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J
Leul în cușcă.
Evenimentele descrise în a treia parte prevestea lămurit,
“chiar şi celor prea optimişti şi prea încredători în sorta Tur-

ciei cum că prin săvirşirea lor steaoa sa era aprope de apus,

marea dramă ce s2 numea r&sboiul Ruso-Româno- Turc, era
„aprope de desnodămint. Tote zvircolirile erai de prisos, tote

-opintitorele cercâri zadarnice şi tote mieele succese dobândite
pe ici pe colo erait numai nisce tresăriri galvanice, nisce scân- tei electrice trecătore şi fără durată,
" Turcia de mult avea să sufere acestă fatală sârtă, încă din
luna Iulie 1878 6ră să plătescă acest ruşinos tribut, şi numai
două întemplări, două incidente neprevădute, sfor țările eroice ale doi omeni extraordinari % a mai dat încă puţină scân„“tee de viață, l-a mai prelungit agonia: Muctar pașa în Asia, Osman Paşa în Europa.
Eată causa care presentase pe Turcia atât de slabă în facia
“Europei şi a Omenilor cunoscători, de şi dispunea de oşti numerose şi de osteni bravi. Turcia avea buni şi numeroşi sol-

-daţi care 'şi sacrificaui cu bucurie viaţa pentru lege şi padișah,

=
n

mai cu s6mă în loc întărit; avea buni şi viteji ofiţeri care, de şi
nu prea luminaţi, totuşi băgaii pe soldaţii lor în foc, cu avînt
şi devotament şi dai frumose exemple subalternilor lor ; aveaii bune şi numerse arme, produs al celor mai renumite
fabrică din lumeşi întrunind tote perfecţiunările moderne dinimacea epocă; aveai şi muniţie îndestulătore la înnălţimea armelor ce aveai, dar n'aveau generală destoinici, n'aveaiă conducători de unităţi strategice îndestul de pricepuţi, care să scie
sa mănuiască cu înlesnire şi pricepere massele compacte ce
comandaii, şi care să se priceapă d'a le strecura printre tote
piedecele ce le-ar fi opus duşmanii spre a le aduce la ținta do-rită, adică la victorie. N'avea conducători care să scie să se fu-

-rişede printre tote strimtorile reale sati artificiale şi să profite
de tote avantagiele lor şi de tote desavantagiele şi greșelele
inimieilor spre a'şi asigura isbânda.
Abdul Kerim, Mehmed Ali şi Soleiman cei trei conducătoră
ai armiei turcesci din Europa dovediră prin ecnducerea arma:

tei lor că nică unul nu era mai bun ca cel alt. Unul dintr'înşi a
fost prea bătrîn şi prea înfeodat vechei tactice de la 1808, astfel că a lăsat prin indolenţa sa pe Ruşi să calce territoriul tur:
cesc, să înnainteze aprâpe ne supăraţi prea mult în interiorul
ţărei sale şi să pătrundă pănă în inima imperiului aprope cu:
mânele în şiolduri. Cel d'al doilea, de şi fu mai modern în concepțiuni, ca unul de o dată fusese oficer german şi învățase arta
r&sboiului în şcola germană, totuşi dovedi prin încetinela mişcărilor sale căera prea timid „prea neîncredător în aptituztinele:
armatei sale şi prea puțin confient în buna credinţă a oficeri-

lor săi superiori, pote din causa vechei sale origini europen:
care "i crea duşmani mulți și în tabără şi la Constantinopole

AL treilea fu tipul adevăratului ture modern, întrunea tote ca-ităţile şi tote defeetele lui, era îndrăsneţ, impetuos, năbădăios,
intrigant, ambițios şi mai presus de tote incapabil de a concepe şi executa un plan ceva mai vast şi cu prea multe peripelii. Din causa acestor defecte el grăbi cu paşi iuți aducerea
la indeplinire a desnodămîntului fatal şi precipită întreaga ar-

mată a imperiului în abisuljfinal.

