lucru printr'o notă formulă adresată
în diua de 25 Septembrie Principelui Gorciacov cancelarul

imperiului, în care”! comunica că şanţurile săpate. în jurul
Plevnei de Români ai dobândit o mare importanţă şi dobân-

diaii în fie care di o întindere considerabilă, atuncă,şi numai a-

tunci se hotărâră a începe şi ei acest noii soiii de r&sboii pe
Sub pământ, dar tocmai atunci prinse de veste că n'aveă lopet, ast-lel că fură nevoiţi ca de o cam dată să se împrumute
cu câte-va sute de la Români, iar pe de alta sa ia pe bani gata
şi scump plătite tote lopeţiie câte se puteai găsi în comerciii la Bucuresci.
Turcii fusese mai prevedători ; ei începuse chiar de a doua
di de 30 August să croiască contra aproşiuri şi paralele de apărare de îndată ce văduse pe Români puşi la muncă, şi merse
cu ele înainte îndreptându-se spre Griviţa No. î, până ce ajunse ca dușmanii din anteposturi să întreţie convorbiri între
dânşii şi să'şi împrumute pesmeţi, porumb, tutun şi chibrituri
asvârlindu-le din şanţ în şanţ peste parapete.
In timpul acestei activităţi de cărtiţe, Turcii se încercară de

mai multe ori ca să zădărnicescă pe lucrătorii Români - şi să
nimicescă lucrările săvârşite de er. Ma! ales în diua de 26 Sep-

tembre doă batalione de nizami eşiră fără veste din şanțurile

lor şi se repediră spre paralelele române dintre Griviţa No. 1
şi 2 cu intenţiune d'a le distruge şi astupa, dar Românii îl întâmpinară cum meritat şi“ respinse pe dată causându-le perderi forte simţitore. Aceiaşi încereare repetară şiJîn diua de
21 în direeţiunea Bucovel, dar cu tâte că ploa de v&rsa şi pa.
ralelele se transformase în nisce şanţuri de scurgere cu apă

până în genuchi, totuşi ai noştri îşi] făcură şi de astă dată

1
datoria -şi”i puse pe gonă. Acelaşi lucru făcu ori de câte oră
* Tureii se încercară să'i surprindă fără de veste, şi în tot d'auna găsiră în paralele destui luptători care să'i respingă cu

mari perderi.
|
Acestă veghiare neadormită pe ori-ce timp şi prin ori-ce
mijlOce, precum şi faptul că paralelele române prea s'aă apro-

piat de ale lor, sili pe Turci să renunţe la atacuri şi surpride,
să'şi retragă santinelile şi posturile înaintate din capetele pa-

ralelelor şi să'şi menajeze forțele. Acestă măsură prudentă şi
înțeleptă induse în erdre pe colonel

Angelescu

şi] făcu să

credă că Turcii au părăsit reduta vecină şi să ceră din noi
o acţiune de atac contra Griviței No. 2.
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Mult s'au luptat Românii

contra vremei

şi a intemperielor
extraordinar de defavorabile din
tâmna anului 1877, şi multe
silințe şi-au dat sprea le micşora,
dacă n'a putut să le zădăr.

nicescă cu totul efectele dez
astrudse,

dar putere

a omenescă
are margini peste care nimeni
nu mai pote să trâcă fără a se
expune la mari catastrofe. Veni
dar un timp în care puterea
omenescă fu silită să capitule
ze şi să'şi plece capul umilită

şi desarmată înaintea nemilosei impo
sibilităță,
„Pe când Românii se aflaii intro situ
ațiune mai critică si Ruşii
nu se găseii nici de loc într'o star
e mat bună, iată că în şirul
armatelor creştine avu loc un eve
niment care nu micşorâ nici
de loc suferinţ

a dar care inspiră luptătorilor
ahați o radă de
speranță cum că în curind chin
ul lor va avea un termen, răsboiul se va sfirşi, şi pacea, mult
dorita pace, va r&splăti după
merit

trudele şi jertfele ce au țăcuţ,
În diua de 25 Septembre sosi în juru
l Plevnei viind din Rusia primele detașamente din Suarda
imperială. Ivirea lor fu
priimită
cu mar

e entusiusm ; comandantul suprem
al armiei
Ruseştiîn unire cu M. S. Domnul nost
ru se grăbiră să le iasă
întru înt

&mpinare voioşi şi să le indice dir
ectiunea ce aveau
să urmeze. M. $."i trimise spre Gorn
i Dubnic ca să ocupe acea
posiţie precum şi locurile întărite
din împrejurimi pentru a
transform

a în fapt împlinit înconjurarea definiti
vă a Plevnei.
Osman Paşa aflând de la comandanţ
i! forturilor de la Gorni

m
Dubnic ivirea în apropriere de dinşii a trupelor ruseşti, se în- oriji în mod serios de consecinţele acestui fapt de arme şi până
_să priimescă ajutore de la Şefchet paşa cu care să întărescă
Orchania, Tetevenul, Pirotul, Telişiul, Gorni Dubnicul şi ehiar

Plevna cu noi forțe, fu nevoit să trimetă din Plevna ore-care
trupe de întărire din partea locului, să retragă un numer orecare de luptători din posiţiunile înnaintate şi să renunțe d'a
mai trimete guarde mari prin estremitătele paralelelor. Între”.
acelaşi timp dădu ordin ca să se precurme săpatul minelor,
contra minelor şi şianţurilor înnaintate ce nu mai puteii să se
prelungâscă mai departe din causă că se apropiase prea mult
de capătul celor românescă, ast-fel că dintr'ale lor Turcii puteu să audă ce se vorbea într'ale Românilor şi vice-versa.
Sosirea guardei imperială modifică întru cât-va activitatea
armatei rusesci, mai cu s6mă că cu câte-va dile mai nainte de
ea fusese precedată de general Totleben, legendarul şi ingeniosul apârător al Sevastopolului, care sosise ia Poradim în diua

de 171 Septembre, şi imediat intrase în funcţie în calitate de ajutor al M. S. Domnitorului nostru care era şeful armatei deînconjurare numită : armata de vest, iar efectiv în calitate de

şef al statului major general rus şi conducător al viitorului

plan de răsboiii, în locul generalului Nepocoicinski care r&-

mânea numai cu titlu onorific de sub-şet şi lucra sub ordinele

noului sosit.
De îndată ce sosi şi i se puse în vedere planurile de resbel

întocmite de statul major rus şi schitele dz planuri anexate ca
opiniune separată şi isolată a M. S. Domnitorului nostru, savantul general se grăbi d'a se realia cu opiniunea M. S. Dom-

nitorul nostru şi d'a transforma proectele Sale în planuri definitive ca unele ce se potriveaii mai bine cu situaţiunea locului
şi cu noile cerinţe strategice.
Acestă schimbare de front şi adoptarea noilor planuri gă-

dilă întrun mod plăcut mândria nstră națională, căci noile planuri care deventi definitive au fost lucrate de ofiţerii
„statului m-jor general român după indicațiele M. S. Domni" torul nostru, dar ne fu forte păgubitore pentru că sili pe Ruși.
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ca de o cam dată să păstreze 6re-care reservă în acțiuni,
pretextând că într'acel minut erai prea ocupați cu inspecţiunea noului lor şef de stat major şi că vreaii să pue la cercare
noile planuri. Ei se grăbiră să ne ineredinţeze nouă sarcina
d'a încerca punerea lor în aplicare şi d'a masca mişcările guardei imperiale din dosul Plevnei, prin acţiuni plăsmuite exe-

cutate de trupele nostre fără concursul nimănui, tocmai în mo-

mentul în care Românii ave nevoe de concursul aliaţilor lor.
De şi li se părură acest rol cam secundar, prea primejdios
şi cu desăvârşire şters, pentru că” expunea la perderi simţi-

tore fără a culege în schimb

fructele victoriei şi slrălucirea:

succesului, totuşi Românii priimiră sarcina ce li se încredin-

tase, pentru că nu mai puteai să întârdiede şi erai siliți delin-.

prejurari imposibil de înlăturat ca să iasă un moment mai curînd din rezerva ce le inpunea

starea de asedii inactivă ;pe

lângă acesta mai avâii nevoe de desmorţire, de luptă. Ei nu
mai puteaii să rabde-şisă ascepte, căci suferința trecuse peste:
hotar, fructele se copsese, ba încă devenise prea copte, ast-fel

că trebuia să fie culese ca să nu cadă singure şi să nu mai fie

de nici un folos. Pentru ale putea culege cu tote şiansele dorite, şeful statului Major romiîn, tot, în urma îndemnului colo-

nelului Al. Angelescu, propuse celui rusese o eooperațiune co-.
mună conbinată ast-fel ca să înceapă de o dată din mai multe
puncte, dar statul Major rus invocâ motivele inspecției generale şi acțiunea r&sboinică ce guarda imperială prepara în dosul Plevnei, şi răspunse ca lucrările sale de aproşii, ne fiind atât de înnaintate ca ale Românilor ca să potă să aducă la un

bun resultat o asemenea încercare, îl sie ca să se abţie de la
oră-ce cooperare. Rămânea numai ca Românii să Qea singuri
simulacru de bătălie, pentru a asigura guardei imperiale suc-

cesul atacului ce se prepara să dea peste câte va dile dincolo

de Vid. Cine scie dacă:n'or fi încăput la mijloc vre-o viclenie şi;
Yre-un plan ascuns cu gândul d'a compromite o reputaţiu prea
mult glorificată şi nisce succese prea mult sărbătorite! Afară

de acesta planurile M. S. Domnului nostru prea fusese găsite:
perfecte şi uvragele române fusese prea mult lăudate! Ne a-.
7

4
"vând încotro, Românii fură nevoiţi să ia asupra lo: totă greutatea intreprindere și tot meritul eventual alreuşitei, şi fără

să stea un moment la îndoială, se hotăriră să mergă cu D-deu

înainte şi să încerce iarăși singuri întreprinderea proiectată.
Pentru aducerea la îndeplinire a acestei încercări, statul ma-

„jor avea nevoe ca să obţie aprobarea domnescă.

Tocmai atuncea Turcii, ca cum le-ar fi comunicat cine-va
acestă gravă stare de lucruri din tabăra română, şi ca cum

într'adins ar fi vrut să inducă pe al noştri în erdre şi săi facă

să cadă îa cursă şi să creadă cumcă ait renunţat la lupta dintre anteposturi şi s'aii retras spre Plevna, precum am gis întvalt loc, amuţiră de o dată, dispărură din şianţuri, îşi retrase
din parapete puscele ce diua şi noptea staii la pândă îndreptate spre ai noştri, precurmară

bubuitul

tunurilor ce fasese

-păn'atunci în neprecurmată activitate diua şi noptea, şi se fă.
cură teacă de pământ, ca cum ar fi dispărut din preajma întăririlor românesci, şi ca cum Griviţa No. 2 ar fi rămas
pustie,

„Acestă şiretenie şi vestele ce într'adins se lăţise prin
spusele
nizamilor din capetele paralelelor ce fusese comunicate
peste

metereduri vecinilor lor, prin vii graiii în vreme de padă, de-

termină pe Români ca să grăbescă momentul acţiunei.
Intr'adevăr cu o săptămână mai nainte, nizamii spusese

camaradilor lor Români că Osman Paşa, îngrozit de consecin-

țele fatale pentru el ce ar resulta din sosirea guardei imperiale Ruse, care ar transformaîn realitate efectiva înconjurarea
Plevnei, şi'i ar tăia ori-ce mijloc de comunicaţie
şi de aprovisionare, s'ar fi hotărit să părăsescă Plevna, să
se retragă
impreună su oștile sale spre Ochrania, ca din acea posiţie tare
prin natura locului, să facă încă un teribil cimitir de creştini,

şi să transporte câmpul de luptă din apropiere de Dunăre
„care venea în avantagiul Ruşilor, fiind mai aprâpe

de basa

lor de aprovisionare, în apropriere de micii Balcani care ar
fi fost mai avantagios pentru Turci, fiind mai aprope de basa
lor de aprovisionare.
Aceste svonuri împreună cu credinţa ce merei să lățea în

-şirurile
armatei de inconjurare, sili pe comandantul armatei
3
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An

|

române care încă nu avea cun
oscinţă de planul simulacrului:
de atac apr

obat de M. S., căci abia
fusese hotărit în ajun, ca
să comunice M. Ş, Domnitoru
lui şi capul armatelor creştine
că
put să ascepte cu 6re care ner
ăbdare o nouă acțiune care
putea să fie decisivă. Tot într'ace
laşi timp în supuse scirea sosi
tă
de la anteposturi, cum că red
utele au început să fie desarm
ate
şi deşertate şi că

oștile dușmane au început să se
relragă spre
Vid. Îi mat comunică cum că acea
scire”i a fost împărtăşită de
Colonel Al.

Angelescu care priimise de
curând de la comandanţii deosebitelor garde din
anteposturi scirea cum că Gri.
vita No. 2 a amuţit de o dată,
că Turet nu mai răspundeai
la *
înproşcările artileriei şi infa
nteriei nostre, că sgomote de
voci
nu se mai audă prin paralele
şi că fesuri nu se may dăreaii
pe
d'asupra parapetelor. Iată
pe ce temeiuri se baza inform
aţia
comunicată M.

Sale.

De îndată ce priimise

acestă

informaţie,

|

de la oficerii săi. -

înferiori, colonelul tresăltase
de bucurie şi de satisfacţie
şi
creduse că în sfârşit i-a venit
apă la moră şi căsă va învred
nic
i
în fine să vadă realisat idealal
s6u; dar pentru ca să potă
să!

vadă o dată pusîn lucrare
a schimbat

tactica,

nu s'a mai dus.
singur la Capul armatei de înc
onjurare şi nu se mal încercă ca
prin surpridă să'i smulgă con
simţimiîntul domnesc eu care
să
-potă sbura spre asaltul
Griviței No. 2, ei se hotări
ca
de
astă
dată să recurgă la interveni
rea Superiorului săi ierarhie
, a-.
dică a generalului Al. Cernat,
Comandaniul general al arma
-tei române din jurul Plevnei.
Aşa dar

de

îndată ce priimise

scirea de mai sus, el se dusese de la Griviţa la Verbiţa
unde era cuartierul general,
comunicase generalului şef copr
insul raportelor ce priimise
de
la ofițerii sti sub

alterni şi'I ceruse sfat şi ordin de
urmare. Mai:
înainte d'a proceda la luarea vre
-unet decisiuni, General Cernat s'a hotărit să

verifice în personă veracitatea
faptelor con-semnate în raporturi, şi să se
încredințeze prin sine însuşi
dacă întradevăr

nu se may audeaii voci turcesci
prin liniele.
înaintate, nu se mai vedeai tunu
ri şi pusci prin meterezurile:
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redutei şi nu mai răspundea prin foc la focurile Românilor.
Pentru a'şi aduce la îndeplinire acestă facere de probă, luă
cu sine pe colonel St. Fălcoianu şeful statului major român
şi împreună

cu colonelul Al. Angelescu veniră

la Griviţa, se

"duse în reduta No. î, se seoboriră în şanţuri, înnaintară
pînă la capătul săă şi vădându-se acolo, începură să tragă cu
urechea şi să asculte cu atenţiune. Nici un sgomot nu se a„_udea viind despre reduta No: 2. După aceia se suiră pe brânci
pînă la capetele paralelelor pe unde oficerii români îşi făcuse
nişce observatore prin care să vadă esteriorul redutei, dar
nici de acolo nu dăriră nică tun și nici puşcă. In fine general
Cernat dădu ordin să încerce cunoscuta stratagemă întrebuinţată într'atâtea rînduri cu deplin succes de către Români.
Mai nainte de câte ori vrei să se convingă dacă se aflaii ori
nu Turci prin vecinătate, soldaţii români atârnaii de baioneta
din vîrful unei puscei câte o manta de dorobanţ, şi în vârful ei
punea o căciulă de curcan. După aceia o ridica în sus. Altă

dată de îndată ce vede matahala eşită mai sus de malul şianțului, Turcii o împuşeaii fară de zăbavă cu decimi de glonțe

venite din tâte părţile, luând matahala drept soldat, şi cu un
cusur subtire dai la ivelă presenţa lor şi posiţiunile ce ocupa. De astă dată matabala se ridică în voe fără să fie supărată de cineva ; ea tu urmată de îscă două saii trei cercări

d'aceiaşi natură, dar Turcii tot nu dătură semn de viață. Era
o stratagemă nouă inventată de Turci,

sai

în adevăr lipsei

într'acea di de la postul lor şi şianul era gol? nimeni nu putea
să spue că nimeni nu scia, şi General

Angelescii nu avu cura-

giul d'a lua răspunderea pe sema sa și d'a trimete pe cine-va

să verifice casul cu expunerea vieţii sale, de şi se oferiră mai
mulţi soldaţi ca să facă cercarea. Cu tote acestea în urma experiențelor făcute, rămase convins că Griviţa No 2, dacă nu

era cutotul gălă şi părăsită, totuşi era în forte mare parte degarnisită de trupele ce o ocupase pân'atunci.

Intrarmat cu acea convingere întărită prin mai multe alte

cercări repetateîn diferite

punte, general Cernat

se duse

la

M. S$. însoţit de colonel Angelescu în dimineța dilei de 5 Oc-
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tombre, îi supuse casul, îl încredinţă cum că Turcii, saii ati pă-

răsit cu totul reduta No. 2 saii ai micşorat în mod simţitor.
forţele de care dispunea şi printi”acesta ai făcut un noi atac
al acelei redute nu numai possibil, dar chiar cu mari şianse
de succes, şi ceru M. Sale ordin de urmare. După aceia luă

cuvântul Colonel Angelescu şi enumeră M. $. avantagele ce
ar fi: dobândit armata română în caz când ar fi pus mâna pe
acea posiţiune importantă, din care se presupunea că s'ar putea vede întrega vale a Plevnei şi tote mişcările duşmanilor»
ceia ce ar fi grăbit capitularea sa şi finitul r&sboiului, şi”! rugă
ferbinte ca să'i dea voe să încerce pe răspunderea sa un noii

asalt. M.S. singurul care avea cunoşeinţă de hotărîrea luată în
ajun de statul major general rus, aceia d'a face un simulacru de
atac din partea liniei ocupată de Români, spre a atrage aten.
țiunea lui Osman Paşa în partea locului, şi a permite guardei
imperiale să-şi operede în voie mişcările sale strategice în
partea opusă, se arătă de asta dată mai puţin intrasigent. Cu
tote acestea că să temperede prea marele zel al oficerului s&ii
superior, care ardea de nerăbdarea ca să angajeze întrâga armată română spre a intra cu un moment mai curând în foc şi a
se m&sura din noi cu duşmanul, făcu re-care obecțiuni.
Mai înteiii îşi exprima temere că' potă să fie la mijloc ver-un
vicleşug şi vre-o cursă întinsă de Osman şi opuse 6re-care resinstență ; combătu cu energie o acţiune pe o scară prea în.

tinsă şi abia, după ce colonel Angelescu enumără tote suferințele ce îndurai oștenii ce prin şianţuri întracea vreme de

zlotă, şi după ce'i spuse din noi că nu numai soldaţii dar chiar

şi oficeri cerei în gura mare atacul prin care să pâtă scăpa o
dată de acea reduiă afurisita, în cele din urmă M. Ş. îi acordă
consimțămiîntul săi d'a face încă o încercare, dar pe propria
lui respundere, şi îi recomandă cu insistenţă ca să nu bage în

luptă trupe prea numerdse şi să nu expue prea mult viaţa lup-

tătorilor prin repetarea
mâne infructuos.

atacurilor în caz când

primular

ră.

Pentru ca să dea o mână de ajutor Românilor, M. S. ca cap
al armiei de înconjurare ruso-română din jurul Plevnei, dătu

sordintrupelor rusesci ca să simuleze o încercare de atac general printr'o bombardare bine susţinută din şirurile lor, dar

dânşii se mărginiră numai la o bombardare ce-va mai vie ca
în alte dăţi, şi lăsară pe Romiînisă se descurce aprope singuri
de încurcătura ce singuri şi-ar crea în caz când n'ar reuşi. Marele Duce seusă încă o dată acestă reservă prin faptul că Tur-

cil din diua de 4 Octombre începuse la Şipca un noii atac de
artilerie mai violent ca cel de până atunci, precum şi o năvălire despre Gabrova. M. S. se mulțumi şi cu atât şi lăsă pe

al noştri să facă cercare a cucerirei Griviței No. 2 numai prin
ei înşişi.

Imediat după dobândirea autorisaţiei domneşt, artilerea
română începu o bombardare crâncenă petota linia zonei
sale de înconjurare, şi armata rusescăo susținu asemenea
prin bombardarea tăbielor turcesci din zona ocupată de ei,
dar mult mai molatic şi fără de energie. La tote aceste atacuri

Turcii nu răspunse nimic, redutele lor din faţa baterielor române rămmse mute, şi prin şanțurile lor nu se simţi nici o
mişcare.
Abia după ce încetă bombardarea şi Românii grămădiţi:
în mare număr prin paralelele vecine cu reduta No. 2 se urcară pe scărl până în cresta parapetelor, şi de acolo începură
să trimetă salve de împușcături spre pereţii redutei, numai

atunci de o dată şi fără de veste mutul începu să vorbescă și
din tote meterezurile eşiră la ivelă vîrfuri de baionete şi începu să curgă spre ai noştri o ploe de glânţe care ucise şi
răni pe câţi-va dintre cei mai temerari dorobanţi

care se ex-

pusese prea mult suindu-se pe cresta parapetelor contrarii
ordinelor priimite.

De îndată ce Turci! respunse şi prin forturile lor dovediră
că pen'atunci minţise, stătuse pitiţi ca să înşele buna credință
a Românilor

şi n'a părăsit nimic alt de cât paralelele, co-

mandantul armatei române ordonă încetarea focurilor şi retragerea din extremităţi, și luă disposiţiuni ca să prepare un.
atac mult mai serios şi cu un număr de luptători mult mai

considerabil de cât fusese hotărit la început şi să amâne exe--

cuţia acelui atac pentru a treidi.
a Imediat după luarea acestei

bin: asceptarea atacului Griviței No, 2 în q lua

de

7 Octombre

1877,:

hotăriri, comandamentul genera; luâ disposiţii
în consecinţă.
Vestea că a treia di avea să se dea un atac serios
iar "nu

numai un simulacru ca cel dintr'acea di fu priimit în
taberile
române cu! aclamații de bucurie; oficerii şi soldaţii se întrecură care mai de care să ceră d'a fi prenumăraţi şi
et în coE
4

Jonele de operaţiune, colonelul însă ca să nu se depărtede de
recomandaţia șefului săi, alese numai următorele trupe din
divisia sa, a 1V, precum şi dintr'a doua, şi anume: Regimentul
5 de dorobanti, regimentul al 13 iarăşi de dorobariţi, batalio- nul 1 de vânttori şi în fine regimentul al 7-lea de linie.
În diua de 7 Octombrie pe la 12'/; ore din di colonele de atac eşiră din paralele tăcute dar cu pas ferm şi neşiovoitor,
mai ântăi sări din şanţuri întreg batalionul de vânători şi un

batalion din regiimentulii ali 5-lea de dorobanţi, şi merse în
pas gimnastic spre reduta TPureescă, fără de codire cum ai in-

sinuat unit.calomniatori ai bărbăţiei şi disciplinei românesc!,
şi fără să dea un singur foc Duşmanii care şi de astă dată stătuse pitulață, îi lăsară să se apropie până ce "1 vădură gata d'a
sări în şanţuri, şi numai atunci se demascară fără de veste şi
deschise spre năvălitori un foc foarte violent.