Un
Socul
Asia,
jura;

conducător general care fu ce-va mai dibaciu şi mai la
săi, fu Muctar Paşa,capul suprem al armatei turcesci din
dar şi acesta din causa ofiţerilor superiori ce-l încondupă ce reuşise să respingă pe inimic până la fruntaria

Armeniei, a fost în cele din urmâ nevoit să se retragă, mai în-

titi încet şi mai pe urmă în fuga şi să sufere în cele din urmă

desastru de la Cars şi de la Erzerum. De şi resultatul final al
acţiunei sale fu deplorabil, totuşi cel puţin el scăpâ ondrea şi
reputația armatei turcesci,
serise câte-va pagini glorioase şi
demne de rămas ca pildă pentru posteritate în istoria patriei.

Tot aceiaşi menire a avut în Europa cel alt general ture, Osman paşa, fostul comandant al armatei turcesci din Vidinşi
iscusilul apărător al Plevnei. Acest general din norocire pentru creştini şi din nenorocire pentru- Turci n'a fost conducătorul armatei turcesci, dar prin faptele sale a salvat onârea steagului otomanicese, a ţinut în respect patru luni încheiate o

armată îndoit mai numerosă ca armata sa şi a sciut să lege de
sorta sa soria întregului imperii. El temindu-se să nu se vadă
într'o di înconjurat în cuibul săi neabordabil dar în acelaşi
timp aprope neaprovisionabil, în Vidin, fiindu-i trică să nu fie
redus la nemișcare şi condamnat la fome de către armata română după malul stăng al Dunăcei, plecâ într'o di pe la începutul lui Iulie din Vidin, se duse la Plevna, transformă acea
văgăună într'o citadelă puternică, care nimici două sforţări uriaşe făcute de armata rusescă ca să '1 gonescă dintr'însa, atrasexupă el şi armata română, şi pe lângă-acesta mai atrase
asuprăşi atenţia lumi! întregi şi speranța întregului imperii
otoman, ba încă legâ de sorta sa viitorul bun sati r&i al întregului imperiu.
Unii îl acusă cum căa făcut o mare greşeală tactică cănd s'a

închis de bună voie împreună cu atâta sudom de armată într”o
văgăună ce se putea inconjura de tote părţile, şi nu'i a asigurat

mai întăiu nisce comunicaţii permanente şi un mijloc de aprovisionare sigură, dar acel critici fac acusaţiunea fără a ține semă de firea soldatului ture care se bate cu avantagi! numai la
adăpostul unor întăriri, şi fără a 'Şi da seama de situațiunea

disperată în care se găsea armata turcescă la începutul lunei

lui Iulie. Întacel minut Gurto şi cavaleria sa se apropia de
Adrianopoli în marş triumfal, gonind înnapoi pe Soleiman învins şi ruşinat, marele Duce Nicolae se pregătea să trecă Şipca
împreună cu infanteria şi cavaleria armatei sale, iar marele:

Duce moscenitor cu armata Sa înşiruită dincolo delntra în facia
Ruseiucului, a Rasgradului şi a Osman Bazarului ţinea în loc
pe Mehmed Ali pașa şi-l împiedica d'a alerga în ajutorul capitalei imperiului ce se afla într'acel minut în mare primejdie.
Înto”acel minut era de neapărată nevoe ca să se pue în calea

trufaşiului năvălitor un obstacol puternic care să'l zgudue, să'l
înspăimânte, să'] oprâscă pe loc şi'să'] silescă d'a da înnapol;
un asemenea sacrificiii era necesar să sefacă chiar cu risicul
săi personal.
Acel obstacol îl puse în calea năvălitorilor semeţi Osman

paşa şi prin înfrîngerile de la 8 şi 18 Iulie opri pe Ruşi în calea
lor triumfală, îi sili să se retragă din Rumelia cu pas nu prea
domol, să renunțe d'a mai trece dincolo de Şipca, şi să se ho-