-

Românii de şi fusese surprinşi, nu se speriară nici de covirşirea numărului, nici de perfecțiunea armelor cu repetiţie, sau
de miile de pedică artificiale întinse în jurul şanturilor, între
care cele mai primejdi6se pentru ei erau nisce plase de sirmă

de fier întinse în jurul parapetelor turcesci care le causară cel

“mai mare răii, ci se năpustiră cu curagiii spre parapete cu scă-

rile în mâini şi cu gabionele în cap. şi le redemară de pereţii

tăbiei gata d'a-i escalada. Ar fi biruit Românii fără dor şi pote,
căci focul după parapete nu era aşa de violent, dar nisce pustii
de baterii aşedate pe mamelonul de la Bucova, ajutate de o
baterie cu tunuri de calibru mare ce trăgea spre ai noştri după
şostua dintre Griviţa şi Plevna, le pricinuiră mult reă şi "1 nevoiră ca să se retragă in paralele îndurând ore-cari perderi.

Prudenţa ar fi cerut ca lucrurile să rămâe aci şi să nu se
mai facă o nouă cercare, căcio parte din scopul urmărit era
realisat, turcii își desmascase forțele şi dovedise cum că dispariţiunea lor era numai o curată cursă iară nu o retragere

reală, însă vivacitatea Românească
divisiunei propuse

învinse prudența, capul

un noi atac de surprindere şi oştenii î] a-

probară prin aclamații. Toţi evaii bucuroşi ca să încerce norocul încă odață, numai şi numai să termine la un fel cu a-

5i
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-cea Grivita No. 2, şi să dea ochi

cu jurata,, adică

eu Plevna.

“Pe _la 6 şi jumătate ore sera cam după apusul sorelui bâtalionulii 1 de vânători şi regimentul al 7-a de linie eşiră iarăşi
-din paralele, năvăliră că nisce săgeti spre redută fără să dea
-o singură împuşcătură, săriră în şanţuri, care la minut să um“plură cu cadavre, măturară ori-ce obstacol, aşedară scările
:şi o porniră în sus, dar şi de astă-dată, găsiră cresta parape“tului bine pădită; o plâie cumplită de glonţe începu a curge

„peste capetele urcașilor şi'i siliră să se retragă decimaţi. Ne-

"reuşind escaladarea, bravii atacatoriporniră prin şanţuri spre .
'gura redutei ca să intre în întru p'acolo,dar Turcii, nefind ata-cați de nimeni din altă parte, căci cum am mai dis, Ruşii r&-măsese -inipasibili, grămădise acolo forţe de reserve considerabile. care se împrospătaii într'una. Românii se bătură ca
nisce bravi, dar ne mai fiind împrospătaţi cu alte ajutore,
“fură nevoiţi a se retrage cu multă părere de răă şi să reintre

“îmi locurile lor de adăpost.

|

Ajunși acolo înjumătăţiţi cădură sdrobiţi de ostenelă, însă
-sosindu-le într” ajutor noi luptători, Şi fiind îndârjită d'atâta
îndărătnicie, vitejii cerură să încerce un not atace, dar coman-dantul se opuse cu energie şi lucrurile reintrară în sturea lor
«normală, A doua di fură îngropaţi toţi morţii acestei dilei ne- .
norotose, adică 2 oficeri, 3 sergenţi şi 23 soldaţi, între care

căpitan Gănescu Dimitrie şi sub- locotenentul Lemnea; răniți

fură:colonelul Grigore loan comandantul regimentului al 7-a
de linie, căpitanii Toporanu, |. Scriban, V. N. Dumitriu, Al. Pi“tişteanu, şi M. Grozea din statul major, şi locotenenţii V. Stefânescu P. Maroeneanu;, V. Oprea, D. Epureanu, V. Gafencu,
N. Tărşioreanu precum şi: sub- locoterienţii 1 Ionesei, C. Pa-

pasoglu, S. Stamatapulo, F. Scărlătescu, 1 Vasilescu, E. Galuşcă, Gr. Vasilescu, N. Donescu; şi elevul din seola militară
G: Dinulescu, împreună cu 33 sergenţi şi 666 soldați.
Cu ocasia acestui bătălii, ne spune D- li Th. Văcărescu în

Istoria sa întitulată: „Luptele Românilor,

„acte individuale de cupagiii

sai petrecut multe

si de devotament, pe care le să-

“vârsiră atât oflicerii cât şii soldați noşiri.

ui al 5-lea:
Un sergent-major din compania 2 a regimentul
ea locotenentului
de dorobanţi, anume Petre Călin, după rănir
,

care făcea el parte
Maroeneanu care comanda plutonul din
în foc cu multă:
se puse în fruntea plutonului şi intră cu 'el
după ce cădură
ent,
regim
bravură. In compania 3-a a acestui
or Dumitru:
-maj
entu
răniți oficerii Toporanu şi Oprea, serg

ă tovarăşilor:
Pascu, vădend că soldaţii începuse a slăbi, strig

sbură cu îndosăl să nu necinstescă regimentul, şi compania
ă în şianţ ca nisce
ita energie spre luptă, şi soldaţii se bătur
tul Pârvu Marine- lei. Sergenţii loan Marin, Stan Nica şi solda

de dusmani în:
seu, vedendu-se înconjurați de un număr întreit

se luptară bărbăteşianţ, nu'şi perdură nică de loc curagiul, ci
ră a pune pe gonă
sce cu baioneta şi patul puscil până ce reuşi
regimentului al:
pe duşmani. In fine, îndată ce port drapelul

cădu rănit de o spăr5-lea de dorobanţi, sub:oficerul lie Petcu,

în partea de!sus
tură de obuz care rupse şi prăjina drapelului
de jos steagul:
ă
ridic
ea
numai de cât sergentul Teodor Hrist

strigând: «După steag copil» şi sbură

- de arme

print”o

grindină

împreună cu fratii st

de gl&nțe acolo unde

chema:

datoria.
cât şi Ruşii
Acesta fu ultima cercare ce făcură atât Românii
d'a lua Plevna prin surprindere.

ragiară; îşi
Românii nu reuşiră în acea di, dar nu se descu
le-a fost
îngropară morţi, îşi strânse răniții, reparară pe cât
nu părăsiră:
cu putinţă stricăciunele causate de neisbândă, dar

şi cu
mei un deget măcar din podiţiile ce dobândise cu sapa
treMai
.
săpat
pe
adică
puşca, și se puse din noi pe lucru,
te
d'a
chiar
m
erois
buia răbdare, Românii o avură. £ unii
mai:
şi
şita
lupta cu elementele, d'a suferi cu bărbăţie nereu
ris a unor amici:
cu sâmă d'a răbda cu sânge rece luarea în
invidioşi.

În adevăr acei ce

combăteaă sistemul aproșiurilor şi af

de ajutorii braparalelelor; Ruşii, după ce nu dădură mână

importantă
vilor noştri care le-ar fi dobândit posiţia cea ma)

să ridă de eşecul:
daca ar fi fost ajutoraţă la timp, începură

de la 7 Octombre

şi să ne incrimineze că le-am zădărnicit

-

printracâstă cercare nefolositore combinaţiunele lor strate- - :
gice. Defăimară el sistemul paralelelor fără să ție seamă că "Românii aii ajuns pe sub parapete până în şanţul redutei mat
„fără de perderi numai prin ajutorul paralelelor, defaimară ei
:sistemul de atac risipit fără să se gândească că Turcii cu puscele lor cu tir râpid sistem Wincester ar fi nimicit un număr
îndecit de duşmani dacă ar fi fost strânşi în masse compacte;

- -defăimară el chiar însăşi cerearea făcută de Români fără să
cerceteze cum şi pentru care scop s'a dat acea bătălie şi fără
să) se gândească că după ce s'a dat, Românii aii intrat în şau“tură, au pus scările, au ajuns până la coma întăririlor şi ar fi
sărit chiar în întru decă ar fi avut la spate încă atâtea ajutore
prospete. EX defaimară şi rise, iar Romănii tăcură şi se jurară

să'şi r&sbune în felul lor, adică săvârşind noi-fapte vrednice
“de laudă şi de admiraţiune; ei se ţinură de cuvint şi peste scurt
timp săvirşiră alte fapte dar într'un chip atit de strălucit, încât

chiar calomnia amuţi,
Pe când ei răbdai înfundat luările în ris ale Ruşilor, guar da,
imperială

comandată

de

general Gurco, reuşise, mulţumită

sacrificielor materiale şi morale făcute de Români, să ia po-

“siţiune tare în jurul Gorni Dubnicului fără a fi închieţaţi de
:O0sman paşa, care era într'acea vreme ocupat cu respingerea
-simulacrului de atac dat de ai noştri. Şi acest mare sacrificiă,

şi acesta nobilă abnegaţiune fu răsplătită de cei ce sai folosit
«de ele prin bătae de joc şi zeflemea !

VI

“Recunoscință —

“pietate — Preptate.

Resultatul atacului nereuşite la 7 Octombre 1877, carecostă pe Români 2 oficeri şi 31 soldaţi morți
soldaţi răniţi, de şi ca nică unul pân'atunei,
[ui ce'i dăduse liniele de aproş ceprocură
gere grabnică şi puţin expusă,a avut ca efect

şi 21 oficeri şi 67%
din causa ajutoru..
învinşilor o retraprea puţini morti,

“ dar în schimb ceva mai mulţi răniţi, totuşi măhni întrun mod

vădit şi adânc pe comandanții noştri; mai ales M. $. Domnul

fu atât de mişcat în cât din causa acestei jertfe de vieți care fu
inutilă pentru causa română inima sa compătimitore vărsâ lacrămi de înduioşare. Nu nesuecesul Pa mâhnit, căci r&sboiul e
o lotărie în care sunt şi numere câştigătore şi numere perdătore, şi apoi totă încăerarea fu numai un simulacru

de luptă,

ci ciuda că atâţi oficeri generali români ai putut să fie induși

în ergre şi să cadă în cursa întinsă cu viclenie de călre Os-man Paşa.

Cu tote acestea se consolă îndată ce priimi raportul genera.
lului Cernat prin care "i făcea cunoscut că armata a priimit cu

"bucurie eșirea din impassibilitate şi că atacul, de şi n'a reuşit,
totuşi în loc d'a descuragea pe cine-va, a îndemnat pe toți să
ceră cu voce tare şi chiar cu entusiasm un noii atac cu un nu-

măr mai considerabil de luptători şi ceva mai bine preparat.
Acest raport fu o revelaţiune pentru M. $. ; elil încredintă că,
oştenul român nu se teme de primejdie, mârtea nu "1 sperie şi
nici nu se eodesce când intră în foc, ci din potrivă inima îl îndemnă să intre în el ea într”o petrecere de prasnic; pe el îl spe-

rie numai inacţiunea, starea cu' mâinele în sân şi cu arma la
picior, passivitatea. Ca s'o combată şi în viitor, M.S. plănui i-

mediat punerea în practică a unui mare numtr de acte de bra
vură care să ocupe cum le plăcea lor pe vitejii noştri.
Mai nainte d'a pune în lucrare aducerea la îndeplinire a unor asemenea fapte, M; S. Domnul găsi de cuviinţă să săvârșescă trei acte

inspiratâre de bun exemplu,

unul de recunos-

cință, altul de pietate, şi cel alt de dreptate în interesul bunei
conduceri a armalei sale In diua de 8 Octombre general Totleben în numele.M. S. trimise la Osman Paşa un parlamentar
care”! ceru în acea di un armistiţiii de câte-va ore, în care ambele trupe r&sboitore să potă circula liber pe câmpia dintre
„paralele şi de sub parapete spre a îngropa morţii căduti în
“diua precedentă, precum şi în dilele de 27, 30 şi 31 August şi
5 şi 6 Septembre, dintre care mulţi r&măsese neîngropaţi din

causa împiedicării Turcilor, şi caredin di în diinfectaii
mai răă

aerul cu nesuferitul miros ce împrăscia în spaţii. Osman Paşa
care deja priimise de la comandanții trupelor ce ocupat posițiele inaintate rapoarte prin care cerea cu insistenţă înlăturarea acestui r&ii care devenise primejdios chiar pentru trupele lor, consimţi, şi a doua di de dimineță începu marele act
de pietate ce de mult bvebuia adus la îndeplinire.
Imediat ce sună nouă ore înainte de amieză şi de îndată ce
se audi sunetul de încetarea focurilor venind din ambele tabere, numai de cât se înşirui în drepla şi stânga doă cordâne
de soldaţi, unul turcesc şi cel alt românesc care fiesâ-zona declarată neutră, şi curând după aceia sute de brancarde sanitare se repeziră din ambele redute spre vestita « Valea plângerii», şi începură să strângă pe cei morţi şi să'i grămădescă
d'asupra tărgelor şi paturilor lor ambulante, spre a"! transporta în marginea marilor gropi ce deja fusese săpate aprope
de satul Griviţa în afară de bătaia puscilor şi a tunurilor, şi să
le arunce cu 6re-care precauţiune îîn interiorul gropei, peste
care sanitarii aruncai

câte un strat de var nestins după indi-

cația medicilor militari ce erat de față,

3

Morţii căduţi în ajun fură repede ridicați şi transportaţi, căci
“erai puțin la număr, numai 31, şi se putea lua de jos și puşi
«

y

pe tărgi cu înlesnire; nu tot .
atât de lesne putu să fie ri-

dicaţi cei ce căduse şi murise de mai bine de o lună,
care aprope putredise, ei şi

hainile după ei. Aceştia nu
puteaii să fie luaţi în sus de
cât cu multe precauţiuni, fiind că corpul şi membrele

lor se rupeau şi se desfăcei
de îndată ce se smuceii cu
oare-care violență,

şi cada-

vrele lor exalati un miros nesuferit; cu tote acestea sol-

daţii noştrii înfruntară tote
„dificultăţile, învinse scârba
şi mila, îşi îndepliniră între-

ga datorie faciă de foştii lor
camaradI, şi făcură tot cele-a
stătut prin putinţă ca peste
trei ore, când sună 12 adică
amiazia, câmpul întreg să fie

golit, morţii să fie depuşi în
gropi şi desinfectaţi cu var,
şi mormane de pămînt să u-

copere pe cel ce eşise din pă:
mint.
Pe când soldaţii Români

îşi îndeplinâi acestă pi6să
datorie faciă cu camaradii şi
cu şefii lo» căduţi pe câmpul
de onâre, acelaşi act săvâr-

ştii şi Ruşii în totă întinderea dintre Krişina şi Radiso-

vo,de şi ei nu se bătuse în ajun; ei seocupară cu stringe-

Biserica Sf. Dumitru din satul Gri
pe mormântul eroilor morţi, *

rea celor căduţi mai nainte.
Asemenea şi Turcii în tot

spațiul dintre Krişina şi Opa„ nez eşiră din tabii pentru aşi
îndeplini aceiaşi datorie umană faciă cu al lor. In tim:
pul acestor trei ore de armi-

stiţiă, inimici de eri şi de
mnâne se întâlniră sub protecţia crucei șia semilunei
Xoşii, se atinse,

Şară şi
- proc la
împlini
“a da la

se încruci-

chiar se ajutară reciunele ocazii spre a'şi
piosa lor datorie, fără
ivelă cel mar mic sen-

timent de ură, de fanatisni şi
«de repulsiune şi fără să se
întâmple cel mai neinsemmat incident.
2După ce se săvârşi acest
frumos, uman şi chiar util

:act de pietate, veni rîndul şi
religiunei ca să'şi priimescă
dreptul săă, Încă de la înce-

putul ostilităţilor se simţise
dipsa-unei biserici ortodoxe
în zona ocupată de trupele

zomâne. Griviţa era un sat
măricel ocupat exclusiv numai de bulgari, şi cu tote

a:

cestea biserică nu avea ; aceia ce fusese o dată cădea

în ruine din care causă nu se .
"mai oficiacultul divin în ea ;
Bulgaria) clădită de armata română
inţită la 7 Octombre 1877.

Poradimul ce servea drept
reşedinţă M. S. Domnitoru-

lui ptecum şşi statului stii major asemenea nu avea, şi Ver bița

care avea'una mică şi veche era prea departe de Poradim şi
de centrul operatiunilor reshoinice mai în activitate, ast- fel
că oștenii în dile de sărbătore nu puteii să găsescă la îndemină
-o casă de rugăciune, mare şi încăpălor e în care să'şi facă rugăciunea.

Acâstă. lipsă precum şi ideia d'a ilustra acest loc în care .

S'aii desfășiurat nisce acte de vitejie atât de mari, pr imele acte
eroice săvârşite de oștenii români după doă secole de eclipsă,
îndemnară pe M. S Domnul şi pe guvernul român ca să clădescă în satul Griviţa o bisericuţă ce-va mai mare de cât o ca-

pelă, care biserică să fie înzestrată cu o cripeă boltită sub ea,

în care să se aşede osemintele eroilor căzută în câmpiile
Bulgariei şi mai ales în jurul Griviței, după ce vor putredi, care
va fi în tot dauna întreţinută de guvernul român şi care va
servi drept casă de rugăciune locuitorilor din Griviţa după încheierea păcii. Acea biserică fu începută pe la finele lunei lui
August şi terminată pe la începutul lunei lui Octombre; ea fu
executată de corpul de genii alar matei române după planurile concepute de oficerii acelui corp.
-

Indată ce fu terminată, zugrăvită şi înzestrată cu tote 0d6- .
rele necesare cultului ortodoes, ea fu sfinţită de către protopopul județului Teleorman înconjurat de către toți pr eoții regimenteior române, în presenţa M.S. Domnitorului şi a strălu-

citului s&ii stat major, în dimineţa dilei de 9 Octombre, şi apoi,

după ce se termină la o oră după amiază serviciul divin toţi a-

sistenții, în frunte cu M. S. Domnul şi precedat de cler, merse
la gropile de curând acoperite, spre a asista la rugăciunile făcute de preoţi pentru odihna sufletelur celor repausaţi.
A doua qi după terminarea sfinţirei sf. locaşiii, adică la 10

Octombrie 1877 M. S. Domnitorul adresă P. S. $. Calinic Mi-

clescu Mitropolitul Ungro-Vlahiei şi primat al României, de a
căruia diocesie depinde tote bisericele române. “clădite pe pă”
mânt strein, următorea depeşă telegrafică:

e Riminenţiei-sale Părintelui Mitropolit al României.
ECE cu ajutorul Celui Prea Inalt, a avut loc sfinţirea biseri-

; cei de aci din Poradim, în presenţa mea şi a obștei acestui sat.

.

Hramul s'a hotărât a fi st. Marele Mucenic Dimitrie. Cu acestă
ocasiune s'ail ridica

t rugăciuni către Cel-a-tot-puternic, ca să
|
ajute şi sa protegă oştirile ruso-române dinai
ntea Plevnei, |
«Sânţia sa protopopul din Turnu-Măgurele
a săvârşit sfin- -

ţirea.

|

|

Cu o di înainte de săvârşirea acestor două acte
de Tecunos- cinţă

şi de pietate, M. S. Domnul săvârși incă un
act, pe acela
de dreptate, şi se grăbi a da o pilduire indul
gentă şi îngăduitore, dar promptă şi cu efect salutar, pentr
u a învăța pe căpeteniile fruntaşe ale oștilor sale să respecte
cu punetualitate şi
fără de codire ordinele sale, şi să se feres
că d'a mai induce în
erore prin informaţii greşite pe Capul armat
ei.
De şi atacul de la 7 Octombre fusese hotăr
it de statul major
general al armiei de înconjurare a Plevnei,
pentru a protegea
operaţiunile începute în dosul Plevnei de
către guarda impeperială, totu-şi fiind-că generalul Al. Ange
lescu se încercase

mai "nainte d'a avea cunoscință de acest plan,
ca să forțeze -

mâna M. S$. prin nisce informaţii nu îndestul de contr
olate, M. .
„Sa se hotări să dea o pilduire de dre-care
gravitate acestui ofier genera). Aşa dar în diua de 8 Octombre
anul 1877 adică.
a doua di după nesuccesul reșultat din causa
raporturilor gre- şite ce fusese date el şefului său suprem, Capul
ui Armatei, eo- lonelul Al. Anghelescu fu dessărcinat de coma
nda divisiunei

a IV-a şi irimis la Calafat ca comandant al artileriei
locale ;.
cum am dice fu condamnat la o quasi neactivita
te Şi înlocuit
ca
cap al acelei dividiuni prin generalul Raco
viţăTot
. intr'

acea
di Dividiunea IV-a, în rîndurile căreia se manif
estase ore-care
murmure şi Gre-care impacienţe, de şi luase
o parte fârte me-

ritorie şi chiar gloriâsă în luptele de la 30 Augus
t, 5 şi 6 Sep-

tembre şi 5 şi 7 Octombre, eare o costase multe
perderi, fu re-

trasă din ante-posturi, trimisă în tabără de la Verbiţa ca
să se
refor
mede,

şi înlocuită cu Dividia Il-a comandată provisorii

de Colonel Cantili, care diviziune eşi cu acea ocazie din
re-.-

servă şi îşi reluă funcțiunea de: diviziune activă.
Tot într'acelaşi timp Colonel G. Slăniceanu şeful statul
ui

Major general român, fiind destinat ca în curînd să
se pue în:

:

-

“fruntea unei armate cu o destinaţiune încă necunoscută, dar

care avea să îndeplinească o misiune cu strălucit resultat
-şi de mare

ulteriore din jurul .

utilitate pentru “operaţiunele

t
Plevnei, fu dessăreinat provisorii de funcțiunea sa şi înlocui

- prin general St. Fălcoianu.
ce'l urmă
Nesuccesul de la 7 Octombre precum şi pilduirea
în aravu
,
pe dată, pilduire îndulgentă dar severă şi apăsată

ţile de
mată o influenţă forte salutară, tâe din rădăcină veleita

acele păpăreri isolate şi de încercări da impune bre cum
făcu pe
,
ărilor
nerăbd
a
şi
“eri, stărpi pălămida murmurelor
că era
şi
toți
ca
clar
“toţisă recunâscă cum că M. S. vedea mai

d'a cerca
mai înțelepţesce da se încrede orbesce lui, de cât
fără
„aventuri nebunesci, şi necesitatea unui asedii passiv şi

„de perderi fu de toţi recunoscută.

.

Două fură direcţiunile urmate de armata Ronăână de
ombre înnainte ; una fu executată de geniul săii, care
lucrarea de mine și de contra-mine pe sub pămînt, in
„unea Griviței, No. 2 care fu terminată abia atunci când

|

la 7 Ocîncepu
directiPlevna

cădu în mănile aliaţilor fără a apuca șă fie utilisată, şi cea

pănă
„altă de cavalerie care făcu recunosceră după recunosceri

_aprâpe de Teteven şi pe sub zidurile Pirotului şi ale Rachovei,

Plevprin care ei preparară reuşita operaţiunelor din dosul
pe ai
-nei, despre care vom vorbi mai la vale ; tot ei ajutase
mult de
noștri d'a-şi stringe rîndurile şi d'a se apropia mal

de
Plevna. Sub protecţia sa divizia de infanterie comandată
re
Colonel Cantili a trecut dincolo de Vid în diua de îi Octomb

şi s'a stabilit între Susurlu şi Etropol. Turci! din Dolni Dubnic
:și din Etropol i-a dărit, şi de îndată ce îl vădu, îl atăcă, şi imedar care
diat se încinse între duşmani o luptă vie şi ucigătore

Mai nanu ţinu mult că interveni cavaleria şi "i puse pe gonă.
demai
urmat
ai
ce
cele
inte însă d'a descri mal în detalii

pe larg tot ce a făparte, cred că nu e ri să descriii ceva mai
urarea Pler„cut cavaleria română dincolo de Vid de la împres

„nel şi până la mijlocul lunei lui Octombre.

VII _

(Operațiunile cavaleriei “Române.
Pe când infanteria şi artileria ajutate de genii repurtat:
successe și nesuccese după cum vrea capriciosul dăii al resboielor, cavaleria română

comandată de coloneii Creţeanu şi

Formac opera împreună cu cavaleria rusă de sub comanda:
generalului Krilov şi ambele sub comanda supremă a generalului Lascareft, dincolo de rîul Vid, şi îşi da tote silințele d'a
întrerupe comunicaţia Turcilor din Plevna cu Orchania, de:
unde sosea lui Osman atât ajutore de omeni cât şi aprovisionări de hrană şi muniţiuni.

!

|

Cavaleria rusească care apăra posiţiunea de pământ dintre

Muntele verde şi Dolni Etropol, și mai cu semă şos6oa dinire
Plevna şi Teliş, nu prea făcu mari isprăvi, căci generalulKrilov nu prea era la înălțimea posiţiei ce occupa, însă cava-

leria Română fu mai norocită ; ea culese în multe ocasiuni
lauri care nu fură mai pe jos ca ai fraţilor lor din cele alte:

“arme care se resboiaii dincoa de Vid.

Cavaleria Română se stabilise dincolo de Vid între Mahaleta:
şi Etropol în diua de 25 August şi formându-se în două brigade,
una de roşiori sub comanda colonelului Creţeanu şi alta de
călăraşi sub aceia a colonelului Formac, începuse în conlu-

crare cu cavaleria rusă,să facă serviciul de patrule care să;

privegheze drumul dintre Plevna şi Rachova precum şi cel
dintre Plevna şi Orchania-Sofia. Prima cale fusese dată în paza.

„Românilor şi cea d'a doua într'a Ruşilor.

-

|
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Aceste patrule neîntrerupt împrospătate şi îndestul de numerose ca să facă faţă ori-cărei întâmplări neprevăzute, cu-

rățiră în curând împrejurimele de calamitatea Cerchezilor şi
„a Başibujucilor care avusesse până aci obiceiul d'a năvăli
- cam des în cete mari spre a'şi însemna calea prin jaf, pârjolire şi pustiire ; ceva mai iârdiu avură prilegiul să săvirșescă
fapte cu mult mai seriose şi mai importante. Intr'o di, adică la
- 5 Septembre, o patrulă română compusă din un escadron de

roşioni şi 30 călăraşi plecând de la Mahaleta spre a face o re- - cunoscere pe calea spre Rachova în direcţiunea Bielo Slatinei
: si Valea riului Schit, de îndată ce trecu riul Ischer şi se apro„pie de satul Cucaja, avu prilejul nu numai să pue pe gână pe

-nisce cerchezi nedisciplinaţi dai chiar să dea o bătălie straşnică, cu o însemnată escuadă de cavalerie turcă pornită din.
Rachova spre a intra în Plevna, unde, precum scim, Osman
- dispunea de prea puţină că'ărime.

De îndată ce află despre una ca aceasta de la câţi-va Bulgari
din localitate, comandantul patrulei române nu'şi ma! numără
forțele de care dispunea, ci numai de cât dădu ordin oștenilor
sti ca să înconjore satul, după aceia dădu semnalul de atac şi

năvăliră cu toți spre sat seoţend din pepturi nisce urale puter-

„mice, Turcii, de şi surprinşi fără veste, fiind comandaţi de în- suşi eaimacamu! Rachovei, şi în număr de 2 escadrâne, săriră
iute pe cai şi lupta se încinse numai de cât. Năvălirea oștenilor
noştri din partea despre Plevna fu înfricoşată şi impetudsă ca
„o vijelie ; cu tâte acestea Turcii nu se clăiiră din loc, ci o priimiră în faţă cu bărbăţie, şi se încinse lupta între oşten şi oș-

tean întrun mod strașnic; și incepu să se bată soldat cu sol- dat chiar pe stradele satului, dar când vădură că din partea opusă a satului a început să vie spre ei în gona cailor o pândă
mare de călăraşi care vreau să”! pue între două focuri, acesta

era o stratagemă dibace ticluită de comandantul detaşamen“tului nostru, atunci Turcii începură a slăbi și a se retrage apăvându-se. Călăreţi noştri îi urmăriră cât-va timp, mai ucisse

un mare număr de duşmani, le luară chiar un steag, dar pe
“urmă vădend că se depărtaii prea tare de Plevna și se apropia

prea mult de Racho

va, Românii lăsară pe Turci să fugă nesupărați şi se întorse ducând în triumf spre tabăra:
lor steagul
luat de la duşmani.
a
_
Intr'acestă lupta Românii perdură un soldat şi un
cal ucis

precum şi 7 soldaţi şi câţi-va cai răniţi. Steag
ul cel roşu luat

de la Turci în lupta de la Cneaja de către cavaleria
Română,

fu adus de însuşi colonel Victor Creţeanu la Porad
im, si după
aceia, conform ordinului M. Sale, fusese trămi
s la Bucuresci şi |
aşedat în arsenal alături de cel verde luat
de infanteria română în lupta dela Griviţa,
|
Imediat după acesta faptă de arme săvârşită
de Români,
micăîn realitate, dar care-aduse mari
resultate, căci înfricoşă

pe Turcii din Rachova şi* abătu de la gândul d'a
mai trămite

"ajutore spre Plevna, adicăla 7 Septembre, sosin
d Ruşilor noui

ajutore de cavalerie, diviziunea de cavalerie de dinco
lo de Vid

fu transformată într'un corp de 11 escadrâne Şi
5 baterii compuse din 6000 omeni şi 30 tunuri, şi acest corp
fu de astă dată
pus sub comanda generalului Krilof. .
|

Imediat după această schimbare, Krilot aflând
că ar five-

nind spre Plevna un convoiii mare

de aprovisionare despre

Rachova, expediă într'acea parte o inulțime
de detaşamente

tari compuse de Români, dar în curând
se încredinţă că acel
convoiii venea în adevăr, dar nu despre
Rachova, ei despre
Orchania, şi era compus din 8000 oştire
infanterie, artilerie Și .
caval

erie și 2000 care sub comanda lui Achmed
Havzi paşa.
Afiând astă noutate, Krilov nu sbură cu tâtă
cavaleria sa

înaintea

inimicuiui spre a încerca sorta unei bătăli
i decisive, .

„ci temînduse să nu se găsescă între două
focuri, prea departe

de Plevna, se mărgini a încerca numai un simul
acru de luptă
Pentru ca duşmanul să'şi demasce forțele, şi apoi
a se retrage
încet şi în ordine spre cuaetrele sale. Ci acea
ocadie comise.
neiertata greşală d'a lasa pe Turci să se apropie
prea mult şi

„ Săatace abia în giua de 10 Septembre dimineaţa,
tocmai
- când Turcii ajunsesela Dolni Dubnic, adică la poart
a Plevnei.

In deșert artileria rusă despre Muntele Verde
ishi pe Turci
în esta stângă şi artileria călăreață a căpit
anului Hepites îi

-

o
_isbi în costa drâptă, căci Turciidin Plevna

scoborise două co-

l9ne puternice, una de la Muntele-Verde şi alta de la Opanez,

şi aceste colone precum şi oștile ce însoţeaii convoiul

apu-

cară pe Kriloft între două focuri şi'] siliră să se retragă spre

Seremet Tristenic şi să lase pe Turci ca să'şi bagelin voe providiile în Plevna fără a'] mai urmări şi a'i causa pierderi simţi" tore, căci nici n'avea nevoe.

După nesuccesul de la 10 Septembre, generalul Krilofi întreprinse spre Rachova mai multe

care și un simulacru

serii de recunosceri, între

de atac care avu

loc la 14 Septembre,

dar care încetă după un bombardament de câte-va ore, fără
să dobândească alt resultat de cât convingerea ca Rachova
era apărată de trope îndestulătâre adăpostite în trei forturi.
Intr'acest timp de infructuoase cercări din partea lui Krilofi,
brigada de călăraşi română în unirea cu brigada de cazaci
Cernozuboft, prinse în două rânduri două convoiuri turcesci

cari se cercase să intre în Plevna, şi aduse oștilor aliate 120
care pline cu făină, ord şi fân.

Prinderea acestor convoiuri redesceptă în sufletele cazacilor naturala lor înclinare spre pleaşcă şi “i îndemnă să caute
la distanţe ori cât de depărtate asemenea norocose expediţiuni, al căror resultat era tot atât de bine-venit pentru asediatori, precum ar fi fost şi pentru asediali, căci din causa deselor
ploi şi a drumurilor rele aprovisionările se facei cu forte mare

greutate. Pentru acest scop plecă un detaşament de cavalerie

rusă de Ja Mahaleta sub comanda colonelului Levis în direcți-

unea Teleşului, şi după ce se hărțui cu mai multe cete de cer-

chezi la Denica, Cervenibreg, Rupcea şi Lucoviţa în diiele de
18 şi 23 Septembre, reuşi a pune mâna pe un numerore-care

de care încărcate cu sare şi chinină precum şi pe un număr de
vro 1000 capete de vite mari destinate pentru a fi introduse
|
în Plevna.

După ce puse Ja loc de siguranţă prada luată de la Turci,
Ruşii merse înainte în direcţiunea lablaniţei, dar lu 24 Septembre, colonel Levis se pomeni fără de veste atacat de o colână puternică de Turcă compusă din £ 000 soldaţi de infante-
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vie, 2000 oșteni de cavalerie și cinci tunuri care însoțea un...
convoiii de peste

2000

care cu provisiuni

destinate

pentru

Plevna.Acest însemnat convoiă era comandat de însuşi Sehef
chet-Paşa. Aceste succese care îmbunătăţi mult traiul ostenilor ruşi din jurul Plevnei, siliră și pe Români să'i imitede, și
colonelul Formac

însărcină pe unul din regimentele de călă-

ca să se transforme în colne volante de furagiori care să

stringă la rindul lor providii pentru armata, română. În urma
acestei disposițiuni, călăraşii se luară la întrecere cu cazacii.
în paguba 'Turcilor, şi armata română începu să fie ceva mai

bine aprovişionată, căci nu de surda era ea în resboi cu Turcia.

Întwacest timp generalul Krilofi fusese vestit cum că cetele
de cerchedi ce se ivise de o dată şi fără de veste pe drumul
spre Orchania, nu puteii fi de cât anteguarda unui corp însemnat de armată inimică, care negreşit însoțea vre-un convoiii
făcuse
de reaprovisionare. dar în loc de a repara greşela ce

în prima dată când lăsă pe Havzi-paşa să "1 pue între două fo-

aceia
curi şi să intre în Plevna nesupărat, se grăbi d'a face tot
Plevna;
de
e
ce făcuse atunci, adică rămase pe loc în apropier
şi dintr'astă causă colonel Levis când voi să opresca convoiul
nedin mers, se pomeni atacat din faţă şi din spate, în cât fu
con-.
acest
şi
lase
să
şi
simţitore
perderi
voit să se retragă cu
voii să intre în Plevna nesupărat, fapt ce avu loc în diua da
30 Septembre.

Acest noii nesucces supără pe împăratul şi'] determină ca

să dea altă destinaţiune neprevădătorului comandant.

a

La 30 Septembre general Kriloft cedă comanda supremă

cavaleriei ruso-române locotenentului general Gurco care deja
impesosise din Rusia în fruntea diviziunei a doua a guardel
riale, şi care avea să devie comandantul

tuiuror trupelor

de

dincolo de Vid care aveii să opereze definitiva investire aPlev-

nel. In momentul în care părăsi comanda cavaleriei române,

general Kriloft îi adresă următorul ordin de di:
«Luptele de la Teuş, Gorni-Dubnic, Semeret, Tristenic, pre
cum și diferitele expediţiuni încredințate de mine cavaleriei
române, aii dovedit într'un mod strălucit bravura, ținuta per4

.
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fectă şi exactitudinea în serviciii a brigă
zilor de roşiori şi că- -.
lăraşi, precum şi a baterier de artilerie
călărtă română. Aceste mari calil

ăţi sunt datorite mai cu deosebir
e meritului
comandanților de brigadă, colonelii
Creţenu şi Formac, Şi comandanţilor celor patru regimente
de cavalerie, precum şi
perfectei distincțiuni a întregului
corp ofițeresc,
«Chemat de Majestatea sa Impăratu
l la altă destinațiune,
voii păstra în tot d'auna o aducere
aminle de sinceră stimă
pentru regimentele de elită. româ
ne ce am avut ondrea aaavea sub ordinele mele.
Locotenent general Kryloff.
Oficerii şi soldaţii români se despărți
ră cu părere de rău de
fostul lor comandant care aminteri
era om bun şi camarad agreabil, şi priimipe noul lor șef cu
aceiaşi perfectă curtuoasie
şi se hotărâră să se recomande
lui tot ast-fel cum se recomandase predecesorului stu, adic
ă prin fapte vrednice de laudă şi prin acte de bravură uimitore
. Printr'asemenea acte ea
dovedi chiar şi celor neincredințaţi
cum că Cavaleria română
- era cu mult mai harnică ca cea ruse
scă, Ea, de şi era maj puţin
numerosă,
de şi nu se împrospăta într'una
cu noui

ajutâre ca
“cea rusescă, ci petrecea diua şi
noptea în patrule şi recun6sceri, necontenite trepădări şi ne
sfărşite strapațe, totuşi reuşi
a pune

chova

îrîi repetatelor cercări ce făcu
Turcii din Vidin şi Ra-

ca să vine în ajutorul Plevnei,
opri nu numai

intrarea,
-dar şi chiar înaintarea în direcţiu
nea viziunei luj Osman, a oră
cărul ajutor venit despre aceste două
Oraşe, şi în ziua de 1 Oc-ctombre

îndrăsniră

să împingă cutezanță până a face
o nouă
recunoscere chiar în apropiere de
Gorni Dubnic, şi numai cu
-două esca
drân

e de roşiori, eată pentru ce Româ
nii fură atât
de lăudaţi de tâtă lumea nepărtinitâr
e. Afară de acesta călăraşii săi şi mai cu semă cei din regi
mentul al 8-lea prin cura.
giul lor,

istețimea lor, îndrăsnela d'a se expu
ne primejdiiloricelor mai mari şi iuţela cu care se
deplasai, deveniră hrănitori

'Şi furagieriă întregei

armate române din jurul Plevnei.
Când
“transporturile de peste Dunăre
nu mai putu să răsbescă până
la Verbiţa, din

causa aglomerării ce să făcea la
pod şi a drumu-

„rilor desfundate, saii nu mai pute să prididescă numeroselecerințe, atunci călăraşii noştri se risipei peste câmpiile din

împrejurimi, sondaii pământul, mă&suraii distanţele, se duce»
înțins pe sub meterezurile Vadinului, Rachovei, Lomului, Palancei, Tatargicului, Vidinului, Pirotului, Tetevenului şi chiar-

- Orchaniei, şi nu se lăsau să vie cu mâinele gâle, ci tot d'auna
aducâii câte-ce-va, niscai-va care încărcate cu făină, grâă, po-rumb, fin, Yin, ori zarzavaturi, sai cu câte-va capete devite

luate cam cum putâii şi de unde putei, şi care erai priimite:
de către luptătorii flămânzi ca un dar providenţial.
Unele dintr'aceste pleşce făcute cam pe neales după în-:
tâmplare, fură plătite prin chitanţe care fură achitate până la
o para preseniatorilor după terminarea r&sboiului, iar altele

fură plătite de D-deii în virtutea legei celui mai-tare dictată:
de starea de resbel, care dă drept luptătorului d'a :se hrăni:
în timpul campaniei cum va putea şi de unde va putea, din re-sursele cei-ar procura împrejurimele câmpului de operaţiune..
Printr'asemenea fapte pe atât de variate pe cât eraii de utile

mersului campaniei spre un bun sfârşit, cavaleria ca şi restul:
armatei române merită laudele întregei lumi drepte şi nepăr-.
tinitore. Ultima ispravă a cuvaleriei Române din cursul lunei:

lui Octombre, fu aceia despre care am vorbit la finele capito-lului precedent.

VIII

- Batălia de la (Sormi Phubnic şi Pel
iş.
:Pe când cavaleria, infanteria şi
artileria armatei ruso roimână din jurul Plevnei înseria cu
sângele lor în cartea faptelor împlinite mișcătârele peripeți
i ale episdelor mai sus descrise, guarda imperială rusă înce
puse a sosi în România şi de
acolo pe câmpul de luptă.

Scim că îndată ce Ruşii suferiră înfr
ângerea cea teribilă de

la 18 lulie la Plevna,

Impăratu

l Alexandru odată cu ajutorul
“Românilor, ceruse şi concursu
l guardei sale imperiale, arma
tă
de elită com
pusă din trei divisiunt! care num
ăra şese-deci mii
luptători bine armaţi, bine echi
pați şi comandați de oficeri

capabili şi instruiți, Cea

mai mare parte din guardă era cant
onată în Polonia şi o parte în Pete
rsburg şi Moscova.
Generalul Gurco' care se ilusteas
e aşa de mult

prin curagiOsa sa trecere peste Balcani,
îndată ce trecu în apoi dincoa
de
Şipea, fusese numit de împăratu
l comandant al uneia din diviziele sale, şi numai de cât aler
gă în Rusia ca să ia sub co-

manda saa doua divigie din aces
tă armată şi se întorse în
fruntea ei pe la finele lui Septembr
e.
Intr'acestii timp Ruşii şi Românii strâ
ngei mereu vărturile potcâvei ce înconjura Plevna, şi se silei
i din tote puterile să

facă îneonjurarea câl se pote de
reală, ca să împiedice intrarea în Plevna a convoiurilor de
provisiune şi a orl cărei ar-

mate de ajutor. Am aflat din capitolu
l precedent tdle sforțăzile inutile ce ficuse într'acest sens
cavaleria Russo-Română,

“

i

„.câre, precum scim, era înşiruită dincolo de riul Vid de la Ma-haleta prin Gorni Metropol până la Pisovaţ, precum şi despre
nesuccesul ce a întâmpinat când a voit să facă numai prin ca-valerie împresurarea reală şi să împiedice reintrarea convoiurilor în Plevna.
In urma acestor nesuccese, de îndată ce sosi Guarda, general Totleben, capul statului major al armiei de înconjurare
propuse, şi M. S. Domnul nostru aprobă, formarea unui corp.
de observaţiune pus sub comanda acestui general Gurco, compus din tote armele, care corp să aibă misiunea d'a pune mâna

pe acel grânar al împresuraţilor ce se numea Orhania. Guarda
imperială şi cavaleria Română fu însărcinată cu această îndatorire.
|
Generalul Gurco cum luă comanda acestui corp de espediţiune, se puse în fruntea oștilor sale, trecu Vidul, împărti ar-

mata sa în trei părți; Românilor le dătu pe mână Dolni şi.
Gorni-Metropol iar Ruşilor Gorni-Dubnicul şi Telişiul. Corpul Român fiind compus numai din cavalerie n'avea misiunea

d'a ataca saui d'a lua ofensiva, ci numai d'a face demonstraţiuni astfel ca să oprescă pe Turci din facia lor d'a sări în aju-:

torul posiţiunilor ce în adevăr erai să fie atacate. Românii își
înţelese sarcina, si prin şarje, prin recunosceri, prin transformare subită din cavaleri în tiraliori pedeștri şi din tiraliori în
cavaleri, reuşiră d'a face să nu se mişce un singur ture din loc
spre a merge spre Teliş sai Gorni-Dubnic.

De îndată însă ce Dividia colonelului Cantili trecu dincolo
de Vid, se schimbară lucrurile, şi de îndată ce se vedurăfata-

caţi de către Turci din Dolni-Dubnic şi Gorni-Etropol chiar
în diua stabilirei lor între Susurlu şi Etropol, Românii r&spunse cu vigore şi se încinse între el şi duşmani o luptă serisă care dură până aprope de sâră. Turcii nepricepând că prin
manevrarea lor dincolo de Vid, Românii se încercase să mas-.

chede o operaţiune cu mult mai seriosă, care avea să se desfăşore într'alta parte, şi să ”i ție pe el pe oc şi să "1 oprescă d'a
alerga întwacea parte, cădură în cursă și se luară cu Românii:

la » harţă cât se pote de seriosă.

- Lup'a fu crâncenă, Românii fiind atacați de o dată despre -..
trei părti : despre Doli-Dubnie, Dolni-Etropol şi Gorni-Etro- ..
pol, prin soldaţii veniti din Plevna, fură siliţi să, susție trei
:

asalturi consecutive forte înverşunate, şi să sufere perderi -

simţitore. Cu acea ocagie Românii perdură: un oficer şi 10
soldaţi morţi şi 5 ofițeri şi 36 soldaţi răniţi. Cu tâte acestea în
cele din urmă ei reuşiră a respinge tote aceste asalturi
şi se
menţi:u în posiţiunile ocupate, ast fel că a doua di M. $. Domnitorul putu să viziteze posiţiunea lor și să-i inspecteze 'fără
„temă d'a fi surprins în antreposturile române din dosul
Plevnei. Mulțumită acestui simulacru de luptă, precum şi a acelui
din faţa Plevnei de la 7 Octombre, ambele întreprinse
de armata română, guarda imperială putu să se apropie
de GorniDubic şi şă”] înconjore fără a fi turburată de inimici.
A doua di guarda imperială avu prilegiul să priimescă bo-'
tezul de sânge şi să dovedesea cunoscătorilor că era într'ade
ver o avniată de elită cu mult mai superioră celor alte trupe
rusesci. Ea fu nevoită să'şi facă intrarea în acţiune într'un
” mod cât se pote de anevoios şi de puţin norocos şi
să smulgă
reuşita din mâinele inimicilor cu sacrificiile cele mai simțitor
e.
Gorni Dubnicul era una din posiţiunile cele mai bine
întărite şi mai importante din câte apăraii linia de comuni
care
dintre Plevna şi Orkania. El avea tot ce'i trebuia pentru
a resista contra unor forțe ori cât de superiore; dispune
a de şanţuri
de aproşuri, de tunuri adăpostite de parapeturi,
de drumuri

apărate şi de o posiţiune dominătore tutulor câmpiil
or ce o
înconjura. Intr'insul se aflati opt mii de nizami comand
aţi de

către un general capabil, de Achmed-Hivzi Paşa,
dar nu avea
mai mult d+ 4 tunuri. Ruşii profitară de acestă lipsă,
şi cum a-

junse în dreptul Dorni Dubniculuj, începură să arunce spre
el

projectile eşite din gura a 40 tunuri de mare calibru, îl înconjurară din tote părţile cu 20 batalione de infanterie şi!şese
de
Cavalerie, iar restul forțelor de care dispunei îl trimise
în di-

recţiunea Orchaniei şi Plevnel ca să neutraliseze ori-ce cer-

„Care de năvălire sai de atac pe la spate. venit despre Teliş .
sali Dolni Dobnie, şi după ce demoralisară

bine pe duşmani

priri trăsnetele acelor guri de foc atât de numerâse, armata de

atac se împărţi în trei colâne, trecu Vidul în noptea de 11
spre

-42 Octombre, şi a doua di la 6 ore de dimineţa colonele sale se
repediră ca să atace reduta de la Est.

|

Prima ciocnire fu teribilă ; grenadirii intrară în duşmani

ca nisce lei, Turcii nu putură resista şi abandonară îndată

u-

vragele laterale şi se retrase în reduta principală. Vedinduse

acolo la adăpost sigur, fugarii îşi redobândiră curagiul perdut şi opuse inimicilor o resistenţă aşa de înverşunată, în cât

Rușii care năvălise

spre

ei din tote direcţiunile,

fură nevoiti

să se retragă şi el la adăposturi, ne mai putând resista contra
gl nțelor ucigătâre ce curgeă spre ei ca grindina.
La acestă luptă uriaşe între două armii tot atât de puternice

-

şi tot atât de brave, M. S. Domnul României

asistă în calitate

de comandant suprem al oştilor creştine de înconjurare după

şios6ua Lovcea-l'levna, şi privi cât-va timp spre teatru resbelului din înălţimea de la Kvişina vecină cu satul Brestoveţ, în- .
conjurat de strălucitul stă stat Major de oficeri generali ruşi
şi români. Vădând că teatrureshelului Qa schimbat direcţiunea de la stânga spre drâpta, şi că încăerarea Sa depărtat
ast-fel că peripeţiile safe nu se mai puteai vedea după acea
înălțime, vEdând asemenea că Turcii din Plevna, observând
presența sa înti'acea localitate, ati început să se apropie în

oi

chipul acesta ca prin minune şi printr'o simplă întâmplare M.
„$.
Domnitorul nostru scăpase de sârtă d'a cădea prisonier în
'%mânele inimicilor.

re ne aria

într'adever se făcuse stăpâni pe teren, dar nu reuşise ast-fel

cum dorise ei, adică nu isbutise să facă prisonier pe M. S. Cu

Iata pana

număr considerabil de Krişina spre a o ataca, M. S. se grăbi a

o coti spre drepta, adică spre Radisovo, a ocoli linia de înconjurare a oștilor române şi a merge în galwp prin Griviţa, Verbiţa şi Tristenic la Susurlu, spre a inspecta anteposturile române şi a privi de acolo continuarea peripeţielor resbonului.
Imediat după plecarea M. Ș. şi a statului s&ă major, Turcir
reuşiră să pue pe gână pe Ruşi după înălţimele Krişihei, să ocupe satul "'ristoveţ şi să se facă stăpâni peste tâte împrejurimele. Reuşise în scopul ce urmărise numai pe jumătate, căci

In acest timp lupta își
urmase cursul s&i distru
gător.
Diua se inaugură re pen
iru. Ruşi, perderile ce
încereară:
deventii prea sim

M.S.