tărască ca de o cam dată să ia Plevna şi apoi să se gândescă
d'a merge mai departe. Într'acestă vreme conducătorii destinelor Turciei avea tot timpul să prepare apărarea restului imperiului pentru ca mai apoi să opue duşmanului o resistenţă
mai puternică,
Osman lăsâ în bună pace pa Ruși ca să'l înconjure și să se

ntărescă în jurul sâii, lăsă şi pe Români, cărora fără să vrea
u o provedinţă, căci sili pe Ruşi să renunţe la serheţia lor de
altă dată şi să le ceră ajutor ca să vie şi să ia poziţie în part.
de miadă nopte şi răsărit a întăririlor. sale, lăsâ pe toţi ca
se imobiliseze în jurul culcuşiului săi şi să'i silescă să ste +colo cât s'ar putea mai mult, şi prin imobilisarea sa voilă..
demnâ pe cei de la centru ca ei să iasă din imobilitate şi să lu-

crede cu mănele mai libere spre a scăpa imperiul.
EI de sigur se sacrificase cu speranţa că în timpui în care
dinsul va sta acolo şi va imobilisa în jurul săi pe Huşi şi pe

Roirâni, trupele din cadrilate» şi cele din Rumelia vor încerca
tote sforțurile posibile şi chiar pe cele imposibile ca să'1 vie în

ajutor, dar speranta şi asceplareu sa fură zadarnice, căci trecură săpămâni, trecură luni, veni chiar iarna şi tot nu % pică
de nicăiri ajutorul asceptat, cel putin în proportiunile sperate
de dînsul. El sperase să vadă intr'o di viindu-i despre Ocraânia
Suliman Paşa în fruntea armatei sale din Rumelia pe şioseua
Sofia-Plevna, prin porta ce'i lăsase aprope deschisă în decurs
de trei luni Ruşii şi Românii din causa insuficienţei de forţe,
dar de surda "i fusese asceptarea; Soleiman pe atunci ambiționa on6rea d'a deveni Serdar Ecrem şi uneltea tote intrigile
prin care să pue mâna pe acel post, iar nu p'accia d'a culege
laurii victoriei. In locul sâi sosi în câte-va rînduri Schefehet

paşa care'i aduse câte-va mii de soldați prâspeţă şi câte-va sute
de care cu providiuni dintre care multe "i fusesese disputate şi

hrăpite de cavaleria rusă şi română concentrată în partea locului, dar acele ajutore. eraii insuficiente, paliative şi nimic
mai mult.
Abia după ce sosi guarda imperială pe la începutul lunei lui
Octombre, după ce acesta puse mâna pe Gorni Dubnic, pe Teleş şi pe fontinurile de pe drumul Sofiei şi luară posiţiune tare
la spatele Plevnei dincolo de Vid, abia atunci

Soleiman paşa

care reuşise a deveni Serdar Ecrem făcu tardivele cercări de
la Elena şi de la Mecica care în cele din urmă, cu tot succesul

obținut, rămase fără nici un resultat; şi Mehemed Ali, deve-

nind comandantul unet problematice armii de despresurare,
se încercă în zadar să adune nisce sfărămături risipite și rău
conduse ca să creede din ele acea armată fantomă care nu re-

uşi se să se adune nici o dată, căci grosul armatei turcesci din
Rumelia fusese grămădit de mult d: către Suleiman Paşa în
împrejurimele pasului Şipca.
Osman Paşa de îndată ce se simţi efectiv înconjurat de către
inimici, pricepu că sorta sa fusese hotărită, că predarea sa şi

a armatei sale era inevitabilă şi că peirea sa va atrage după

sine peierea armatei întregului săii imperii, şi se hotări ca deo
cam dată să 'şi prelungescă cât o putea mai mult agonia prin
micşiorarea raţielor trupelor sale şi prin alungarea spre liniele
inimice a gurelor inutile, şi după aceia să 'şi prepare o retra-
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gere prin Rachova spre Vidin, din care să facă
o nouă Plevnă,