Domnitorul Car ol I pri
v
din diu a de 120 ctom ind la per ipe ț iile „luptei de la Gorni i Dub
bre 1877 d in în ălțimea de
ni IC
la Krişina,

țitore, ne înfrînatul Curagiii
al grenadirilor

Incepuse a Slăbi întrun mod într
istător; Ruşii ar fi tost per'duţi dacă Osman ar fi îndrăsnit
să iasă din Plevna şi dacă Sef.
chel ar fi pornit spre Teliş de la
Radomirţ
uade
a se găsea; din
AIE

norocire însă Osman nu putu eși; căci

artileria Româno:Rusă

îl bombarda întrun mod infernal, și Românii îl ținuşe pe loc
_„printi“up simulacru
de atac îndreptat atât spre Bucova cât şi
spre Dolni Dubnic Sefchet asemenea nu putuse să se mişce din
loc din causă că cavaleria aliată îl pândea 'de aprope şi el n'avea îndestule forte ca să potă s'o înfrunte, căci o mare parte
din armia sa ce escortase convoiurile rămăsese in Plevna.
V&dând că cu asaltul w'o scâte la cale, General Gurco dădu

ordin artileriei ca să reincâpăa detuna şi după aceia răspândi
iarăşi infanteria în colone de tiraliori. Grenadirii însuflețiţi de
oficerii lor se împrăsciară pe câmpie, se ascunse după ori ce
adăpost ce găsiră la îndemână şi incepură să se târască pe
brinci şi să înairiteze spre redută împuşcând într'una. Ţote regimentele înnaintară astfel spre reduta tureâscă, numai regimentul de Finlanda nu putu să înainteze, căci terenul ce ocupa
nu'] oferea nici un adăpost. Impuşcăturile dinti”o parteşi dintvalta ținură într'una până după patru ore după amsză; atunci
generalul Gurco, credând că a produs efertul dorit, făcu să în-

ceteze împuşcăturile casă nu se ucidă soldaţii unii pe alţii, fiind
forte apropiaţi de redută, şi dătu ordin oștirilor sale să năvă-

lescă la asalt. Retranşamentele fură luate intro clipă, dar
Ruşii nu putură merge prea departe, căci Turcii după culmea
parapetelor redutei, cu puscile Wincester ce ține în mână, îi

culca la pământ. îndată ce ridicau capetele ca să se repeză
înainte. Primejdia era mare, Turcii dau de stinge pământul,
Ruşi) însă nu perdură curagiul, şi animați de ideea că făcei

parte din guarda Imperială şi trebuia neapărat ca să debuteze
printr'o victorie se repediră ca ulii spre focul mistuitor.
D'o dată se făcu o tăcere lugubră, o tăcere mortală între”
ruptă de deiunături rari şi isolate, şi după câte-va minute d'o
mortală nerăbdare resună în aer un ura formitabil.

Pe întunerecul ce începuse să se răspândâscă în aar căci
începuse să înserede,prin fumul negru şi inecacios ce împrăscia blochausele ce ardeau şi printr'o ceţă alburie de prat şi de
gazuri, soldaţii ruşi se repediră spre redută, se isbiră piept în

piept cu parapetele turcesci le escaladară ca o vijelie şi năvă-

-
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“liră în întru ca o furtună. Ture
iy le. apărară ca nisce turbaţă,.
dar vădend că
Ruşilorii le sosea într'una ajut
ore şi ei se împuținau în vădul ochilor, recuno
scură că nu mai era mijloe
de
scăpare şi că ori-ce cercare de
apărare erade prisos, şi siliră
pe Ahmed-Hivzi paşa ca să se
predea cu restul armatei, după
.
dece ore de luptă desperată
.
In definitiv acea di,cu tote
ca la început

fusese desastrudsă,.
în cele din urmă la stirşitul săi
a fost favorabilă Ruşilor; ei.

puntaii mâna pe o posiţiune
importantă care le permitea.
să
facă o reală înconj

urare a Plevnei, dar cu câte
sacrificii o dobândise ?! a patra parte din efec
tiv şi un mare număr de ofi-.
ceri dăceuii pe câmpul

de luptă morţi sati răniţi. Ace
stă dure-.
rOsă perdere fu cu prisos rec
ompensată prin 'resultatele
ce se
câștigase; un paşă, 53 oficeri,
şi 2235 soldați, toţi prisonie
ri:
validi, precum şi 3500 rănită,
patru tunuri Krupp şi o ime
nsă
.
cant

itate de arme şi muniţiună căd
ură într

'acea di în mâinele.
învingătorilor.
Ruşii într'acea nopte dormir
ă pe câmpulă gol mat nem
ân-.
cati, luminată numai de flăc
ările incediilor redutelor
ce fu-.
megaii în tote părţile, dar
dormivă cu poftă, căci raptor
ea se
făcuse, gardă îşi înuuguras
e debutul printr:o victorie
. |
Teleşul fu atacat o dată ca
Gorni-Dubnicul de către a
doua:
colOnă Rusă. Teieşiul era
a doua posiţie întărită spre
Orh
ani
a
care apăra
şoseaua dintre Plevna şi Sofi

ea, dar cu mult ma
slab ca Gorni-Dubnicul.
O escuadă de recunâscere
trimisă ca
să se informede de posiţia
locurilor şi de starea întă
rivilor
constată că acea posițiunea
era apărută de o redută mar
e
aşe-.
dată drept în mijlocul şioselei
şi tăiată de densa în două,
pre-.

cum şi o redută situată pe malu
l unei rovine şi mai multe alte
retranşamente mai mic.
|
După recunâştere Gurco trimise într
'acolo 12 tunuri, patru:
batalione infanterie şi câte-va soin
ii de cazaci, cu misiunea
d'a se mărgini d'a da numal un simula
cru de atac. Aceste de.-.
taşamente, de îndată ce ajunse acolo,
înşiruiră tunurile în bateria de atac

şi împrăsciară infanteria in col
one risipite de ti-.
raliori, iar cavaleria în escuade de
esplorare. Câmpia ce încon--

116:

“jura redutele era întinsă şi fără accidente; arbori sati hăţişii |.
nu se vedeai pe nicăiri şi infanteria nu putea să găsâscă cel
“mai mic adăpost; trebuia dar ca comandantul escuudei să de-

"păşescă peste instrucţiele ce priimise şi să năvălescă la asalt

-de la prima împuşcătură,

Numai de cât fu dat ordinul şi grenadierii sburară înainte,
:goniră

pe

Turci din retranşamente,

le luară

locul,

năvăliră

“spre reduta principală, darcuragiul omenesc şi iuțela atacului

“nu putură să învingă efectul împuşcăturilor ne precurmate
precurm și focul puscilor cu repetiţie ceţineai în mână dușmaniă ce se găseau adapostiţi după parapete. Ne putând merge
mai departe, Ruşii fură nevoiţi să se culce pe brînci în şanţuri
şi să aştepte ajutorele cerute, dar nu stătură mult acolo, căci
Turcii, întăriţi fiind prin nou! forțe, aui eşit din reduta despre
apus şi s'aii îndreptat spre dânşii ca să'i înconjore. .
Vedând acea mișcare a duşmanilor şi ne simțindu-se îndestul de puternici, ca să li se opue Ruşii începură să se retragă;
atunci avu loc chiar sub întăriri cele mai oribile scene de bar“barie. Aprope trei sute răniţi Ruşi, ne putând să urmede pe ca“maradii lor în retragere, fură surprinşi de Turei care-l măcelăriră în modul cel mai barbar; cea mai mare parte din ej fură
lăsaţi în viaţă, dar cu mânele, nasurile şi urechile ciopățite.
"Ruşii fură nevoiţi să 'şi înghiță necazul întv'acea di, să se retragă afară din bătaia tunurilur și să ascepte în împrejurimi
„ca tocmai

a patra di să le pice revanşa

care de astă dată

„decisivă.

fu

In ziua de 16 Octombrie, pe când Osman era reţinut în vi-

:suina sa prin formidabila canonadă a aliaților, și cei din DolniMetropol în neputinţă d'a trimile ajutore, având în câstea ca-

valeria Română, General Gureo, după ce luă Gorni Dubnicul,

sosi cu armata sa în fața Teleşiului, îl înconjură din tote păr-

ile şi pe la prând artilerie incepu să arunce obuse și apoi
Atunci general Gurco trămise un parlamentar comandantului Haki paşa cu propunere pentru capitulare şi ne priimind
respuns, artileria sa începu să'şi urmede opera sa de destruc-

“iune. Tunurile turcesci fură îndată demontate şi reduse în tă-

ft

şrapnele. Focul dură până la 2 ore după amiadi.

cere, infanteria lor fu gonită după
patapete şi pământul fu a-.
coperit cu așchii de luciu. Posi
ţia începuse a deveni forte. anevoiosă, dar totuşi era cu puli
nţăo cercare disperată care
să dobendes

eă un resultat favorabil, Haki-paş

a însă care în
privința calităţiloră militare nu
se potrivea nică la degetul cel. mic al lui Achmed Hivzi paşa,
nu găsi de cuviință să facă acestă cereare, ci se supuse dest
inului ca ori-ce bun muslman
şi
capitulă ne condiţionat.

De aci incolo Plevna era cond
amnată la peire, Gurco nu.
mai putea fi impiedicat d'a merg
e ca un triumfător până în
inima Rumeliei şi 'pînă chiar la
porţile Constantinopolului..
Posiliel
e'satelori din jurul Plev
nei, adică Dolni-Dubnic se
deşertă în curând de trupe
turcesci fără de nică o luptă;
Dolni
Etropol

tot ast-fel, cele din calea spre
Sofia asemenea numai
resista unei apărări desperate
darde scurtă durată,
cetățuele Vraţa şi Lucoviţa avură acei
pulură

ași sortă, Etropolul na
fu cruțat, Praveţul se supuse aceleiaş
i legi, și chiar Orhania,
„mult

lăudată Orhania, pe în care Turc
ii sperat s*0 transforme
într”o nouă Plevnă, fu silită şi ea
să'şi plece capul fără de luptă
„sub sabia biru:torului. Mehmed-A
li care comanăa tote garnisonele ce apărati aceste posiliun
i, fu pentru a treia Gră aban-.
donat de sârtă, pentru a treia ră
butut!

Căderea Gorni Dubnicului şi a
Teleşului

fu condamnarea la
disgrație a lui Mehmed Ali
pașa, cu tote că nu era vinovate
l

care exercita numai

o comandă

nominală,

ci marele Devlet
militar care conducea de la
Constantinopole firul întregei
conduceri ale resbelului, şi care
a fost adeveratul autora] tutu
ror
„Besuccesselor ce a îndurat arma
ta sa prin ordinele contradietorii ce-i dădâi. In diua de 16
Octombre el fu dessărcinat de
func

țiunea de Serdar Ecrem, adică de
comandant şefal armiei
turceşti, şi acea grea şi înnaltă sarc
ină fu încredinţată vanitosului şi încapabilului săă rival lui
Soliman Paşa, care pân'aci.
nu făcuse nimie alt de cât reclamă şi
întrigi. Mehmed Ali Paşa
Eu numit comandant al armatei impe
riale din Bosnia şi Herţegovina. şi curînd după aceia
fu însărcinat cu despresurarea.
Plevnei.

18...
Acest eveniment sili pe Țar să *şi mute reşedinţa de la
“Gorni Studen la Poradim și pe marele Duce Nicolae dela Ra„ deniţa la Bogot ca să fie mai aprope şi să potă să stiingă linia
de împresurare. A doua di după luarea Teleşiului, adică la 17
Octombrie M. S. Domnul nostru trecu în inspecţie trupele de
la Teleş chiarpe câmpul de resboiii şi visită pe soldaţii şi ofi-

cerii răniţi întw'acea luptă.
In diua de 17 plecă general Slăniceanu însoţit de oşti numerse din Verbita spre Racova şi în aceiaşi di geniul român
începu se sape doă galerii de mină spre reduta No.2. In diua
de 1S trupele Lurcesci se retrase din Dolni Dubnic spre Plevna,
iar oștele Române îl ocupară, şi cu chipul acesta deplina înconjurare a Plevnei deveni un fapt real şi complect.
In diua de 19 Octombre guarda imperială ocupă fără de
luptă Tetevenul şi Racovita spre Orhania, și generalul Arnold
care devenisecomand antul cavaleriei Ruso-Române, după ce

Gurgo

luase comanda

trupelor ce operaii în jurul Plevnei,

mulțumi prin un ordin de di cavaleriei româre pentru eminentele servicii ce'i a adus în luptele precedente.

In diua de 21 M. S.inspectă trupele române instalate dincolo de Vid şi a doua di inspectâ trupele ruso-române dintre
"Tristenic şi Etropol.
|
In diua de 28 generalul Scobeleff reuşi să ocupe din noi
muntele Verde de.un ie se vedea Plevna şi guarda imperială
din dosul Plevnei occupă Vraţa. Tot întaceiaşi di primil fu-

gari Turci goniţi de fome din Plevna veniră să spue aliaților
că încă de la 16 Osman a înjumătăţit rațiele de mâncare și
s'aii consilituit prisonieri ca să nu moră de fâme,

In diua de 27 Octombre Impăratul Rusiel veni în tabăra ro“mână şi inspectă cu amănuntul tote lucrările de apărare şi de

aproş precum şi tote redutele, paralelele, drumurile acoperite şi minele lucrate de geniul român; se duse după aceia în
Teduta română numită Impăratul Alexandru II lea cure domina Bucova şi asistă la un viguros bombardament, la care
răspunse Turcii cu multă vioiciune şi trămise spre al noştri
un mare număr de obuze, din care forte multe isbueniră din

79
norocire fără resultat funest, căci redu
ta era bine ferită prin
uvrage de adăpost şi de apărare. Acâs
ta inspecţie atrase din
noii atenţiunea Taruluy asupra armatei
române și'l siliră săi
adreseze nenumărate laude, pe care
marele Monarh le adresă
mai ales corpului nostru de genii
pentru priceperea cu care
Si-a îndeplinit sarcina. Acelaşi bom
bardament fu repetat cu
aceiaşi vigdre în ziua de 29 Octombre
.
În diua de 30 Octombre armata
română fu împărțită în
şepte sectorii cu comandanții inde
pedenţi şi anume: primul
de la Susurlu la Bulgăreni, comandat
de generalul Cernat (Român); al 2-lea de la Bulgăreni la
Halici, comandant de generalul Krudner (Ruşi);al 3-lea de la
Halici la Tuceniţa comandant
de generalul Zotoff (Ruși); al 4-lea
de la Tuceniţa la Cerniatea
comandant general Scobelejf (Ruşi);
al 5-lea de la Cernialea la
Tiemen pe Vid comandant de gene
ral Katales (Ruşi) şi al
6-lea de la Tiemen la Susurlu dinc
olo de Vid comandant de
general Ga neţki,
Pe lîngă aceste sectourii compuse din
Romini şi Ruși mai era
- Si divisia IV română în reservă ce
ocupa spaţiul dintre DemirKeui şi Etropol şi care era comandat
ă de generalul Racoviţă,
În diua de 31 Octombre un parlamen
tar rus trămis de marele Duce Nicolae se duse la Plev
na ca să 'i comunice că Carsula cădu
t în

mânele Ruşilor şi să 1 învite

să se predea în
condițiuni onorabile.La acestă prop
unere în scris, Osman r&s. punse în diua de 1 Noembre tot
în scris, cum că dânsul nu se
va preda, ci se va lupta până la cea
mal din urmă picătură de .
sânge.
În giua de 29 Octombre Turcii se înce
rcară să reia muntele
Verde,
dar Scobelef

îi respinse cu mari perderi; aceia
și cercarefăcură şi în diua de 2 Noembre, dar
Scobelef,de şi de astă
dată
a fosi contusionat de aschia unei bomb
e, toluşi îi respinse din

noi cu mari perderi; asemeni şi în
diua

de 6 Noembre respinse şi al treilea atac, cutote
că de astă dată vitezul general a fost grei rănit.
Intr'acest timp armata română în diua
de 1 Noembre ocupâ
înnălțimele Susurlu-Bivoari din fata
Opanezului şi se instala

deviniliv acolo; tot de odată geniul român începu în i diua de 3
Noembre să ridice mai jos de: Plevna un zăgaz în apa Vidului
cu ajutorul căruia să potă înneca la un moment dat Plevna, şi
în diua de 6 incepu să sape a6 mină spre reduta Griviţa No.

2. Flotila şi artileria română reuşi după malul Dunărei în diua
de 7 Noembre ca să scufunde între Riosul şi Canapa, după 77
lovituri de obuze un monitor turc aflat la înnălțimea 'nsulelor

Cheftele; şi în aceiaşi di detașamentul generalului Slănicenu
ajuns în ajun la Bucoviţa, începu atacul Rachovei,
care ne vom occupa întrun capitol următor.

despre

19.6

Luarea “Racfovei.
Cu cât înainta vremea şi cu cât
se apropia iarna, cu atâț aprovisionarea începuse să devie
mai anevoiosă şi resboiul mai
greu de susținut.
Furagiurile începuse să se răre
ască în Bulgaria, din România sose

aii convoiurile de hrană forte grei
, căci

întemperiele
le stau împotrivă şi podurile pest
e Dunăre se rupsese de mai
multe ori; trebuia dar lărgit cerc
ul de aprovisionare locală, şi
Inai cu seamă trebuia asigurat
spatele corpului de guardă al
generalului Gurco, care deja înai
ntase până la Vraţa, aprâpe
de Orch
ania; trebuia mai ales tăiaț ori-ea
mijloc

de retragere
eventuală a lui Osman şi a oşti
lor sale, în cazul în care şederea lor în Pleva n'ar mai fi fost posi
bilă.
Colonel Slăniceanu fu însărcinat
cu acestă misi

une, şi.pentru a o aduce la îndeplinire i
se puse la disposiţie, din infante.
rie: batalionul de Mehedinţi din
regimentul î de dorobanţi, co-

mandat de maiorul Burileanu, bata
lionul de Muscel din regimentul al
IV-lea comand

at de maior Giurescu, o companie
de
Ilfov însoțită de maior Ene şeful regiment
ului al VI-lea, un batalion din
regimentul al X-lea Putna şi Râmnic
u-Săra

t comandat de locotenent-colonel Mărculescu, pre
cum şi o parte din
resturile regimentului al X V-lea N eamt
şi Suceava comandate

de maior Burchi, în total 3,200 pedestrași, din
care cei mai

mulţi erai recruți sosiți de curând de la
vatra părintească şi
încă ne unif
ormaţi. Din cavalerie i se dădu regi
mentul

LAIIA

al II-lea
6

de călăraşi din Gorj, Vâlcea, Argeş şi Muscel, comandat de colonei Ciornovodenu, regimentul al VIII-lea, tot de călăraşi din

“-Nemtu, Bacăii, Roman şi Sucâva comandat de locot-colonel
„ Perej şi o parte din regimentul al IX-lea de reservă, comandat
de locot-colonel Ştef. Rosetti, iar din artilerie opt-spre-dece
guri de tin Krupp şi patru de bronz de sistem vechiu comandată de locot-colonel Dimitrescu Maican asistat de căpitanii
Calenderu, Borănescu şi locotenent Manolescu.

In capul astei mici armii mergea o companie de geniu şi în

coda ej o secţie de ambulanţă, o colonă de muniţiuni şi un numă» Ore-care de care de aprovisionare. Ea plecă de la Plevna
cam pe la finele lui Octombre şi se îndreptă spre Dunăre în direcţiunea Vidinului. Indată ce se formă colonele astui corp și

mai înainte d'a tvece Iskerul, cercetătorii călăraşi dătură peste
o redută turcească situată âproape de satul Vadin şi reveniră
să vestescă pe şeful lor. Colonel Slăniceanu pleca însoţit numai de trei companii de infanterie,

doă de cavalerie şi două

tunuri, des de dimineaţă din satul Kruşevaţ, se apropie de Va-

din fără să fie măcar bănuit de Turci, şi pe la 10 ore ishi tabăra
duşmană pe neasceptate.
Turcii spăimântați puse mâinile pe arme,alergară la tunuri,

dar din nenorocirea lor, după a treia lovitură, bomba românească nemeri drept la casarmă în locul unde era păstrată
erbăria, iarba luă foc, cazarma sări în aer cu o bună parte din
duşmani şi restul Turcilor o luă la sănătosa spre Ostrov. Călăraşii se luară după ei, se repeziră asupră:le ca nisce lei, Şi

numai de cit se încinse o luptă ctincenă. Turcii r&sbiți de su-

perioritatea numărului, fugiră în baltacurile după lângă Dunăre, călăraşii se luară după ei şi începură să” fugărească prin
"hăţişiu. Turcii trăgeau, Românii trăgeaii; ast-fel merse până

la Ostrov, unde ajunse numa! o mănă de dușmani.
Cei ce n'apucase să fugă, acel ce fusese găsiţi în redută se
predară, şi steagul Român se înfipse pe cel mai înalt meterez.

Resultatul acestei ciocniri neînsemnate în sine, fu de mare folos pentru Români, căci biruitoril,mai cu semă recruții, prinse
îndoită ănimoșşie, iar Turcii se spăimentară aşa de reă în cât

0 luară Ma fuga din Orstrov şi alte postu
ri isolate după mar-ginea Dunărei, care putea fi supărătâre
oștenilor noştri, și se
retra
se în Rachova.

-

După ce v&du drumul curățat de ori-c
e primejdie, colonel
Slăniceanu porni spre Rachova împreună
cu grosul micei sale
arii, şi îndată ce ajunse acolo, cava
leria se Împrăscie în tote
-direcțiunile în mici patrule spre a cerce
ta împrejurimele, iar
infanteria se stabi!i în satul Selanoviţa.
După ce studie bine te-

renul şi vecinătăţile, generalul înconjură
Rachova de la

Selanoviţa până la Bucoviţa printr'un lanţ
de patrule, şi împărți
infanteria şi artileria în două colone,
din care una comandată
de maior Mateescu, se aşedă la apus
unde era tăbărită cavaleria, iar cea Valtă jumătate rămase
în partea despre răsărit a

Rachovei; după aceia Românii se preparar
ă de atae,
Rachova e clădită pe malul Dunărerla polel
e unor dealuri

ce o domină şi o apără ; pe acele dealuri Turci
i aveati o cetă-

țue de pământ care era închisă cu un între
it briii de şanţuri şi
apărată de alte întăriri interiore ; la drep
ta acestei cetățui se
afla

o cetăţue mai mică care era unită cu cea mare
prin

nisce
:galerit acoperite şi căi adăpostite, şi
la stânga sa era o redută
prevădută cu valuri de apărare.
;
In partea dreaptă dealurile se întind lanţ
dar merg scădând
pînă în satul Selonoviţa unde tăbărise &rosu
l armatei Romine,
şi între acele deluri se află o mâncătură de pămâ
nt adâncă şi

prăpistiosă ce se prelungesce până în
Dunăre, în fundu căria
se odihnesce cătunul Lescovaţ sati Lucoviţa
. In partea stângă
la o depărtare de 7000 metre de dealu
l

Rachovei,

curge riu-

leţul Schit care se rostogolesce a lene pe un
pat nămolos şi
print

re nisce maluri adânci, trecând p'aprope
de satul Bucovița, şi merge de se varsă în Dunăre mat în
dreptul gurei Jiu-

lui.Un chilometru mai departe curge riul Ogost care,
de şi mai

'at, este însă mai lesne de trecut prin vad, fiind-că
malurile îi
:sunt merunte, apele mici şi fundul petros,
|

De la satul Bucoviţa în jos spre Dunăre se află o drumbrav
ă

«deasă ce cresce pe muchia unui deal ce are în
eveastă turnul

Tainat al unei cetăți romane, şi de la acel deal spre
Rachova

se aşterne rădâre lungi de vie care se întind până la cetățuia:
cea mică.