şi prin el să mai oprescă în loc pe duşmani, iar în caz
de nereuşită să "ŞI vânda scump viaţa sa şi a trupelor sale.
Căderea
Rachovei în mănele Românilor zădărnici planul lui Osman
şi

"1 făcu să renunțe la aducerea lui la îndeplinire. Acest
fapt de
arme săvirşit numai de Romăni avu darul d'a scurta
agonia

lui Osman şi d'a grăbi sfirşitul r&sboiului şi încheierea păcii.
Pentru acest servici imens, Ruşii ne răsplăti impiedecând pe

delegatul român d'a lua parte la deliberările armistițiulu
i şi
la încheierea păci).
Mai nainte d'a deveni un fapt împlinit acest însemnat fapt
de arme, luarea Rachovei, Marele Duce Nicolae, imedi
at după

investirea defininitivă a Plevnei, trimise prini”un parlameniar lui Osman Paşa următorea serisore:
Bogot 31 Octombre (12 Noembre) 1877

«Domnule Mareşal,
|
«În urma împctrivirei energice ce am întîmpinat din partea
armatei puse sub comandamentul Vostru, a trebuit să iaii disposițiuni spre a înconjura cu desăvîrşire Plevna şi a vă pune
în neputinţă de a fi ajutat. Pentru acesta guarda imperială, sub
ordinele generalului Gurco, a luat cu forţa posiţiunele de la
Gorny Dubnic la 12] 24; trey dile în urmă întăririle de la Teliş

şi garnisOna care le apăra, au fost nevoite a se preda. Dolny

Dubnicul sa părăsit apoi de soldaţii voştri, şi trupele mele ai
ocupat succesiv Tetevenul, Osicovo şi Vraţa. Fiind-că în acestă situaţiune ori-ce următore împotrivire din partea Vos-

tră n'ar putea să pricinuiască de cât nefolisitore vărsare de

sânge, am credut de datoria mea, de datorie de umanitate, a
comunica E. V. aceste informaţiuni şi considerațiuni.
«Îmi place a spera, D-le Mareșal, că veți preţui motivele care
m'aii îndemnat la demersul de faţă, şi 'mi fac o plăcerea ve asigura că voii sei în tot d'auna să onor în persona Vostră, ca
şi în personalul vitezelor trupe puse sub comandamentul Vosiru, nisce r&sboinici demni de stimă şi de consideratie.

«Comandantul suprem al armatei imperiale de operațiuni».
« Nicolae».
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La acestă invitare de capitulaţiune, prin care i se promitea
tote onorurile militare datorite unor învinşi stimați care "Şi
aui făcut într'un mod demn datoria, Osman paşa care credu că
încă n'a sosit ora sacrificiului şi care spera că în sfirşit Suleiman sati Mehmed Ali vor reuşi a sfărima zidul de înconjurare.
spre a '] libera, r&spinse oferta prin următorea epistolă,
«Alteță».
«Am priimit scrisârea ce mi-aţi făcut onorea d'a-mi adresa
cu data de 31 Octombre (12 Noembre), prin care mă încunosciințaţi că, în urma împotrivirei energice ce aţi întâmpinat din:
partea armatei puse sub comandamentul mei, a trebuit să luați disposițiunile trebuinciose spre a înconjura Plevna şi a
pune acest oraş în neputinţă de a fi ajutat. Cu tote că împărtă--

şesc simţirea de umanitate ce A. V. a bine-voit a arăta, şi că”
mulţumesc de demersul ce a avu! bunătate să facă în scop de
a înlătura vărsarea de sânge; orl-care ar fi însă disposiţiunelece S'aii putut lua pentrua înconjura Plevna, nu mă pot opriun
singur minut la ideia de a îndemna pe vitejii mei soldaţi să depună armele.
«Daca guarda imperială sub ordinele generalului Gurco a
luat Gorny Dubnic şi Teleș, şi-daca generalul însărcinat cu a-părarea acestei din urmă pieţe s'a predat, nu urmeză de aci

că trebue să judec ca A. V. că situațunea Plevnei este critică.
In tâte casurile, voiii sei să nu mă depărtez de la datoriele ce
"mi impune comandamentul mei,şi suntem dispuşi, brava mea
„armată şi ei, a vărsa până la cea din urmă picătură a sângelui
nostru pentru cinstea patriei nostre şi apărarea drepturilor ei.