Intre Bucoviţa şi turnul Roman, peste apa Schitului se află
un pod de piatră, şi dincolo de pod se întinde calea spre Cotu-

zlui, Palanca şi Vidin. Dumbrava de care vorbirăm începe:
chiar de lângă pod şi umbresce ambele
până la Dunăre.
În diua de 6 Noembre sosi la Bucoviţa,
despre sud-vest a oraşului Rachova, un
lerie română compus din o brigadă de

laturi ale rîului mat:
sat aflat în marginea:
detaşament de cavaroșiori comandată de:

“colonel Victor Creteanu, asistat de locot-colonel Kintescu şi
Alexandrescu, o baterie călăreță compusă din 6 tunuri Krupp,
comandată de căpitan Hepites şi un regiment de ulanr Ruși cu

patru tunuri mici comandate de general Mayendorft. Acest detașament trimis de Ruşi numai ca să observe mișcările și operațiunele Roiminilor fără a lua parte directă la ele, ocoli Rachova traversând drumul despre sud care merge direct spre
oraşiii, la ore care depărtare de întăririle cetăţii. E! fu aşezat.
de către conducătorii
săi la adăpostul bătăi tunurilor pe înăl-timele ce domină podul preste Schit şi calea spre Vidin ; acolo:

fu trămis şi detașamentul de infanterie al maiorului Mateescu.
Voinieii noştri petrecuse noptea dintre 6 şi 7 Noembre în
posiţiunele ce ocupase de cu vreme în jurul Racliovei, şi dor„miră pe pămîntul gol şi lipsit de orr-ce adăpost în posiţiele ce.
dobândise fără a fi turburaţi de Turci. Acea nâpte fu pentru.
bieţii oșteni o nâpte de crudă cercare. Era frig, un frig uscat:

şi pătrundător, bruma albea buruenele uscate și mărăcinii desfrundiţi după marginea drumului, iar cerul era limpede şi ste-.
lile selipitore ca în tote nopţile de iarnă, senine şi gerâse, şi
bietul dorobanţ ca și toți bravii noştri oșteni, n'aveaă drept a-

dăpost şi invelitore care să"! apere de acel ger pătrundător ni-.
mie alt de cât subţirica şi zdrenţer6sa sa măntălută, sub care
dărdăiau de mama focului îîn loc să se încăldească.

A doua di oștenii se desceptară pe întunerec şi de o cam dată
îmbucară ce-va ca să'şi mai prindă inimă şi să se mal între-PC, INN

rneze; după aceia diferitele detașiamente începură să se misce-

-si-să ia posiţiuni în punctele cele mai strategice ce putuse găsi,
prin vecinătate. Infanteria înconjură oraşiul în formă de eventaliu, artileria ocupâ înălţimele cele mai priinciose pentru operaţiunele lor, şi cavaleria se ascunse după adăposturi, fără
a perde din -vedere d'a ţine în comunicaţie continuă şi în legălură ne întreruptă, diversele detaşiamente împrăsciate pe
„lunca din valea Rachovei.
Misiunea armatei romiîne era forte dificilă şi avea să învingă

dificultăți forte anevoiose. Precum am mai dis mai sus, Ra„chova e clădită în dosul şi chiar pe muchia despre miadă-nopte
a unui deal paralel cu Dunărea, şi ereasta acelui deai precui .
şi muchia sa despre miadă-di sunt acoperite cu vii şi pe atunci
erai apărate prin câte-va întărituri de Ore-care importanţă, a
căror luare era. cel cel puţin forte anevoiosă, daca nu chiar
imposibilă, căci pe lângă întărituri suişiul pe dinsa era dificil
"din causa terenului care era ripos şi presărat cu văgăuni a-

„dânei. Tote aceste dificultăţi şi obstacole erai cunoscute de
colonel Slăniceanu, căci visitase acele locuri cu mult mai nainte de declararea r&sboiului, cu tâte acestea dinsul nu stătu

nici măcar o clipă în cumpănă, ci în diua ficsată pentru atac,
dătu la timp instrucţiunele necesare şi ordonâ artileriei ca să
începă mai din vreme bombardarea posiţiunelor dușmane.
Dealul ce se întinde în partea despre răsărit se coboră spre

satul Selanoviţa pe o pantă destul de dulce şi lesne de suit,
-dar între acest sat, în jurul căruia era tăbărită infanteria română, şi Rachova se afla acea văgăună adîncă despre care am

“vorbit mai sus, ale cărei maluri sunt drepte aprope ea nisce
“pereţi, precum şi acea mâncătură de pămint prăpăstiosă cu o

“căscătură care e atât de largă în cât pote să adăpostâseă între
pereţii ei întreg satul Lescovăţ sai Lucoviţa. Ca să ajungă ci-

-ne-va să ia înnălțimele dominătore Rachovei despre acea par“te, nu putea să facă alt-ceva de cât să se scobore în acea văgă“Ană şi apoi să sue c6sta cea repede a părții opuse, sub ploea de

“glonţe şi de carstice aruncate de Tureii din tăbiele și şianțurile
"vecine. O parte din infanteria română fu orînduită ca la tim-

“pulhotărit să încerce acestă operaţiune atât de primejdissă,

-

| Cea altă parte avea să facă aceiaşi

cercare prin partea de..

spre apus care nu era nici mai lesnicidsă şi nică mai scutită de

primejdii. In partea despre apus dealul e tăiat la o distanţă de
vro 700 de

metri de cursul păriului

Schit,

ale cărui maluri:

sunt înnalte şi rîpose şi a cărui matcă e adâncă şi mocirlosă.
Pe malul săi cel drept se află redemat de dealul ce se prelun-

gesce ondulindu-se pînă la Dunăre satul Bucoviţa, şi mal spre.

nord de sat, în fala gurei Jiului se află acea dumbravă deasă

d'asupra căruia stă cocoţat pe o muche turnul roman. Dincolo
de turn spre Rachova se întind viele ce înconjoră oraşiul. Sub:
adăpostul acelor vii aveai să înnainteze ai nostri spre a lua
cetătuia cea mică.

Luni la 7 Noembre încă de la 9 ore de diminsţă se deschise

- focul de artilerie după dealul Bucoviţei, și imediat intrară în
acțiune cele 23 guri de foc de la Selanoviţa care începură să
împrosce grâznie meterezurile turcesci. Turcii n'aveau de cât

trei tunuri, dar aveati avantagiul posiţiunei și al întăririlor ;:
ei răspunse pe dată cu tunurile ce aveaii şi sustinură focul cu
multă vioiciune.

- Indată ce intrâ în acţiune artileria, cavaleria se risipi în tote
părțile ca să facă recunosceri, iar infanteria se reslăți preste

“ delurile din flancul stâng al Turcilor, mai înteiă în colone compacte şi apoi în şiruri împrăsciate de tiraliori.

Maior Giurescu fiii al Câmpulungului cu Muscelenii săi urmâ antegarda acestor venători de ființe omenesci; el mergea
în fruntea voioselor sale cete şi entusiasmat ca şi el răsucea
sabia în aer şi striga cu voce mişcată:
— Hiainte copii, înainte cu D-dei ; să imităm pe străbuni!
noştrii care acu 275 de ani cu Mihaiu-Vitezul în frunte, chiar
aci, aii înfrînt cerbicia turcescă.

Flăcăii lui sburaui la morte ca la horă, bărbăţia șefului lor”

îi electrisase pe toţi, avântul lui le servi drept exemplu şi i
făcu ca dintr'o fugă să cobâre costa Lescovăţului, să trecă ca-

năluca valea cea adâncă şi într'o clipă să se vadă agățaţi de

ripa opusă care este dreptă mai ca şi un perete. După ei ve-

|

nea imediat Ilfovenii pe care îi întlăcăra vitejescul esemplu.

"al maiorului Ene comandantul lor, şi la patru sutede metri
mai în urmă mergea locotenent- colonel Măldărescu împreună
cu trupele sale care forma reserva colonei.
Incep împuşcăturile, încep împroşcăturile, încep glonțele să

şuere, şrapnelele să poenescă, bombele să fluere; foc şi morte
pretutindeni, fer şi plumb topit în tote părțile, mortea curgea
în spaţii ca ploia cu măzărică, însă oştenii Români rîd de aceste spaime şi merg dârji spre tăbiile turcesci împroșşcând
şi ei fără de contenire, iar ofițerii de stat major şi cu adjutanți
sbor de colo până colo prin foc ca să transmită ordinele comandentului şef, pe când acesta aşedat pe o înălțime din apropiere care nu eră tocmai ferită de primejdii, observa tet, supraveghia tot, împărțea ordine şi instrucțiuni în tote părţile.
Muscelenii ajungând sub muchia dealului, fură priimiți de
Turcii dinir'o tabiă mică cu salve de împuşcături ; ei nici una

nică alta se repeziră spre ea fără să se sperie de potopul de
gloanţe ce curgea peste capetele lor şi săriră în şianţurile tabiei cu furia unei vijelii. Turcii surprinşi şi înecaţi de valul cel
cotropitor al oștenilor români o rupse de fugă; românii se
luară după ei, şi după o crâncenă dar scurtă luptă, vitejii fii .
ai Carpaţilor îi goniră din şanţurile lor şi îi respinse până în
reduta cea mare.
Restul armatei nu se lăsâ mai pe jos, ci numai de cât dădu
-măvală spre întăririle dușmane, loviră pe păgân cu turbare şi
"1 goniră din reduta din stânga; apoi se indeşiră merei în jurul redutei celei mari şi începură să o înconjore.
Intr'acest timpo parte din armata de la Bucoviţa, eşind din
ascunzătorea din dumbrava Schitului, intrase în vii, se apropiase de cetățuia cea mică, sub adăpostul bateriei călăreţe, şi
deja începuse să năvălescă spre dânsa cu turbare, însă în acel moment comandantul ei majorul Mateescu cădu rănit la.
genuchi în fruntea băeţilor săi, şi soldaţii, rămâind fără de şef,
îşi cam perdură cumpătul şi se retrase în vii fără a înceta d'a.
zădări prin împuşcăturile lor pe duşmanii din cetățue.

Cu tote acestea lupta nu încetâ nici aci d'a fi crîncenă şi sîngerosă, însă fu ce-va mai domolă şi mai fără avint. Cu tote a-

cestea, de și colâna despre apus din causa rănirei-i comandatitului său riu înaintase conform planului de resbel, totuşi cea
despre răsărit nu stătuse pe loc; dorobanţii mergeau merei

înainte fără să ţie semă că se luptat de nouă ore nebăuți şi nemâncaţi, şi împroseai, şi împuşcaii într'una. Ei nu se opriră
nici atunci când băgară de semă că gibernele ui inceput să se

golâscă, ci urmară d'a înainta şi cu puscele lor Glinca continuară d'a răspândi morte cumplită în şirurile acelor ce purtaii
în mânui pusci Henri Martini şi Wincester.
Maior Giurgescu, care pe atunci încă trăia, nu se mai astâmpăra la un loc; bravul oştean, nerăbdător d'a vedea cu un mo-

ment mai crin steagul românesc fâlfâind
pe redatele Tarcesci, se repedi înaintea
mai pe jos ca el, şi când
un glonţ îl isbi şi '| culcă
Imediat Maior Ene nu

vitejilor sti ce nu se lăsau a remânea
fu p'aprâpe să 'şi vadă visul cu ochii,
la pămînt mort lovit drept în te unte.
mai puțin brav şi nu mai pulin nerăb-

dător, eşi la iveală ca să vadă dacă soldaţii lut ocheaii bine, şi
se pust voiniceşte înaintea ploei de glonţe a duşmanilor. Cum

îl vădu un sergent, înțelegând pericolul cel ameninţa, se repedi și cu pericolul vieţii sale, il luâ în brațe şi îl retrase în-

napoil în şanțul de adăpost, dar el reeşi la minut din rînduri şi
începu să strige:
— Daţi de tot copii, dar nu dise mai mult, căci un glont duşman îl isbi şi pe el, şi viteazul luptător căzu în braţele sergen-

tului cu pieptul străpuns de un glonţ, şi 'şi dădu sufletul încă
murmurând : înainte, nu ve speriaţi.

|

In aceiaşi clipă cădură morţi locotenentții Nicolae Radovici
şi Pavel Bordeanu, acesta pe când transmitea ca oficer de ordonanță ordinele comandantului şef către conducătorii trupelor în luptă. Tot acunci fu rănit sub-loeotenentui Spiroiu ; a-

cesta însă cu sângele curgând şiroiii pe obraz îşi păsteă locul

până la finele luptei.
„După mârtea Majorilor lene şi Guirescu, luâ comanda întregei colone locotenent Colonel Măldărescu comandantul reservei, dar ca cum a: fi fost un făcut, un glont duşman veni ca să
'] scoță și pe el din rînduri. şi'i pătrunse îluerile aminduorora

şiroe din ranele sale,ci numai d€ cât se aşeză pe un pat por-

Rom âni
dintre

pe
1577

Batălia

de la Rachova

marginea

şi Turci din
riului Schit.

diua

de 9 Noembre

piciorelor. Elfcădu, omenii ambulanţelor îl ridicară pe dată,
dar dînsul nu-și perdu de loc cumpătul, de şi sângele curgea
tativ de ambulanță, și fără să ascepte să fie legat la răni, con“tinuâ înainte d'a comanda.

— Ura! strigă el invărtind sabia d'asupra capului săi pe

Draneardul ce] transporta jura; strigară şi voinicii lui, ura; repetară şi bravii fii ai României năvâlind spre valea pe muchea
căreia plana apriga morte mută și cobitore, cu coasa gata de

..

secerat şi cu forfeca gata d'a tăia fire de vieți omenescă; ura ;

strigară şi ofiţerii care le dătură nenumărate exemple de cu-

ragiii şi bărbăţie, şi strigând ura! toți cu toții dătură năvală

spre primejdie, şi o înfruntară cu bărbaăţie, şi siliră pe Turcă să
se retragă spre întărirea din centru speriaţi şi uimiţi d'atâta

|

vitejie.

Acest exemplu dat de un rănit înflăcără atât de mult pe Români, în cât ei începură să nu-şi mai dea seama de primejdie
şi să se expue ei fără ai mai simţi gravitatea. Intr'acest timp
încăerarea deveni cumplită, virful baionetei şi patul puscei

făcură multe victime în ambele păriă, şi împușcăturile deve-

niră mai dese şi harţa piept la piept din ce în ce mai îndărjită;
ea crescea cu cât sorele se apropia mai mult de scăpătat. Turcii se apăraii cu înverşunarea omului desnădăjduit, şi ai noştri

cu hotărîrea omului ce vrea să isbutescă cu ori-ce preţ. Turcii

dau, Românii

dati, dai

adversarii unul într'altul de svîntai

pămîntul şi nimeni nu se lăsa bătut; tote însă aii o margine
întracestă lume, mai cu semă puterile omenesci.

În avîntul încăerărei locotenent colonel Măldărescu uitase
că era rănit şi sângele săi înflăcărat de entusiasm şi de surescitarea produsă de luptă, îi dătuse puteri noi, forțe supra-

naturale, un fel de galvanisare electrică ; încetul cu încetul

însă sângele începu să se răcescă, stimulentul să se potolescă,

avintul să slăbescă şi viteazul să redevie om. În cele din urmă

vădând că slăbea mereii, bravul comandant dădu ordin ca să
fie transportat înaintea comandantului general.
Pe când se afla înaintea colonelului Slăniceanu si "i esplica

cum stati lucrurile, un glonţ veni să se înfigă în stinghia patului săi şi să '] silescă a se retrage după câmpul de luptă şi
a dispune să fie îndreptat spre ambulanţă. După aceia coman-

dantul şef luâ comanda atacului şi se puse în fruntea soldaților să cari nu conteneaii d'a înainta. În frunte cu comandan-

tul şef voinicii noştri săvirşiră noi minuni de vitejie. Fără să
se gindescă că n'aii mâncat nimic şi nu s'au dat repaosului de

mai bine de dece ore, ei se păteă cu desnădejde şi sburai în-

nainte fără să le pese de mortz. Prin vitejesca lor îndărjire că

1

strimtorase

amarnic pe Turcă în cetăţuele lor, şi “i secera în-

tocmai ca pe nisce spicuri de grîu; din nenorocire noptea veni
repede şi negriciosă şi colonel Slănicânu găsi de cuviinţă să
ordone încetarea focurilor, Cu acea ocadie el dovedi că a fost
un fărte bun oficer de stat major, un strategist eminent şi un
forte dibaciii de cap creator de planuri de r&sboiii excelente,
dar un mediocru comandant de trupe în luptă.
«Colonel Slăniceanu, dice autorul notiţelor asupra vieţii Regelui Carol, pare că.nu s'a arătat îndestul de abil în atac, ci
şi-a retras trupele prea de vreme şi a dat prea de timpurii ordinul de rete agere, pe care l'a efectuat prea pripit şi a pus prea
curind capăt luptei pretextind că fraţii nu se mat putea deo-sebi de duşmani».

Chiar dintr'acea seră Rachova ar fi putut să fie a Romiînilor,
daca ar fi avut un alt comandant ceva mai energie, dar din ne-

norocire comandanții mai îndrăsneți căduse morți şi răniţi, şi
pe lingă acesta era iarnă şi pe acea vreme noptea sosesce prea
bruscă şi întunecosă. Se mai întâmplase ca să nu fie nici lună,
ast-fel că întunericul cel mat obscur împedica continuarea ori
cărei operaţiuni. Cu tote acestea pă când începuse să amurgescă, daca s'ar fi dat un asait general, chiar cu acest comandant cam prudent, succesul nu numai ar fi fost posibil, dar
chiar sigur, însă el nu fu dat pentru că ostenii nu mîncase totă

diua, sărmanii se bătuse fără de curmare din dori de di şi că--

deaii sdrobiţi de oboselă. Afară de acesta mai toţi şefii superi-

ori picase în capul colonelor de atac unii morţi şi alții răniți şi:

nu erai la îndemână alţii ca să-i înlocuiască. Atacul general fa:
dar aminat pentru a doua di, colonel Slănicenu se grăbi a seveintorce la Selanovita, fără măcar să observe posiţiunele duş-

-mane, şi mase n6ptea acolo, iar bietele colone de atac fură re-

trase la polele delurilor şi prin şianțurile tăbielor ce luase cu
baioneta în mână. Grosul trupelor mase în Lucoviţa într”o:
parte şi prin vii şi pe marginea Schitului în cea altă parte,

spre a se putea să se odihnescă la adăpostul dealurilor, şi să.
fie feriţi de ori-ce primejdie ce-i ar fi putut surprinde în tim--

pul nopții

A

doua di nu fu cu putințăsă reîncepă lupta, căci se iasăse

-pe pămînt o negură deusă.care nu îngăduia să se distingă om
„de om la doi paşi, prin urmare nimeni nu se gîndi să reincepă

„operaţiunele. Afară de acâsta,de şi trecuse dela Bechet un batalion de infanterie pentru a servi de întărire, cei ce'se bătuse
în ajun totă diua nu mii putură să reîncepă, căci puterea ome-

nescă are şi ea un capăt; ostenii erau de la mare până la mie
- cu desăvirşire obosiţi, după o luptă de dece ore, şi alte reserve

„de împrospătare rin se găsâi la îndemâna comandantului şcf.
Afară de acestea datorii mult mai scumpe îi chema a altă

“muncă ; morţii şi răniții qăceaii pe cămp, şi unii aveai nevoe

di
de repaosui eroului şi cei alţi de îngrijirea medicului. Acea

Sf. Mihail şi Gavril, fu dar consacrată în-de sărbătore, diua

„mormântării morţilor şi îngrijirei răniților.
Turcii din parte-le nu făcură în tot decursul dilei nici o miş„care ofensivă, vi "1 lăsară să se odihnescă şi să se reformede
în
în bună voe. Într'acest timp însă ei nu stătuse cu mânele

-sîn, ci totă diua furnicară. Românii din jurul întăririlor nu ve-

dură nimic, căci îi împiedica dealurile şi ceaţă cea deasă grădar cel de peste Dunăre şi cei
mădită în văgăuna Lescovaţtului,
de prin viile despre apus vădură mai bine. Pe la prinz colonel
dile
Slăniceanu-priimi de la general Lupu care sosise decite-va
vedea
se
acolo
de
că
în Bechet viind din Calafat, scirea cum

făcându-se în Rachova pregătiri mari de plecare, şi că Turcii

se preparau de fugă şi 'şi făceaii în grabă bagagele.
Cum'aflară Românii una ca acesta, numai de cât luară mEsuri de precauţiune şi întăriră aripa armatei despre apus ca
să le tae ori ce mijloc de retragere spre Arcer, Lom, ori Vidin.

Pe cînd Rominii luaii aceste măsuri, noptea sosi şi cu ea un ne-gvu întunerec amestecat cu câță. Turcii profitară de întunerec
-gi la adăpostul nopţii deșertară tote posiţiile şi se urniră din
tote părţile împreună cu tunuri, bagage şi răniţi. Seiind cum
că podul de la Schit era bine apărat de Români, o mare parte

din fugari îl evitară, şi pe când cei mai bravi și mai fanatici

din Turci mergâi spre pod ca să se isbescă cu voinicia Româ-

nescă, şi să maschede adeverata relragere, glyta cea mai mare

2

Bi
coti la drepta, alese pe tăcute un vad spre a trece prin Schit-

„mal în vale de pod, şi, negăsind loc de trecere cu carul prinapă,.
aruncară în rii saci cu făină şi orez, saltele, corturi, bagage
, care şi tot ce avură la îndemână, făcură din tâte acestea obiecte un fel de zăgaz și trecură cum putură pe d'asupra lui fără
să producă cel mai mic sgomot. Tunurile fură trecute în brate.
.
Carele cu bagage şi cu răniți precum şi chesânele tunurilor nu putură trece, căci era.cu neputinţă să mergă pe acel pod.
improvisat, atăt din causa fragilității materialului din care fusese compus şi care se putea scufunda şi dărima sub presiunea ori cărei greutăți mai însemnate, cât şi din causa cons-

teuctiunei sale forte primitive. Ele dar rămase dincoa de rii:

in paza garnisonci ce se îndreptase spre pod.

În diua de 7 Noembre colâna despre Schit jucase, precum am
dis mai sus, din cause independinte
de voința sa, un rol fârte
secundar; îl jucase pe de o parte pentru-că acestrol i se ficsase
ca să-l joce, iarpe de alta din causa răniref comandantului ei
chiar de la debutul luptei; ea se mărginise numai da se
în-.
drepta spre cetăţuia cea mică spre a face numai o demonstrație şi d'a se risipi prin vii fără a merge mai departe.
„_
După ce major Mateescu fusese'rănit la genuchi în fruntea
băeiilor săi şi silit să părăsescă comanda, r&sboinicii vădindu-se fără şef, nu mai înnaintară cu îndrăsnela de mai
nainte,
mai cu semă că nici unul din oficerii ce mai rămăse
se ca să ']înlocuiască, ne având instrucțiuni, nu mai cutezase
să 'şi asume o responsabilitate atât de mare ca să sbore în
fruntea sla- -

belor forțe de care dispuntu spre cetățuia dintre vii; ci'şi petrecură totă diua mărginindu-se numai d'a zădărnici pe duş-

man prin împuşcături neprecurmate de la adăpostul meterezurilor ce și făcuse printre vii, Noptea o petrecuse în sianţu-

rilece 'şi săpase dincolo de acele meterezuri, şi a doua di se
ocupară şi ei cu îngroparea morţilor şi cu sirîngerea răniților.
În diua de 9 Noenibre sorta vru ca ei să joce un rol hotărîtor

Şi să facă ţărei lor servicii forte importante.
Ă
După ce se Jăţi vestea cum că Turcii ar vrea să fugă, acest
detaşiament eşi din vii, cobori costa şi se concentrâ în preajma
-

riăîn jurul poSchitului. Ajungînd jos se grămădiră dincoa de
, peste acea gîrlă
dului de piatră, singura trecetore putinciosă

timp cavaadincă, potmolsa şi cu maluri înnalte. Întw acelaşi
ul şi se
Schit
trecu
Jeria care era tăbărită apropede Bucoviţa,
posițiluâ
reslăți în câmpia dintre Schit şi Ogost, iar artileria

de o
une pe înnălţimele ce dominau Schitul. Tot
it
răsăr
e
despr
a
parte
în
din infanteria ce operase
de
podul
apăre
să
rească detaşiamentul ce avea
ca
încur
t
ndor
Întwacest timp generalul rus Maye

dată o parte
veni să întăpeste Schit.
lumea aler-

şi în diua de 7
gînd forfota de colo până colo, cum o încurcase
a-

prin superiorit
Noembre, şi stănjenea pe colonel Slăniceanu
a tuturor mesuretea gradului săi, în aducerea 'a îndeplinire
supremă a întregulor ce lua, căci nici nu vrea să ia comanda
ea consecinţelor,
Jui detaşiament, prin urmare responsabilitat
cei ce şi o luase.
pe
pace
în
şi nici nu se astămpăra ca să lase
dări prin întune
Pe la trei ore din n6pte santinelele Româ
se îndreptau
ce
lor
_ neree apropierea lungului convoiii al Turci
Mehedinţenii şi Gorspre pod, şi dădu iute alarma. Inti”o chpă
an Merişescu se puse
jeniă fură la post cu arma în mână și căpit

în fruntea lor.

|

după delul ce doTunurile lui Hepites începu să mugescă
începură să cutreere
mina podul, Roşiorii şi Călăraşii Români
săriră în șanțuri
vecinătăţile în tote direcţiunile, şi dorobanții
de focuri încruşi începură să împrosce pe duşmani cu salve
cişate.

străluci mândră pe cer
Cerul se înseninase, luna începuse &

de luptă printre
şi lumina sa isbutise a răsbi până în câmpul
copaci eraii desdesele crăci ale arborilor dumbrăvii, ai cărei

şi dintr'o
frundiţi ; putea dar să se îndreptede bine loviturile apăruse

lunei ce
parte şi din alta. Atunci la lumina galburie a
acele privedintre
una
cu
petre
între două petece de nori, se
naţiuni.
unei
viaţa
in
ori
lisce titanice ce nu se petrec de multe
ţinură
nu
însă
te,
Turcii răspunse Românilor prin salve repeli
tură
rie,
de artile
mult atacul căci ei erati lipsiţi de adăpost şi
cul trămbelor de
dar nevoiţi să se repedă cu sălbăticie în mijlo
împuns, şi în fine
dorobanţi ce "i asceptaii cu haioneta gata de

9%

se încinse o luptă erîncenă şi înverşupată între resboinicil acestor două naţiuni ce se urati de atâtea secole.
Încăerarea cea mai cumplită fu chiar pe pod ; sângele curgea. şiroe și se prelungea pe lîngă parăpet şi de acolo pe rigolă se prelungea până ce cădea în apa ce începuse a se roşi.
Trupurile celor morți se rostogoltii peste parapete şi de acolo
“în rîu, şi acei ce remin6i pe pod cu un pic de viaţă în piept, expia sub greutatea căletiului r&shoinicilor ce nesocoteau orice piedecă şi ori-ce obstacol.
Ama»nie se luptaii Trreii, dar mult mai amarnic se r&shoiaii
Românii; vijelia cea mai cumplită nu era atât de furisă ca
mişcările minelor lor. Daii vitejii, daii de svântati pămîntul
dai de morte ; spintecaii piepturi, sfăşiau pântece, sdrobeai
.
brate, şi când le venea bine transformaii în ghidcă patul pus-

cil şi isbeai pe vrăjmaşi la mir ca să nu se mai scâle. Cu ase-

menea viteji cine se putea măsura ? înfăţişarea lor numai spunea celor ce "i vedeaii că cu ei avea să fie isbânda. Cu ei şi fu,
căci Turcii o slăbiră iute, din agresori ei deveniră urmăriţi şi
în sfirşit fură puşi pe gână şi nevoiţi s'o cotescă la drepta ca
să
urmeze tot calea celor fugari, dar Românii nu le dădură
timp.
Din atacați ei deveniră îndată atacatori, luară armele
la mină,
se năpustiră spre duşmani strigînd ura, se luptară
pept la pept
cu coda fugarilor, o cumpăviră fără de cruţare
două ore înche-

iate şi nu se lăsară până nui prăbuşiră mai pe toți
la pămînt
Şi până nu-i siliră să se predea. Multi din Turci
cădură morți
de baioneta Curcanului, mulți fură săbiaţi de
paloșul Rosiozului, mulţi fură sdrumicaţi de piciorele cailor
Călăraşilor şi

mulți fură şterşi după pământ de obuzeleşi şrapnelele
Astileriştilor ; cei mal mulţi însă se înecară în adâncimea
Schitului

'voind să fugă, şi abia o mică parte reuşiră a trece
apa în not şi
-a da dosul. Dintre Turci cei ce nu muriră se dătură
prinşi de
resboiii în mânele biruitorilor, şi forte puţini avură
norocul să
scape.
SE
!
Cavaleria Română şi cea Rusă se luâ după fugari,
hărțui o
bună parte din ej, făcu mulţi prisonieri, dar
baltacurile, păpu-

O

baterie

de

Artilerie călăreaţă

urmărind

pe

fugarii "Turci

în Rachova

e

a

INI

de 9 Noembre

ete aia:

din giua

1877.

riştea după malul Dunării şi necunoştința
cotişuri

lor locului,
sili pe ai n6şiri ca să se întârcă înap
ol încăreaţi numai de prăzi.
Chesânele de artilerie, convoiul de răni
ţi şi de baga

ge câte
nu se înecase, o mare cantitat
e de arme luate din mânele celor cădu

ţi și alte unelte trebuincidse unei
armate în campanie fură trofeele astei victorii glor
idsă pentru Români. Steagurile fuse
se desființate de Turci din diua
preceden

tă. Tunurile şi muniţiunea de r&sboiii scăp
ase din mănele biruitorilor
mulțumită numai prea marey prud
enţă a colonelului Slăni-

ceanu, Pentru aceia şi M.S. Domnitorul
şi comandantul suprem
al armiei din jurul Plevnei îi luâ comand
ă detaşiamentului căvuia i se încredinţase sarcina d'a prep
ara înconjurarea Vidinului despre uscat, şi o dătu colonelului
D. Leca, iar comanda
tuturor trup

elor din jurul Vidinului care era hotă
rît să fie dată -

tot D-sale o încredință generalului N. Har
alamb.
Cum se lumină

de diuă general Lupu trecu de la Bech
et o
parte din armata sa şi luâ cetatea în priimire
. Pe la o oră după
amiază intră într'însa şi armia ce o câştigas
e cu preciul generosu

lui său sânge şi prin perderea a dot ofice
ri şi 129 soldaţi -

morti și a şepte ofiţeri și 178 soldati răniți,
.
.
+

Ă

X

Phupă victoria de Îa “Rachova.
cei se făcu,
Acestă victorie care, cu tote criticele

totuşi fu

de Români, proforte frumosă, căci fusese vepurtată numai

totă țara o vădită
duse în tabăra oștilor aliate precum şi în
ce dobîndea arbucurie. Acestă victorie, pe lângă noua glorie
ă a trupelor
drept
ea
latur
mata română, pe de o parte degajiu
e dintre 0român
r
“ce înconjura Plevna şi scăpa spatele oştilo
de alta dătu prilej
-panez şi Griviţa de ori-ce îngrijire, iar pe

ie şi fie-ce
mindriei naţionale să ridice în sus fruntea cu semeţ
eşit triumfăromân să dică, după două secole de umilință: am
“

tori numai prin noi înşine.

rpretal senConsiliul de miniştri fu cu acea ocadie fidel înte

a M. S. Domnitimentului întregei naţiuni şi se grăbi a adres
$. se grăbi a
torului o căldurâsă depeşe telegrafică, la care M.
răspunde în chipul următor :

«Multumesc din inimă Consiliului de Miniștri pentru felicia
tările ce'mi trimete.
oști românesci
«Mă simt mândru u mă afla în fruntea vitejii

gloria
care a încununat cu lauri steagurile sale, a împrospătat

din noi în paginele isstrăbună şi a înscris numele Rachovei
toriei».

|

Caroi

„Spre a serba în mod solemn acest imbucurător eveniment,

pe
în diua de 12 Noembre se oficiâ un tedeum de mulţumire

platoul de lângă Dividiunăa II din facia Plevnei, în presenţa -.

M. S. Domnitorului, care, după terminarea serviciului divin a- . dresă trupelor întrumte următârele cuvinte :

II

«Vitejia armatei nostre a avut o nouă isbândă de mate im.
portanță. Luarea Rachovei va fi înscrisă cu litere nesterse în

analele nostre alături de luarea redutei Griviţa. Dea D-deii ca

încă şi prin alte fapte strălucite bravura oștenilor români să
rămână de a pururea ne uitată. Ati vărsat şi sunteţi încă gata
a vărsa săngele vostru pentru independența scumpei nostre
ţări. Spre amintirea împlinirei sfintei nostre datorii, voi insti'tui o medalie pe care va fi scris: « Apărătorilor Independenţei
României». Să unim acum puternic vocea nostră în fața vrăş- maşilot noştri seculari şi sub bubuitul tunurilor să strigăm :

„Trăiască România de sine stătătâre». -

a

Intaceiaşi di M. S. Domnitorul adresa colonelului Victor
'Crejenu comandantul cavaleriei de la Rachova următorea

scrisore : .

i

i

„<Scumpul meii Colonel Creţenu» -

Regimentele mele de roşiori întrunite în brigadă sub comandamentul D-tale s'a deosebit în felul cel mai onorabil
în

tote afacerilela care aă luat parte de la începutul acestui resboiă prin disciplina, valorea şi chipul inteligent şi devotat cu
care 'şi aii îndeplinit datoria ; ele ati câştigat stima aliaţiior
noştri şi Domnesca mea mulţumire. Vitejia ce ele aii desfăşu-

rat şi servieiile ce aă făcutcu ocadiunea luărei Rachovei ai adăogat şi mai mult ia acestă stimă şi mulţumire. Te însărcinez

"dar a mulţumi brigadei de roşiori în numele ţării şi în numele
meii, și a'i anunţa că drept răsplată a bravurei şi devotamentului ei, M. S Impăratul Rusiei a destinat 14 cruci de si.
'George spre a se împărţi gradeior interiore, câte două de escadron, şi eii din parte-mi confer 56 medalii pentru virtutea
militară, spre a se distribui acestor grade câte opt de esea-

dron. Aştept raportul D-tale pentru răsplatirea ce au meritat
:Bradele ofiteresci în dilele de.7, S şi 9 Noembre,

.

î

clar în ceia-ce privesce pentiu energia şi meritulcu care at
condus trupa, a cărei comandă ţi-am încredinţat, Imi fac o:
plăcere a'ţi acorda dreptul de a purta Domnesca mea cifră cu:
„eghiletile statului Mei major, ca o distincțiune pentru brigada

ee comandi şi o dovadă pentru D-ta perscnal a Inaltei Mele
multumiri. Dumnedeii să crescă şi să înmulțescă isbândele-

6stei românesc.

Carol

”

Intwaceiaşi di M. S. adresă Căpitanului Merişescu comandantul batalionului 1 d n regimentul i de dorobanţi care sa
distins în lupta din vie în diua de 7 Noembre şi cea de la Hărlec în diua de 9 Noembre, următorea epistolă :
«Căpilane»

-

Batalionul1 din regimentul I de dorobanţi s'a purtat cu cea:
mai mare vitejie înnaintea Rachovei. După ce bravul său co-mandant major Mateescu, fu rănit, D-ta ai condus acestă trupă
care a desfăşuratla apărarea podului de la Hărlek un nespuseroism. Te insărcinez a mulţumi voinicilor dorobanti în numele 'fărei şi în numele mei, şi a distribui din partea M. $.
Impăratului Rusiei opt cruci de sf. George, câte două de fie.

care companie, şi 24 medalii de. «Virtute militară» câte 6 de

fie-care companie. lar spre a răsplăti bravura şi inteligenta:
ostășâscă ce al dovedit personali, te nu mesc Major şiți confer”
medalia de aur pentru «Virtutea militară».
Carol

Tot de o dată M.S. adresă D-nei văduve a Majorului Ene
care muri în fruntea batalionului s&ă pe cîmpul de ondre mer-

gând la asalt, următorea scrisre :

.

|

«Domnă»>

«Soțul D-taie bravul Major Ene, a murit de mârte de eroii.
în strălucita luptă dinaintea Rachovei. Patria a perdut într'in--

sul un nobil fiii, armata şi eu un ofiţer vitez și distins. Orl-cât

101

de mare este durerea D-tale,ea va fi âlinată de mângâerea că
numele iubitului D-tale soţ, va rămânea ne uitat, și că Țera, ca şi mine, îşi va aduce pururea aminte de acest devotat ostaşiii. Cel ce a lăsat în urma lui vor deveni familia de adopţi-

une a națiunei românesci.

Priimesce Dâmnă împreună cu via mea condoleanță, asiguarea distinsei mele considerațiuni.
Carol
Colonel Slăniceanu personal nu priimi nici o serisore şi nică
o decoraţiune pentru el sati pentru trupele sale, negreşit pentru că în sera de 7 Noembre n'a avut curagiul d'a face acel

suprem sforț care ar fi smuls victoria din minele dușmanilor

chiar intr'acea seră şi în momentul în care chiar ei înşişi perduse speranţa d'a mai învinge şi deja începuse a se lăsa să fie

învinşi. Fără acestă lipsa de energie totă prada de r&sboiit şi

tote trupele duşmane câte aii apucat să fugă, ar fi cădut în minele Rominilor care ar fi fost victorioşi cu două dile mai nainte.
Victoria repurtata de Români, numai de ei singuri la Rachova, avu un succes enorm, mai

cu semă în sfera conducă-

tore a armiei rusesci, nu numai prin faptul că prin căderea
acestei cetăţi în mânele oștenilor noștri înlesnea operatiu
nile

guardei imperiale de dincolo de Vid şi o ferea de ori-ce
surpriză neasceptată venită dintr'o lature vulnerabilă,

dar mat

ales pentru că le dovedâă că Românii eraii îndestulde
capa=
bill ca să conducă o armată la victorie singuri şi fără ajutorul
nimiilui, şi sciaii să smulgă biruinţa din mânele unor inimici
numeroşi și bravi, sub comanda numai a unor oficeri Români.
Acâstă revelaţiune neasceptată minună pe Impăiatul, pe
Ma-

rele Duce Nicolae, pe generalul Totleben şi pe toţi marii Duci

şi iluştri generali moscoviți, care pân'atunci surâde cu re-

care maliţiosă şi compătimitore indulgență ori de câte ori li se
vorbea despre vre-o ispravă militară săvârşită de Români, şi o

atribuia fără de ruşine cooperării, exemplului sai sprijinul
ui
moral al oștilor rusescj.

"De astă dată nu mai puteă tăgădui evidenta, faptele erat de
față, succesul prea vădit, vrednicia nu se mai putea tăgădui.
„„ De aceia pentru a o mărturisi şi răsplăti după merit, atât împăratul cât şi Marele Duce care aii fost nisce adevăraţi cava- leră şi Omeri de inimă, în primul avînt al entusiasmului, își exprimară satisfacțiunea în modul cel mai evident. Aşia dar afară de cele 24 cruci sf. George pe care le dătuse impăratul M.
Sale spre a le împărți bravilor biruitori, M. Sa bine-voi a priimi să porte medalia romănă întitulată «Virtutea militară» ce i
- se conferi de către Domnul nostru, şi chiar s'o porte:pe piept
în diva tedeumului de mulţumire ce urmă acelei vietorit. Ace.

laşi lucru făcu şi Marele Duce Nicolae, M.S. Regele încunosciință armata română despre acest în-

semnat eveniment prin următorul ordin de qi cu data 15 No-

embre

1877, adresat armatei române :

_«Ostaşi»

«La întâia di în care voi ati dat piept cu duşmanul, M. $. Im“păratul tuturor Rusiilor a putut vedea însuşi voinicia vostră
și laudele ce v'aii făcut Augustul Suveran sunt pentru voi e
cunună tot atât de scumpă ca şi dafinii ce ați cules. De atunci
M.S, Impăratul n'a contenit d'a vă da cele mai preţiose semne
de Inalta şi bine-voitorea sa solicitudine, făcându-vă cea mat
însemnată cinste ce un monarh pste face vitejiei unor oșteni,

- aceia de a sta faţă şi dea împărtăşi cu dânşii pericolele câm.
pului de onore.
amintisale
« Armata română va păstra pururea în analele

rea datelor de 27, 28, 29, 30 şi 3t August când stegurile ei ait
intrat în foc sub ochii lui Alexandru Il, precum şi a dilei de 27

Octombre, în care Suveranul și Capul suprem al puternicei

armate imperiale, cu care suntem aliaţi, a inspectat posiţiu-

nile nostre sub focul inimicului și în fortul care portă Augussul sti nume, a înfruntat glontele ca un vitez şi mărinimos
„soldat.

M..s. Înpăr atul Rusiei a bine-voit. a pri iimi din iânele mele |
medalia de «Virtutea militară».
«Semnul nostru de vitejie pe peptul Augustului Monarh va
fi o vecinică fală pentru oştirea românescă, un îndemn şi o
îmbărbătare pentru dânsa la : ouă isbândeşi mai strălucite.
«Eu aduc cu mândrie acest fapt la cunoscința vostră şi ordon ca presentul ordin de di să fie cetit în tote companiele, eszadronele şi bateriile».
«Dat în Domnesezl Nostru cuartier general a armatei de
împresurare a Plevnei. Poradim 15 Noenibre 1877».
Carol
Medalia dată Marelui Duce Nicolae a fost însoţiţă de o scrisore din partea Domnitorului Nostru cu data de 12 Noembre
şi în coprinderea următore;
«Monsegniore»
«Buna voinţă cu care A. V. Imperială onorâ în tot-d'a-una
armata română, a cucerit pururea M.V. adânca-i recunoscință
şi cea mal vie a ei afecţiune. Tălmăcesc dar nu numai sentimentele mele personale,
dară şi gratitudinea întregei mele armate, vugându-vă să bine-voiţi a priimi medalia mea pentru

virtutea militară. Acest însemn purtat de A. V. Imperială, va
fi o aducere aminte durabilă, atât a primejdiilor înfruntate cu
obicinuita vostră bărbăţie în mijlocul trupelor române, cu 0casiunea inspecţiunii ce aţă făcut la una din bateriile nostre
înaintate sub focul puscilor inimice, la 4 (16) Septembre, când
am avut onorea a însoţi pe A. V. [., cât şi a visitei ce aţi bine-

voit a face împreună cu mine la 20 Septembre (2 Octombre)
în tranşeurile nostre, aflate imediat sub proiectilele turcesci.
„__«Armata mea a serbat astă-di isbinda ce a avut la Rachova,
isbândă viu dorită de A. V. 1. din causa însemnătăţii militare
'a acelei localităţi, precum şi în vederea operaţiunilor ulteri-

ore ale armatelor nostre. MI s'a părut că acestă di este cea
mal nimerită spre a ruga pe A. V.[., să priimiţi acestă mărturie de: stimă şi de prietenie din partea mea, de devotament şi
de respectuâsă afecţiune din partea armatei române.

“Profit de acâstă ocasiune spre av 6! reînoi,, Monsegniore,
expresiunea sentimentelor mele de înnaltă consideraţiune şi
de cordială afecţiune cu care rămân:
AL A. V.L bun văr: ;
Carol .
La acestă scrisore M. Duce r&spunse în modul următor :
« Monsigniore».

«Am priinut scrisârea ce A. V. ați bine-voit a'mi adresa la
12 (94) ale acestei luni, şi ţin a vă asigura că preţuesc forte vii
onorea ce 'mi faceţi conferindu-mi medalia Vostraă pentru Vir-

tutea Militară. Asemenea mă simţ adânc mişcat de atențiunea

ce ai avut de a "mi exprima dorința ca acestă medalie să 'mi
amintescă împrejurările în care am avut fericire ea de a mt afla.

alături cu A. V. sub focul inimic.

«Permiteţi-mi a vă repeti cu acestă

ocasiune, că în tot d'a-

una am fost fericit de a recunosce bravura şi solidele calitaţi
militare ale armatei române. Sciţi iarăşi prea bine cu ce încredere am dorit a vă vedea concurind cu trupele A. V. la întreprinderile nâstre, şi amintirea frăţiei nostre de arme pururea
îmi va fi scumpă.
«Isbânda de la Rachova aparţine pe deplin armelor române;
Şi în afară chiar de interesul general ce ea oferă pentru operaţiunile nostre, ast-fel precum prea bine o observați, eu împăr-

tăşesc din suflet mulțumirea ce puleţi resimți ca suveran şi ca
Şef suprem ul unei armate căria aţi dat atâtea îngrijiri.
«Sper că A. V. n'ați-lipsit a Vă da seama despre sentimentele de devotament şi de adâncă și de respectuosă simpatie ce

trupele rosiene puse aici sub comanda A. V. sunt în tot-d'auna fericite d'a Vă dovedi. Aflu eii însu-mi o forte mare satisfacțiune d'a vedea aşa de innalt prețuite meritele Vâstre militare.
« Asoeiindu-me la aceste sentimente, mai sunt pătruns şi de
o adevărată recunoscință pentru concursul luminat, ferm, şi

devotat ce lam priimit în tote împrejurările de la A. V. în co-

-.-
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mandamentulce exercitaţi asupra trupelor aliate
dinaintea

Plevnei.
|
«Vă rog Monsigniore. a priimi expresiunea înalte
i conside-

Satu! Poradim din Bul &aria unde
României s i unde Sa mutat

Poor emamem are

mape

$.

a fo st cuartier ul general al M. S. Domnu
lui
i acela al T> arului la 17 Octom bre
1878,

4

rațiuni şi a cordialei iubiri cu care Ve rămân, al A.V. Serenisi-

me prea afecționatul văr şi prea devotatul amic :
„Bogot 18 (30) Noembre 1877.»

Aicolae

* Marele triumf al armatei roniâne dobândit la Rachova pro:

duse cel mai mare entusiasm nu numai în tabăra oștiloraliate,

dar şi aiurea,şi mai cu s6mă în ţeră. Din tâte unghiurile ei chiar
cele mal retrase începurăsă curgă spre Poradim valuri de depeşi şi de adrese din partea autorităţilor constituite, a perso-

nelor de distincţiune și chiar a celor mai obscuri cetățeni care,
şi Căcoprinşi de un adevărat delir, ura iubitului lor Domnitor

pitan tote fericirile pi ecum şi un desncdămînt grabnic şi glorios a marei epopei ce se apropia de sfârşit. Ne putând mul-

tumi în parte la miile de felicitări ce priimi, M. S. adresa Preşedintelui Consiliului de Miniştri următorea scrisore de mulțumire ce fu publicată în Monitorul Oficial :
«Scumpului mei: Preşedinte al Consiliului.»
«Cu ocasiunea luării Rachovei de către virtosa nostră oste,

am priimit un-mare număr de felicitări, atât din partea diferi:

telor autorităţi din ţevră, cât şi de la mulți particulari.
Româma se pote în adever felicita, împreună cu mine, de a-

cest succes important, atât diri punctul de vedere politic, ea şi
din cel militar.
«Armatei se tuvine ondrea acestui fapt. Dinsa prin vitejia

ei a deşteptat mândria neamului nostru, a reînsuflețit vechile

amintiri de glorie şi a îndueptat iarăşi sborul vulturului rominesc asupra giamielor Rachovei, unde'l înnălţase, sunt acum
trei secole, eroul Domn

român, Armatei dară în capul căreia

simt o deosebită mândrie a mă afla, se cuvihe recunoscinta
Terei.
«Arată, te rog, la toți mulțumirile mele pentru urările ce'mi
au trimis, şi priimesce scumpul mei Preşedinte al Consiliului

de Miniştri, sentimentele de afecţiunece "ţi păstrez.
«Marele Meii cuartivr general, Poradim ; 12 Noembre 1377.
«Carol.»