«Bine-voiţi a priimi, Alteță, expresiunea înnaltei mele con-sideraţiuni»
«Comandantul cap
«Osman».
Cuartierul general de la Plevna 1|13 Noembre 1877.

La acest răspuns semeț dar demn, Romănii răspunse la rîndul lor prin luarea Rachovei, şi Ruşii prin punerea în imposibilitate a lui Mehmed Ali d'a mai veni în ajutorul Plevnei ocu-.

si

pând defileurile micelor Balcani, iar vremea precipită şi mat
mult asceptatul desnodămînt prin schimbarea tomnei într'o
iarnă rece, burniţosă şi frigurosă, udată mereii de o ploe măruntă amestecată cu zăpadă care făcea cu totul imposibil traiul în paraleie.
Întwacest timp ploa, ningea, burniţa, bătea vîntul, geruia,
dar soldaţii din paralele stai mereii cu armele la ochi lipite de

parapeturile şianţurilor, şi le descărca“, şi le umpleau mereii,
ŞI iar le descărcau fără să se găndescă că vremea vremuia, că

ploia le udaii mantalele şi gerul le îngheţaii mânele şi picidrele.
Mereii la post cu noroiul până la genuche şi zăpada da până la
briă, soldaţii ca şi ofiţerii îşi făceaii datoria fără să murmure,

ardeaii mereii la cartuşe îşi cheltuiaii într'una muniţiele, şi cînd
se ispreveaii şi nu puteai să le împrospătede, căci une-ori Turcil nu le dati răgaz, atunci cel vii făceaii apel la generositatea
celor morţi cei ce se băteau deschideaii gibernele celor ce nu

se mai băteau, căci mortea îi reformase, şi se împrumutat de
laţei atâtea cartuşe câte le era trebuincidse spre a nu precurma sfada cu Turcii,

n
Victoria “Ruşilor din „Jisia
Intr acest timp, pe când eroul din Europa după ce încăldise
z&u în mai multe rînduri, pe duşmani, începuse în cele din urmă să îngheţe el şi să se apropie de desnodămintul final,eroul

din Asia nu mai bine favorisat de sortă îşi da tote silinţele ca
să n'ajungă să aibă şi el
Pe când se petreci
ropa iată ce se petrecea
In momentul in care

în cele din urmă acelaşi destin.
evenimentele descrise mai sus în. Euîn Asia:
am întrerupt naraţiunea crâncenului '

resbel dintre Ruși şi Turci ce se desfişura în văile Caucasului,

scim că Ruşii stai răi de tot în Asia, măi r&u ea în Europa.
Div prejma Erzerumului ei fusese goniți tocmai dincolo de
fruntarii aprope de Tiflis.
Vădându-se iarăşi în Alexandropoli, Ruşii se numărarăă şi

începură a se gândi la sorta ce singuri îşi crease pentru viitor.
Abia atunci ai înțeles că "și-au făcut o idee greşită de Turci şi
că le-a judecat răi forțele numerice şi calităţile resboinice ale
-armiei turcesei. Tot atunci pricepură că erai prea puțini ca să.

reîncepă în aceleaşi condițiuni o nouă întreprindere cu şanse
de reuşită, și recunoscură că planul de resbel urmat pân'atunci
fusese forte greşit şi primejdios. Trebuia remediat rul, adică

trebuia îndoit numărul armatei, trebuia sdrobit duşmanul încă
de la fruntarii prin mase covârşitâre, şi apoi urmărit, hârţuit şi
nimicit în jurul cuiburilor lui.
Muctar-paşa, sait mai bine marele consilii de resbel, turea-