După ce luarea Rachovei deveni un fapt definitiv îndeplinit,

şi general Lupu ce plecase de mai mult timp din Calafat tre-

sila

107,
cuse Dunărea şi ocupase cu trupele sale din Corpul] de ar-.
-.:

mată cetatea de curînd subjugată, Colonel Slăniceanu porni
împreună cu trupele sale în diua de 13 Noembre înaini
e spre
Vidin pe malul! Dunărei, gonind înnainte:i pe fugarii din
Ra-.
chova. Fiind pe drum în marș spre Vidin, D-sa priimi din
Poradim ordinul prin care i se da un noii comandament şi O nouă:

destinaţie, spre care fu silit ca să plece imediat. Mar nainte d'a.

porni spre noua

sa destinaţie, cavaleria acestei mici armate,

ocupă în diua de 10 Noembrie satele Koslodiii, Harlek şi Krus-tantaselo pentru a apăra de ori-ce fel de surpridă costele armatei despre linia Schitului, şi după ce grosul armatei se
îndreptă direct spre Zibru Palanca, se despărţi în două şi formâ::
o parte anteguarda şi altă parte arierguarda armatei de expedițiune. În diua de 13 călăraşii români care formati ante-guarda ocupară orăşelul citat mai sus care e situat pe malul

drept al Dunărei, iar în diua de 15 se făcură stăpini pe Velci-drama, Krustantarselo, Cotzului, Rasgrad-mabala
şi Galicea,.

urmaţi de aprope de infanterie, artilerie Şi ariergarda.
În diua de 16 Noembre anteguarda sosi la Belibrod
mereiifugărind pe învinşii din Rachova care le luase mult înnain
te,
şi în diua de 18 întregul detaşiament ocupâ Lum-Palanc
a, unde
se opri pentru a se odihni câte-va dile, şi imediat
. stabili co--

municație pe uscat cu Rușii din Vraţa oraşiă situat în
drumul.
|
Sofiei.

- Întacest timp general Gurco se despărți de
armata romînă.

de dincolo de Vid în diva de 3 Noembre, şi în momen
tul despărțirei îi mulțumi printr'un ordin de di pentru eminen
tul con-

curs ce'i a dat. EI plecă spre Sofia în fruntea grenad
irilor guar- |

dei imperiale. In diua de 11 Noembre luâ cu asalt posiţia
Pra-.
vita din apropiere de Orchania Şi în diua de 12 se
făcu stăpin

pe posițiunea întărită de la Etropol iarăşi aprope de Orchania..
În diua de 13 respinse cu mari perderi cercarea făcută de Turci
d'a relua Tetevenul, şi după aceia înnaintă spre Orchania
pe
care 0.oeupă în diua de 19 fără de luptă, împreună cu
Novaciţa
şi Serivinia care rămăsese fără de apărare în urma retragerei.
Turcilor spre Sofia. Aceiaşi sortă avură şi Vraţa,
Vratiţa şi:

.: :

“Buticovo, însă în urma unei slabe resistenţe ; ele cădură în minele lut Gureo în diua de 20 Noembre.
Ajungând în dreptul intrării în micii Balcani la Arab- Conae,
“ și aflând de la spioni bulgari cum că acea posiţiune era bine
întărită şi apărată cu trupe numerose. Gurco o ocoli prin poteci lăturalnice cei descoperise bulgarii localnici, şi reuşi a se
face stăpin peste strimtorea Itiţa de la spatele Turcilor fără
de luptă. După ce aii pus mâna pe acea posiţiune importantă,
Ruşii atacară posiţiunea Kaimenli şi de la Arab-Konac din apropiere de Sofia, dar aii trebuit să se oprească pe loc şi chiar
să se retragă spre Vraţa, căci Tur cii erau forte numeroşi, forte
bine apăraţi de nisce întăriri naturale şi mai bine aprovisio-

ati ca Ruşii în muniţiuni şi cele trebuinciose pentru hrană.

XI

(Operațiunile răsboinice din jurul Rusciueului ŞI

preparativele de [a Bofia. |
Pe când ultima carte a sortei decisive â armelor se
juca în
jurul Plevnei şi se prepara transportarea sa dincolo
de Balcani, armata Țareviciului, a viitorului împărat Alexandru
al
III-lea, acea armată care înconjurase Rusciucul şi ținea
front.
trupelor Turco-Egiptene de la Rasgrad, nu sta nici
de loc cu
mănele în sin, ci mai pe fie-ce di susținea lupte, ce e drept
mai
cu puţin efect ca cele din jurul Plevnei, dar nici de
loc mai

putin ostenitore şi mai puţin sângerdse.

.

Cât ocupase Mehmed-Ali funcţia de serdar ecrem,
aceste
lupte fusese ceva mai rari şi mai puţin expuse la
perderi sim-

țitore, pentru că fostul oficer, german ca strateg
ist consumat, .

pricepuse că lupta decisivă avea să se dea la
Plevna, şi că el
cu armata sa, avea numai rolul d'a împiedeea pe
Tareviciul să

sbore măcar cu o parte din trupele sale în ajutorul oastei
în- -

"eonjurătore.

-

|

-

De îndată însă ce intrigele de la Stambul r&sturnară pe
Meh- med-Ali şi *] înlocuiră cu svăpăiatul Soleiman Paşa,
atunci se

schimbară lucrurile, şi din defensivă noul serdar ecrem schimbâ rolul armiei sale într'acela de ofensivă. Iată în scurt
cele:

mai principale din faptele de arme ale armate
i de est de la în-.

ceputul lui Octombre şi până la căderea Plevnei.
„. În primul volum al acestei serieri am mers

cu descrierea.

bătălielor după valea Lomului şi a împrejurimelor sale numar .

"până la bătălia de la 9 Septembre din apropiere de satul Cer-

în- covna. Acestă bătălie ce fusese pentru Turci o adevărată

“frângere, cu tote că fusese urmată de un mic succes ce repur-

avu loc în diua de 12 Septembre; ea fu privită
tase la Ciarskiol,

de
ca o înfrîngere chiar de Turci pentru că fu imediat urmată
a,
marea ne reuşită de la Maren din facia Elenei despre Tărnov
ce avu loc în diua de 13 Septembre, şi de înfrîngvrea Egipte
ic
Bazarg
Tatar
la
mann
Zimer
lui
nilor ce îndurară din partea

care avu loc în diua de 19 Septembre. Aceste evenimente atât

de diferite unu! de altul şi urmate de rebeliunea pe față a Egipd Ali
„țienilor conţea autorităţii sale,amări forte mult pe Mehme
şi "1 determină că în diua de 14 Septembre să părăsescă linia
linii
Banica Lom, să se retragă în tote direcţiunele pe vechile
pao
adopte
să
şi
,
August
ce ocupase pe la începutul lunei lui
ţiune,
disposi
nouă
sivitate prudentă şi aprope absolută. Acestă
înde şi logică şi indispensabilă pentru conservarea unor forțe
căori
destulătore pentru a prepara o nouă resistenţă contra
rui atac venit din partea inimicilor în cas când Osman Paşa ar

fi tost silit să capituleze, nu plăcu marelui consilii: de resbel

din Constantinopole numit Darişura Ascheri sati consiliul su-

preni, şi”! determină ca în diuade 21 Septembre să"! destituie
şi să”! înlocuiască cu Soleimnan Paşa.

Acest noii serdar eerem care nu aducea cu sine nici sciintă,

nici talente, şi nică măcar noroc, probă nesuccesele din Mace-

donia, de îndată ce intră în posessiunea funcțiunei saleşi luă
comanda

cadrilaterului:

Varna,

Sumla,

Rusciuc,

Silistra se

hotări să renunţe la reserva predecesorului stiişi să adopte
o atitudine întru tote contrarie. Aşia dar în diua de 23 Septempre când luâ în posesiune noua sa demnitate, ce apucă să dea

o impulsiune mai vie şi mai în conformitate cu impetuositatea
caracterului săii operaţiunelor dintre Dobrogea și Osma. Imediat după aceia, în giua de 26 Septembre, trupele turceşti din
Sulina începură să se misce şi să ia atitudini ofensive contra
flotei rusesci ce o înconjura atât despre mare cit şi despre
Dunăre, dar cuirasatele rusesci incepură să le bombardeze.

Acâsta cercare nechibzuită causâ oraşului multe stricăciuni şi

sili pe Turcă să'se astâmpere. În giua de 27 Septembre un cu-

irasat ture plin cu soldaţi vru să iasă din portul aceluiaşi
oraș. spre a ataca un monitor ture care”i causa mult răi, dar în mersul stii se isbi de o torpilă și sbură în aer cu soldaţi cu tot
în

mil de fărămituri, În diua de 28 Septembre Turcii din Silistra

„se încereavă să întindă peste Dunăre în direcțiunea Călăraş
ilo» tn pod pe vase, dar artileria rusă ce ocupa posițiunea Chiciu, precum şi ostrovul dintre Borcea şi Dunăre,
îi puse pe gonă
prin bombele lor bine dirigeate şi "i sili să se retragă în grabă.
La 5 Octombre Turcii din Rasgrad începură să se misce ca
cum ar fi vrut să ia ofensiva, dar se mărgini numar a face o
-vecunoscere spre Iovan Ciilic fără nică o importanţă-seriosa.
Acestă încercare fără de urmări sili pe Tarevici ca la rindul.
sii să renunțe Ja inacţiune, să înnaintede spre Rusciue şi Ras-

-

E
a]

grad, să se ishescă cu Turcii şi la 9 Octombre să "1 facă să su-

fere o înfrîngere zdravănă chiar la Iovan Ciflic. In nâptea spre —
-

11 Octombre detaşiamentul isolat de oste rusâscă pus sub eo- -.

manda generalului Aller care ocupa Olteniţa, organisâ o
recunoscere spre Turtucaia ; o escuadă de soldați a!eşi din
tâtă
garnisna în mod voluntar, trecu Dunărea în bărci,
intră în

Turtucaia, ucise mai mulţi soldați Turci şi se înturnâ
înapoi
cu convingerea făcută că oraşiul turcesc din fața lor
era ocupat milităresce, dar nu de un nume» considerabil
de trupe.
Cu tot zgomotul ce făcu Soleiman prin gazete
şi corespondenţi speciali, în urma tuturor acestor mici hărtuel
i, totuşi ele,
fiind de mică importanţă şi prea putin lucru în compar
aţiune
cu făgăduelele făcute de dînsul atunci cînd solicitase
înnaltul.

post ce reuşise a ocupa prin intrigi şi calomnii, nu prea
mulțu-

mi pe membrii înaltului devlet. Deja trecuse trei săptămâni de la luarea supremului comandament şi nimic de s&mă nu
făcuse marele Serdar Ecrem ; nu atacase linia lantrei cum
făgăduişe ca să tae comunicaţia peste Dunăre de la Zimnic
ea, nu

trimisese nici un soldat în ajutorul Plevnei în jurul căria
se de-

cidea sorta Turciei, nu oprise pe Tareviciul d'a trămite o
parte
din corpul al III-lea din armata sa în ajutorul
marelui Duce

Nicolae, și nici nu alungase pe Ruşii din jurul Rusciucului,
ca

,

|

“apoisă potă năvăli în Româniape podul de la Pirgos aruncat

.
peste Dunăre chiar de Ruși tot precum fagăduise. Nu făcuse.
alt.
mimic alt de cât recunâsceri, numai recunosceri şi nimic
de
uidire
ori-ce
ca
bine
mai
Acest resultat mediocru pledâ
sosirea
la
ca
ul
Sultan
pe
intrigă causa lui Mehmed Ali şi sili
re, în
sa la Constantinopole care avu loc în diua de 14 Octomb
re
priimi
o
loc d'al trimite în exiliă ca pe un disgraţiat, săi facă
ibună, să'1 exprime părerea de rei că Pa înlocuit,să mărtur
an, să
sescă că prea s'a grăbit dându-i ca succesor pe Suleim
funcţia nomipriimescă ca bune tote justificările sale, sâ'i dea

şi
nală de comandant al ariniei din Bosnia şi din Herzegovina

de
să 7] însărcinede cu formarea în Filipopoli a unei armate
despresurare a Plevnei.
una din
încă
ă
execut
mai
Paşa
an
înte” acest timp Soleim
satul
de
ere
apropi
în
ință
recunâscerile sale fără de consec
re
Brestovec pe linia Lomului; ea avu loc în diua de 12 Octomb

şi reuşi
la 9 ore diminsța. Ruşii se grăbiră a respinge pe inimic
luptei
fâvă multă greutate al pune pe gonă, dar în aprinderea
frunte
un glont rătăcitor venit din linia turcescă lovi drept în
tului
împăra
nepotul
emberg
pe Principele Sergiu de Leucht
neCorpul
.
pămînt
la
care luase parte la luptă şi '] culcă mort
ridicat
fu
ani,
28
fericitului Principe care nu avea mai mult de
fu îmimediat după câmpul de r&sboii, trimis la Pirgos unde

balsamat, şi în diua de 19 Octombre trecu prin Bucuresci spre
cavoul
a fi transportat la Petersburg, unde fu înmormântat în

familiei imperiale. Prin mortea sa acâstă ilustră familie plăti

şi ea ca ori şi care cetățean contribuţiunea de sânge pe altarul
patriei.
După acest

eveniment fără consecințe

reșboinice aprecia-

lor
bile, Turcil reintrară în muţenie şi reîncepură cunoscuta
neactivitate. De atunci nu se mai semnalâ alt fapt de arme fără
şi
numa! un schimb de bombe fără nici un resultat între Turci
Oc14
de
diua
în
Ruşi, între Turtucaia şi Olteniţa, care avu loc
bomtombre. Abia în diua de 22 Octombre incepu o crincenă

bardare între Rusciuc, Slobozia şi Giurgiu care ucise pe stra-_
dele'oraşiului doi soldaţi ruşi şi un călător: în diua de 24 Oc-
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tombre avu loc altă

bombardare cu care ocadie un obuz
turcesc cădu chiar în gara Giurgiului,
şi pe urmă iarăşi tacere,
- Întwacel

timp Mehmed Ali, fiind însărcinat
chiar de Sultanul cu despresurarea Plevnei, plec
ă din Constantinopole la
Sofia spre a pregăti o armată sufi
cientă cu care să isbescă pe
la spate guarda imperială, dar ajun
gând acolo în diua de 27
Octombre găsi o armată insufici
entă, pot dice ridicolă ca numer şi valOre, căci partea cea mal
bună şi mai numerâsă era
risipită între Orchrania şi Teteven
spre a împiedeca pe General
Gurco d'a înnainta spre micii Balc
ani. Cu tote aceste el nu se
descuragiâ, ci se apucă să facă
ce-va din nimica,adisă să transforme în soldați disciplinaţi
nisce glote lipsite de tâte şi mai
cu seamă de educ

aţiunea militară. Din nenorocire

pentru el îmbulzeala evenimentelor nu] lăsa
ră ca să ducă la un resultat
mulțumitor opera începută, Abia
luâ comanda acelor farimituri
de oşti, şi îndată află că în diua de
12 Octombre

grenadirii
rusesci au luat cu asalt Gorni
Dobnicul şi au făcut prisonier
pe
Ahmed-Havzi paşa împreună
cu 4000 de nizamy. Curînd după
aceia află că în diua de 16 Octomb
re aceiaşi grenadiri ai luat
cu asalt Teleşiul și aii făcut pris
onier pe Ismail Haki Paşa împreună cu 3000 de nizami, Şi
că în diua de 18 Octombre garn
i-

sona din Dolni Dubnic s'a retras
în Plevna fără de luptă şi a
lăsat reduta pe mânele armatet'
române.-Mai află că la 19 Octombre general Gurco a luat Teti
venu şi Lucovia fără de luptă,
“căci Schefehet paşa care le ocup
a şi-a retras trupele fără să
dea o singură împ
uşcătură,și ca la 28 duşmanii aii
ocup

at Vrața
asemenea fără de luptă. Nemu
lțumit cu aceste resultate,
Me-

- hemed A]i trimise la 29 Octombre
pe Schefehet ea pedepsă la
Șipca şi încrediuță comanda defileur
ilor din micii Balcani lui
Șakir paşa. Acest noi comandant în
diua de 31 Octombre surprinse un detaşia ment de cazaci între
Nava-cema și Caraulca
Derbent în apropiere de Lucoviţa şi Orch
ania în dosul Plevnei, şi puse pe Cerchedii sti ca să-l
măcelărezeă.

Pe când Mehmed Ali îşi dedea o sfortare uriașe
ca

din diferite sfărîmături ce putuse aduna în Rume
lia să creede în Sofia
0 nouă armată cu care se pornescă
spre Plevna, spre a realisa
LATA
-

3

Târdespre Sofia aceia ce nu putuse realisa despre Biela şi

ână ca
nova, şi pe când lua lote disposiţiele ce i era la îndem

- să întărească strimtorile Balcanilor şi să împiedice pe Gurco
da năvăli peste el cu grenadierei sti, iată
atât de durerâsă pe cât fu de neasceptată.
Vidin îi comunicâ cum că Rachova, după
care inu o di întregă, a treia di, adică la 9

că”! sosi o veste pe
Un currier sosit din
o apărare crâncenă
Noembre a cădut în

cea pus
mânele unui detaşiament de oşti române, care, după

dipe gonă garnisona din cetate, a început s'o urmărescă luind
fostul
pe
mult
forte
uumari
recțiunea spre Vidin. Acestă scire

serdar Ekrem, căci îi zădărnicea tote combinaţiunele sale strare
tegice şi '] lipsea de numerosele ajutore ce spera să'şi procu
din garnisonele de la Rachora şi Vidin. Ne ma! putând compta
pe aceste ajutore, el fu silit'să renunțe la planul de a debloca
Plevna,

mai

ales după ce Gurco luase cu asalt în diua de Îi

Noembre posițiunea Praviţa din apropierea Orhaniei. și după

ce în diua de12 luă iarăşi cu asalt posiţia Etropol de lingă Orhania. În urma acestor des repetate resuecese suferite de tru-

e
pele puse sub ordinele sale, el se hotări ca să 'şi concentrez
apărași
rea
întări
în
numai
sa
totă priceperea şi activitatea
rea Sofiei. Nu avu parte să-şi vadă împlinit nici acest ideal,

căci în diuade 13 el însuși în personă a suferit un ne succes,
n'a reuşit să reiă Televenul din mănele Ruşilor. În urma aces-

tui eşec Mehmed Ali fu nevoit ca în diua de 19 Noembre să părăsâscă Novaciţa, Scrivina, Orhania, Vrabita și Luticovo, şi în
diua de 20 să ocupe strimtorile din micii Balcani spre a apăra

încai Sofia daca nu putea şi n'avea răgaz s'o întărescă.
Ajungând în polele Balcanilor general Gurco, fiind condus
de călăude bulgare

care cunosceaii potecele, ocoli strimtorea

Arab-Konac, se făcu stăpin pe strimtorea Italița, dar când ajunse la Kramierli aprope de Sofia în diua de 21, fu silit să se
oprescă în facia unei vii resistențe a unel trupe inimice numerosă şi bine condusă, să bată în retragere și în diua de 23 să
priimescă bătălia de la Arab-Konac care "1 fu defavorabilă.
În urna acestei nereușite datorită personal de Mehemed Ali,

Gurco fu silit să se scobore dincoa de înălțimele micilor Bal-
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cani, unde stătu pină după capitularea
Plevnei,

Aci se termină
:sforțările făcute de fostul Serdar ecre
m ca să oprescă pe Gurco:

d'a năvăli din noi în Rumelia,
pe altă cale cu mult mai lesni“CiOsă ca cea ce deja făcuse dar
fără succes; mai mult nu putu:se să facă, căci
Turcii din Constantinopole nu

voise, sai mai
drept vorbind nu putuse nici ei
să tacă, căci n'avusese de unde
să 1 trimeată noi ajutore.
Într'acest timp se încercă şi Sole
iman Paşa să facă ce-va
spre a veni într'ajutorul lui Osm
an care scria într'una celor
din Constantinopole că se găse
a în mare primejdie Şi că nu
“nai putea să resiste mult timp
din causă că nu mai dispunea
de aprovisionări de hrană, ostea
sa era istovită de usteneli, de
frig

şi de privațiunide tot soiul şi cercul
de fier ce-l înconjura
se străngea din ce în ce mai mult, dar
cu tâte sforţurile ce ŞI
“dădu, nu putu să facă mare lucru
şi nici să înlăture fatalul desnodemînt.

|

Pe la începutul lui Noembre
situaţiunea din ce în ce mai
cyi“tică a lui Osm

an şi a Ostei sale care încă de
la 16 Octombre începuse să înjumătăţescă rațele
soldaţilor şi să încurageze de:serțiunele populaţiunei civile
ce murea de fome, spre posiţiuele creştine

, şi mai cu semă spre cele române

unde găsea un
tratament mai omenos, sili
pe cei din Constantipole să
dea or"din lui Soleiman Paşa ca
să iasă din inacțiunea sa,
so
por“ne

scă spre Iantra, şi ori-cât îl
va cost

a, să se sforțede ca să
“dea mână de ajutor lui Osman şi
să'l ajute să iasă din vizuina
în

care singur intrase. Dintr'ace
a di recunoscerile deveniră
mai dese şi în mai multe ocasii
luară un caracter cit se pote
.
de serios şi de încăpăținat,
,
În diua de 1 N oembre avu loc
o incăerare seridsă între tru:pele lui Soleim

an și ale Tareviciului în apropiere
de Osman
Bazar; în diua de 3 avu loc încăer
ărele de la Novoselo pe frontiera Dobrogei şi cea de la Koceli
evo din apropierede Rasgrad;
“în diua
de 5 armata luj Tarevici se isbi
cu trupele din Rusciuc

intre satul Pirgos şi Iovan Cioflic
aprope
parte de Rusciuc ; cu acea ocadie
corpul
cu multă greutate pe Turci din
podiţiele

de Slatarița şi nu de-"
11-lea rusese dislocă .
ce ocupa.
|
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seriosă tot între truÎn diua de 7 se dădu o luptă cu mult mai
rusă ce'l înconjura, şi obipele turcesci din Rusciuc şi armata
voiaii cu oră-ce pret să
ectivul fu tot Pirgosul, pe care Turcii
peste un cap de pod care să
pue mâna pentru a se face stăpini
Într'acea di eşi din satut
le permită d'a năvăli în România.

e de infanterie turcă care
„Basarabova şeai-spre-dece batalion
ri şi atacară stânga armiek
trecură Lomul de jos pe trei podu
şi pe malul Dunărei pe
rusesci chiar în apropiere de Pirgos
i fiind surprinşi de forțe
drumul dintre Rusciuc şi Biela. Ruşi
o vie resistenţă spre:
superiore fură nevoiți să se retragă după
e şi să lase câmpul de
Mecica, la o depărtare de cinci kilometr
ilor biruitori. Acest sucJuptă şi capul de pod pe mânele Ture

o prigadă din corput
ces însă n'avu lungă durată; pe sub seră
Tureilor cu impetuosial 12-lea eşi din Mecica, năvăli asupra
ă terenut

ători recăştig
tate şi după ce perdu vro 200 de lupt
'I goni până ce 1 băgă
şi
Lom
e
pest
i
perdut, respinse pe 'Pyrc
iucului, făcîndu-i să
val vîvtej în coprinsurile întavirilor Rusc
piarză şi 200 oșteni.
tă d'a inspecta truîntwacest timp M. Sa Domritorul nu înce
e în paralelele din jurul!
pele sale ce ocupa podițiuni înaintat
Griviței, însotit fiind:
Plevnei, şi mai cu semă pe cele din fața
pe bravil sti oşteni să sudi statul Săi major, şi d'a încuraja

promitEndu-le în cu-ponteze greutăţile campaniei cu bărbăţie,
din aceste inspectirînd uu sfîrşit glorios al r&sboiului. Una
cănd veni însoţit
ură avu loc în dimineta dilei de 21 Octombre
e de strălucitul
de Împăratul Rusiei, de marele Duce Nicola şi
tot şi admirară tot.
lor stat major care vădură tot, cercetară
Sf. Alexandru, şi
Din paralele M. S. se duse la fortul numit
ardare spre babomb
o
nară
după cel inspectară şi pe el, ordo

ţe şi așchii de
teriele turcescă şi sub o ploe cumplită de glân
români. A doua.
obuze admirară justeţea tirului -artileriştilor
M.$., de astă dată
inspecţiune minutiosă făcută paralelelor de
31 Octombre când
însoțit numai de statul săi major, avu Joc la

baterie de la Bucova
merse numai prin paralele până la noua
şi deschise pentru
construită de curind lângă luneţa Craiova,
ele cele mari
prima oră dint'acel fort un foc forte vin spre gard

17
şi tabăra întărită turcescă din facia Plevnei.
A treia inspecţi- .

une a taberelor române şi a posiţielor înnaintate
din facia redutelor turcescă avu loc în diua de 12 Noembre
după citirea în
front
ul armatei a ordinului de di domnesc prin
care” anunţa

luarea Rachovei.

,

În
-cute
mase
ce le

urma acestor repetate inspecții şi apropiate
cercetări fătrupelor române şi posițiunelor sale înnai
ntate, M. S. r&forte mulțumit de starea în care găsi trupe
le sale, şi după
împărţi instrucțiuni de urmat în diua
cea mare în care
“Osma
n Paşa, strîns din tote părlile, ar
face un pas hotăritor,

fie d'a capitula, fie d'a cerea să rupă
rindurile şi să încerce o
lovitură care să1 permită să fugă în
altă parte, merse să inspecteze şi trupele rusesci. şi visită pe
rînd posiţiunele înnain-

tate de la Crişina, Muntele Verde, Radisovo
şi întăririle rusesci
despre Grivita, şi le dătu şi lor acelaşi fel
de instrucţii, pro-

miţându-le şi lor un grabnic desnodămiî
nt final şi fericit.
Întwacest timp Soleiman Paşa îşi da
t6te silinţele ca să găsescă un mijloc prin care să scape de
peire pe cel deja condamnat la nimicire şi să] scotă din vidu
inaîn care a intrat.

În
= Z

I

|
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Batăliile de la _Jeocica şi de fa Fiena.
din armaRepetatele recunosceri făcute de trupele turceşci

ci, derută pe
tele de est, al căror scop nu fu priceput de Țarevi

dispunea deRuși dar încredinţă pe Soleiman că dușmanul nu

de peste Duforțe prea considerabile cu care să apere podul

cu oră-ce preț.
năre de la Pirgos, şi 7] determină ca să pue mâna
sa ar fi lipsit
pe acel punct strategic care o dată căzut în mâna
adului de a__awmata rusesca din jurul Ruseiucului şi a Rasgr
. Paşa fu însărcinat cu acea misiune.
Asaf
provisionare
e de inMecica era apărată de o brigadă din a XII-a dividi

Tituadjev, iar
fanterie şi 16 tunuri sub comanda generalului
a aceleiaşi
dă
satul Tristenic din apropiere prin a dova briga

codividii şi prin un regiment din Basarabiacu 44 tunuri sub
manda generalului,

Fofaneft; ambele brigade erai comandate

ocude generalul Baron Fires Alte trei regimente cu 32 tunuri
a..
reserv
i
format
caşi
Tabaş
şi
pati satele Damognila, Obreternie
coerie
caval
de
e
Anteposturile erai formate din a 12 dividi
erc de la:
mandată de Baron Driesen şi se întindeau în semic
'o înPirgos până la Kovaşa, trecând prin Gol-Cişme şi printr
nălţime din fața Krasnei.
din 5h
La 14 (96) Noembre armata lui Assaf-Paşa compusă
de carone
batalione infanterie, 9 baterii de artilerie și S exead
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e

valerie plus vr'o 600 Cerchezi,în total ca la
30000 Omeni tre- .
cu Lomul în trei
colone şi anume : Una comandată
de Seli

m
Paşa care forma aripa dreptă cu însăr
cinarea. să atace Pirgo- -sul; a doua

comandată de Ismail Paşa care forma centr
u

cu
însărcinarea să atace Mecica, şi a treia
comandată de Osman

Bei cu misiunea să atace Tristenicul, Hasan
paşa comanda

reserva. Tinta principală era Tristenicu
l,
La 8 ore incepu atacul și fu dat pe tâtă
linia cu atâta vigore
în cât Ruşii fură siliți să se relragă pret
utindeni afară de la
punctul Gol-Cisme unde regimentele de Ucra
nia şi Odesa opuse o vie resistenţă şi desfăşuirară multă
bravură. Selim paşa
luă Pirgosul, goni cu mail perderi trupe
le rusesct şi înnaintâ
cu repediciune cu intenţie să ocolescă Meci
ca şi să ocupe tere-

nul dintre sat şi Dunăre. Ca să 'ŞI ajungă
la scop el dătu un
asalt cu baioneta în unire cu Ismail paşa care
făcu un atac de
front, dar Ruşii îi respinse cu mari perderi, de
şi fusese siliți

să se retrugă la spatele Mecikei, şi se întăr
iră intro posiţie avantagiosă. De îndată
ce se retrase Ruşii, Turcii ocupară satul
și atacară cu înverșunare posiția în eare se
retrăsese inimicit, dar fură respinşi cu perderă simţitore
şi siliți să se culce
în șianţurile ce inconjurati Mecica spre a
scăpa de focul artileriei şi infanteriei rusesei.
- Intr'acest timp Osman bei ataca cu trupe
le sale Tristenicul,
Kadikioi, Calomarca şi Gol-Ceşme cu o
vigore extraordinară,

Ruşii de o camdată se apărară cu tărie Şi
'ŞI păstrară posiţ

iunele, dar ce-va mai târdii, fiind atacaț
ide forțe superiore, a-

dică de dece bataliâne şi 22 tunuri, fură siliță
să se retragă apă-

rindu-se pas cu pas şi desfăşiuirând o bărbă
ţie extraordinară.

În timpul acestei retrageri trupele lui Ismail
paşa se uni cu
ale lui Osman bei, ocupară nisce posițiuni avantagi
ose şi începură să împrosce pe fugari cu alte uoi
baterii. Cu tote aces-

tea Rușii nu se risipiră, și cu tote că ploua, o ploe
măruntă şi
îngheţată şi bătea un vint rece ce degera mânele solda
ţilor,

nu "Şi perdură cumpătul, ci continuără d'a se retrage în
regulă
mereii
apărîndu-se.

-
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Tot întwacest timp Ruşii din Mecica, după ce se repausară
cât-va timp, luară ofensiva, scâse cu impetuositate pe Turcii
"din şianţuri, îl puse pe gonă printr'un asalt furios, îi alungă

din Mecica şi thiar din Pirgos, îi făcu să trecă în grabă înnapoi
Lomul, şi după ce puse în desordine pe Salim paşa şi'l împie-

decâ d'a se mai gândi să se ducă spre Tristenic, Ruşii biruitori
cu general Tituadjev în frunte alergară în ajutorul fraţilor lor
puşi pe gână, respinse pe la 3 ore şi jum. după amiadi doă asalturi succesive ce le dătură Turcii, şi pe la patru ore sera îm-

preună cu cei în retragere luară ofensiva şi, fără a băga de s&mă că noroiul era până la glesne şi tunurile cu mare greutate
se liraui, isbi cu vigore pe inimici, îi puse pe gonă şi "i urmări

până ce-i vedu dincolo de Lom şi se înnopiă cu toful. Acestă re-

cunoscere care avu proporţiele unei adevărate bătălii, costâ
pe Turci 1200 morţi şi pe Ruşi 760 Omeni perduti.

La 15 Noembre Turcii învinşi şi descuragiați se retrase la Covacița în direcţiunea Rasgradului şi de acoio trecură dincolo

de Lomul negru spre a se reforma. Vădind că pe la Pirgos nu
era prin putinţă să trecăîn România, Turcii în diua de 17
Noembre făcură o nouă cercare d'a trece la not iarăși pe la

Călăraşi, dar şi de astă dată fură respinşi cu mari perderi.
Vădind că n'a reuşit în cerearea d'a dobândi vre-un succes
apreciabil atacând extrema stingă a armiei rusesci cu'care-ar
fi putut tăia linia de comunicaţie a Ruşilor şi Românilor peste
Dunăre, şi a înconjura prin partea despre Osma pe înconjurătorii Plevnei, Suleiman paşa schimbă tactica şi se hotări să
atace extrema dr&ptă, adica partea despre Tirnova şi Şipca
unde Ruşii eraii ce-va mai slabi. După ce încercă mai multe
recun6sceni, fie prin detașamente venite de la Osman Bazar,
fie prin trupe din Rumelia trecute preste Balcani prin strim-

torile de la Slivno şi Tvardiţa, în diua de 7] 19 Noembre serdar

e
Ecremul încercă o recundscere ce-va mal seriosă în apropier
Biela,
dintre
de Morena nu departe de oraşiul Elena pe drumul

Tirnova şi Loveea, şi în acelaşi timp dădu ordin lui Mehmed

Ali ca să facă un simulacru de atac prin pasul Traian contra

Lovcel.General Radeţhki de îndată ce află despre acea recunos-
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cere se scobori repede împreună ci6 parte din trupele
sale *
din pasul Sipca spre Târnova şi de acolo.spre Elena şi
ceru i- .
mediat ajutore prospete de la Marele Duce.
Cum luară Ruşii aceste mesuri prudente de precauțiune,
Turcii dispărură şi nu mat lăsară nici măcar umbră de ființa
lor şi lăsară pe Ruşi în pace ca să se înnapoiede de unde
ai venit şi să lase în Elena numai 6000 de luptători cu 18 tunuri,
iar
la Morena unde era încrucişiarea drumurilor între
Târnova,
Slivno şi Tardiţa numai o mică garnisonă. După ce se
linisciră
Ruşii şi Radeţki se retrase iarăşi în pasul Şipca, iată
că în
noptea dintre 21 şi 22 Noembre 20000 de Turel cu 20
tunuri

însoțiți de 8000 Cerchedi şi Başibujuci eşiră ca din pămînt
la
Ahmedli într'o depărtare de 17 chilometre de Elena
sub co-

manda lui Fuad Paşa, şi începură să bombardeze orâșiul
fără

de vesie.
|
Ruşii de îndată ce audiră prima bubuitură de tun săriră
în
şianțuri şi ocupară tote întăririle, mai cu semă pe
cele de la
Morena,şi general Dombrovskye omandantul trupelor
din Elena ceru generalului Sviatopolk-Mirki comandantul
Divisiei 9
care era mai aprope de el, la Tiîrnova, să”i trămită
în grabă ajutore, dar mai nainte d'a sosi cererea la destina
ţiune Turcii
năvăliră în număr considerabil, mai ales
spre posiţia Morena,
şi după ce artileria lor produse confusiune
între Ruşi. se repediră la asalt, inăbuşiră prin superioritatea
numărului resistenta eroică a Ruşilor,şi după ce le causar
ă perderi îns«mnate, îi goniră în desordine spre Elena.
-

Acolo Ruşii care înca de mai nainte întărise bine
positiunea,
opuse duşmanilor o nouă şi curagidsă resistenţă,
se luptară

cu desperare, puse în acţiune micele reserve
de care dispunea,
şi mai băgară în foc şi delaşiamentele care apăraii
trecătârea
dintre Slatariţa și Elena, dar Turcii prin număru
l lor convo-

işitor îi copleşi și aci, și pe la 3ore după amiadă reuşiră
să pă-

ftrundă în orașiii, să slăbescă pe Ruşi prin neîntrerupte
atacuri
şi în cele din urmă să"i pue pe gonă, săi seotă cu totuldin
Elena

şi din strimtorea întărită de la Slatariţa şi să” fugărescă până

ce” viriră în defileul întărit de la Iacoviţa, unde
irebui să se o„ Prescă fiind surprinşi de nâpte.

12
Acestă uptă desastruosă cu nisce inimică de şease ori mai

numeroşi, costă pe Ruşi o perdere de 52 ofițerfisi 1807 soldați
morţi şi răniţi, 200 cai morţi precum şi îl tunuri şi o mare
cantitate de cartuşe luate.
Soleiman paşa nu sciu să profite de succesul neasceptat ce
„dobândise, şi în loc d'a lăsa pe învinşi închişi în strimtorea de:
la Iacoviţa şi a înnainta în capul armatei sale victoriose spre
Tirnova, pe care ar fi putut'o luă fără de multă hătae de cap,

pentru că Ruşii d6 acolo nu. prea erati numeroşi, şi după ce ar
fi pus măna pe vechia capitală a Bulgariei să înnaintede fără

zăbăvă spre Lovcea şi după luarea sa spre Plevna spre a cădea în spatele lui Scobelef chiar în preduia capitulării Plevne, se apucă să încerce de o cam dată să scotă pe fugarii din
Elena din strimtorea lacoviţa care nu putea să.'] jeneze prea

mult în înnaintarea sa victori6să, precum şi să pedepsescă

prin erudimele cele mai barbare săvîrşite de Cerchedi şi başihujuci pe locuitorii bulgari din Elena care în timpul ocupatiei

ruse se arătase prea devotați causel rusesci.
Aşia dar în diuu de 23 Noembre Turcii se încercară să desJocheze pe Ruşii ce căutase refugiii în strimtorile de la Iacovita, dar fură respinşi cu mari perderi. În diua de 24 Noembre
trupele lui Soleiman înnaintând spre Tirnova se întălniră aprope de Morena cu trupele Baronului Delinghausen din cor__pulal 11-lea care veneait în ajutorul celor învinşi, şi reuși să
le respingă; în diua de 25 atacară din noi lacovita despre Sla-

tariţa, dar fură respinși; în diua de 27 aflând că .Ruşilor le-a
sosit ajutore

însemnate

încă din diua precedentă, le dădu

o

noă bătălie, dar de astă dată condusă cu multă moleciune, și
după o încăerare ce devenea din ce în ce mai seriosă, pe la 3
ore d. a. fură nevoiți să renunțe la luptă şi să se retragă în
grabă spre Elena, căci aflară că veneaii Ruşilor ajutore consi-

derabile pe drumul despre Bebrova cu intenţie d'a le tăia linia de. retragere. În fine la 2 Decembre aflând că Plevna a ca-

pitulat din diua de 28 Noembre, Soleiman n'a mai cutezat să
se angajeze în partea loculuiîn noi bătăli!, ci s'ati retras şi din

Flena şi s'a apropiat cu oștile sale de mare cu intenţia d'a se
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124.
îmbarca în grabă în vasele de transport ce! asceptaii într'un
sîn de mare în apropiere de oraşiul Misivria,şi d'a trece în Ru-

de
melia, unde probabil avea să se transporte viitorul teatru

a
r&sboii.
Aceste cercări curagidse, bine combinate la început şi bine |

deciexecutate în prima lor fasă, dar r&i conduse în fasa cea
ciele
sacrifi
din
profite
mari
sivă, în care ai fi putut să tragă
an
făcute, convinse şi pe cei mai zeloși partisani ai lui Soleim
ce
ne
positiu
pașa, că acest comandant nu era demn de înnalta
"i
şi
ocupa şi nici de greaoa sarcină ce”! fusese încredinţată,
determină pe toți să'l sacrifice, dar nu repuind în locu-i-pe

Mehmed Ali care la Sofia nu putuse să creede din nimic o armată şi s'o seotă din pămint spre a o trimite în ajutorul lui Os-

gură
man Pașa, ci prin vre un alt întrigant ca şi el bun tot de
după

saltea, şi cu irecere în marele consiliii de resbel: noroc

că marea nenorocire ce isbi pe Turci după căderea Plevnei făcu
ca acestă decisiune să nu se aducă la îndeplinire. Nenerocirea
- patriei luj îl veni într'ajutor şi '! făcu să mai păstrede încă cât“va timp comanda supremă de care nici o dată nu sciuse să pro-

fite, şi nici d'atunci încolo nu sciu să profite precum vom vedea mai la vale.

Mai nainte de a deveni fapt împlinit crudul desnodămint, tru-

pele turcesc din jurul Rusciucului şi al Rasgradului se mai
ciocniră încă o dată cu trupele Tareviciului şi se încercară din
noii să se facă stăpine peste trecătorea de la Pirgos. și să tae
|
tote comunicuţiele duşmanilor peste Dunăre.
Pașa lăan
Soleim
Elena.
peste
stăpiîn
făcu
se
De îndată ce
şi el
ă,
început
e
opera
continu
sase acolo pe Fuad Paşa ca să

se întorsese în grabă la Kadi-Keui unde de îndată ce ajunse

adunâ tâte trupele disponibile de la Rasgrad, Silistra, Solemek şi Turtucaia, și împreunăndu-le cu trupele din Rusciuc şi
din Kadi-Keui, adună în valea Lomului 60 batalione de infan-

terie, ca la 40000 omeni, pe care “i puse sub comanda lui Faşli

pașa în locul lui Assaf paşa căgut în disgrație după prima bă-

talie de la Mecica. După ce concentrâ la un loc atâta sudom

de trupe, în diua de 283 Noembre le făcu să trecă Lomul între

7

- gea

şi Crasnaşi le porni spre anteposturile rusesci.
El mer..
îni-fruntea armatei sale care avea să operede

proprii
săi ochi, Pe când mergeu aceste trupe nemeriră să sesubcioen
escă

€u dușmanul cu care se mai ciocnise cu câteva dile mai nainte, adică în diua de 25, şi anteposturile lor
avură prilejul în
aceiaşi di să se ciocnescă şi cu trupele generalulu
i rus Zimmermann aprope de Osman bazar într'o luptă care
n'avu nici o
consecință.
|
Trupele lui Soleiman ajunse în dreptul armat
ei rusesei în
sera dilei de 29 Noembre şi imediat intrară
în contact cu dinsa,
dar abia făcură cunoscinţă cu dușmanii şi
numai de cât cons-

tatară că în loc d'al găsi slabi şi cu forțe mai mieşo
rate prin

trimeterile de ajutâre importante în direc
țiunea Elenei, din

contra îi găsiră mai bine întăriță şi ma! numeroşi de
cât în diua

de 16 Noembre, căci de atunci încoa armata
Tareviciului pri-

imise forțe noi din prima dividie a guardei imper
iale sosită de

curând de peste Dunăre, şi era în stare d'a le
opune o forte vie .
resistenţă. Lupta începu în diua de 30 Noembre
la 8 ore dimineţa prin o harţă de artilerie forte inverșunat
ă și forte ucigătore. Într'acestă încăerare se amestecară
şi bateriele de asedii
.
2
e
rusescă > de dincoa
de Dunăre, aşedat| e în
parapeturi pe malu- rile fluviului aprâpe de Paraipan, prec
um şi tunurile monitorului Nicopole ancorat în mijlocul Dună
rei aprope de Pirgos,

care oprea prin focurile lor cele vii şi bine
ochite pe Turci d'a

se apropia de Dunăre,

Neputend dintastă causă să se apropie
de malurile marelui

fluviu, Turcii se repediră spre Mecica
în număr considerabii, atacară sub protecţia tunurilor lor
în Linii strinse aripa
stângă a Ruşilor, se scoboriră cu îndr
ăsnelă în vâlceaoa cea
riposă care "i despărțea de Mecica, şi cu
tote perderile ce încereară, fiind mereii ajutați cu trupe noi, suiră
dealul opus sub

0 ploe de glonte, ocupară o parte din sat şi reuşi
ră a da pept
cu duşmanii, a se angaja cu ei într*o luptă
cu baioneta înverŞunată și a da trei asalturi, pe care Rușii
, fiind asemeni ajutaţi cu trupe prospete, le respinse fără
a perde o palmă deloc,

dar fără a eşi din defensivă. Într'acest timp
la Tristenic se da

.

o luptă ceva mai mâle «şi mai lipsită de efecte militare;apreciabile; cu tote acestea Rușii reuşiră şi acolo d'a opri pe. “Tarel
IS:
„să înnainteze şi să înconjore posițiunea, prin care-i ar
stau,
Ast-fel
spate.
la
între două focuri şi ar fi atacat Mecica pe
Jucrurile indecise până pe la teel ore după amiad!. fie-care păstrându-și posiţia cu perderi simțitore în omeni dar fără perJderi în teren, Turcii mereii atacând, şi Ruşii stâud în defensivă, De o dată însă la acea oră Marele duce Vladimir care comanda armata rusâscăde la Mecica, schimbă tactica fără veste
şi întocmai ca în diua de 14 Noembre, trecu de la defensivă la
ofensivă şi începu să atace pe Turci şi să”! respingă cu o impetmositate trasnitore. |
Turcii de o cam dată fură ameţiţi de acestă schimbare de
tactică și făcură câţi-va paşi înnapoi, dar, după ce trecu prima
surpridă, își veni în fire, susținură atacul cu bărbăţie, se lupară ca nisce eroi, respinse cu curagii repetatele atacuri, începură să susție în contra inimicilor un foc ucigător, respunse
la atacuri prin contra atacuri, dar în cele din urmă, ne mai putând priimi ajutore noi din causa artileriei rusesci ce ocupa
posițiuni avantagidse şi care ţinea reservele turcesci în respect la Gre-cure depărtare, Turcii fură nevoiii să facă un pas
înnapoi, să se scobore în vâlcea, să părăsescă Mecica, să sue
costa opusă, şi după aceia, fiind mereu respinşi de forţe superiore ruse, să transforme retragerea în fugă și să se îndrepteze
într'o gonă nebună spre Lom pe marginea Dunărei, cub ploia

de bombe aruncate din Paraipan şi după bordul monitorului
rus Nicopole, care, cu acea ocadie, era comandat de însuși marele Duce Alexe comandantul flotilei ruse de pe Dunăre.

Ast-fel se termină diua de 30 Noembre pe malul Lomului,
“mai cum se terminase cu două ile mat nainte giua de 25 Noembre pe malul Vidului, adică prin o înfrîngere desastruvsă şi

definitivă. Acea înfringere fu pentvu Soleiman paşa tot ceia ce
fusese şi diua de 28 Noembre pentru Osman, un desastru. dar

„cu deosebire numai că Osman eşi din el înnăltat în fata opiniunei publice, pentru că sciuse să'și facă datoria cu curagiii şi

pricepere până la capât, pe când Soleiman eși rușinat și mic-

şiorăt, căci nu seiuse cum să'şi o fac
ăpe a sa. Cu acea ocadie,;
eă și

cu tote ce o precedase, el dovedise că nu era
nici bun

taetician; nici om energic şi nică ingenios
preparator de lovituri
a
Şi mişcări impetudse cu efecte teatr
ale. Aceste nesuecese repetateiii slăbi vada, făcu să % apue sl&o
a şi”i precipitâ.căderea.
Când ajunse a doua di la Kadi-Keui
priimi de la Constantinopole o depeşe prin care "i făcea cuno
scul că sforțurile.d'a mai

debloca

Plevna ai devenit

inutile, căci Osman Paşa a capitulat. Tot prin acea notă îl invita să trecă
imediai cu tote trupele
sale

in Rumelia care se

vedea ameninţată d'a fi învadată de
"peste 100000 Ruşi, care ordin fu silit
să'] execute fără de zăbavă. Aducerea sa la îndeplinire puse
capăt campaniei din jurul Lomu
lui.
Da
„Acele ce se petrecură într”acest timp şi mai
târdiu în jurul

Plevnei, capitularea sa şi tot ce a urma
t după căderea lui Osman Paşa în mânele creștinilor aliați,
care ati provocat înche-

ierea păcii şi sfirşitul răsboiului, vor fi citit
e de bine-voitorii
cititori ai acestei scrieri în partea sa a
patra.
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