Jută forte mult pe Ruși ca să? şi aducă la îndeplinire noile lor

planuri de resbel şi să repare greşelile ce săvârşise, căci Tur.
cii după victorie, în loc d'a trece împreună cu inimicii lor fron--

tieraşi d'a duce resbelul în Caucasia, unde cu multă înlesnire
ar fi putut să scornâscă printre Circasieni o revoltă desastroseRușilor, se opriră la graniță ca cum mar fi avut paşaport în
regulă, lăsară pe Ruşi dincolo ca să se reformede şi să se reîntărescă în bună pace, el acordară tot timpul trebuincios ca
să le sosescă aji:torele cerute şi se mulțumiră numai cu nisce:
hărţueli de mică importanţă.
Muctar a justificat acestă intârdierenenorocită atât înaintea
devletului turcesc cât şi faţă cu istoria, şi justificarea sa pare
îndestul de scusabilă. El n'avea mai de loc cavalerie regulată, căci cavaleria sa se topise în nenorocita cursă de la Dromdagh, şi în locul ei dispunea de un mare număr de Curdi și
Cerchezi călări,armie neregulată care "i causa mai mult încurcătură de cât ajutor prin jefuirile cu care se ocupaii. Acești
auxilieri capricioşi cât găseii plâşcă Ja îndemănă erati de 6recare trebă, dar de îndată ze nu mai găseu nimic de jefuit, şi
mai cu semă de îndată ce intraă în contact cu Rușii, în loc d'a

se r&sboi cu ei, se luai la tocmâlă cu denşii şi într'o bună di-

mineţă, tocmai când Turcii aveii ma! mare nevoe de cavalerie, .
dădeu pinteni cailor, şi Muctar se pomenea fără de cavalerie.
Pas de mai urmăresceîn asemenea condiţii pe Ruşi.
Ruşii stătură întw'o nemişcare aparentă două Juni trecute, .
ast-fel că mai mulţi corespondenți de diare engleze declarară

„„saromoria din Asia ca închisă; ei îndurară fără să se clintescă .
"ai

“ărțuelile lui Muctar, năvălirea lu! Ismail Haki paşa pe

lor, arderea şi pustiirea tutulor satelor şi holdelor -

.
: Erivanului, dar pe sub ascuns se pregătei şi se întă- PE ucute şi aduceti într'una până şi din fundul Siberiei oști
prospete şi generali noi.

De o cam-dată Ruşii se siliră a tăia lui Muctar linia de comu-

nicație cu Karsu şi d'a ”] închide în jurul înălțimelor de la Kazil-Tepe ce le luase de la ei înir'o ciocnire care a avut loc la 15 .
August Ca să'şi ajungă la acest scop Ruşii dădură bătălia de
la Iagni, cu care ocasie oştile ruseşti pusese mâna pe posiții
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importante, dar neputând să le ţie căci le lipsea apă de băut,

şi vădend că cu vechiul lor plăn, nu reuştit, renunțară

la dinsul

şi marele duce Mihail, puindu-se în persână în fruntea armiei
sele, adoptâ un plan «u totul noii propus de generalul Obrucev
sosil de curând în cuartierul general de la Tiflis.
„Intro

dimineță, chiar când Turcii serbai baiaramul, se dă-

riră după înălţimele de la Kizil Tepe neguri grâse de armate

rusesci viind ca lăcustele şi acoperind dealurile şi văile cu mulțimea falangelor lor. Acestă năvălire neasceptată spăimântâ
pe Turci şi făcu pe Muctar să comită o mare greşelă, adică să
se retragă de la Kizil- -Tepe, să lase marele lagni în părăsire şi
să se concentreze aprope de Kars împrejurul posiţiunilor de

Ja Avliar. Toemai acesta dorei şi Ruşii pentru ca să pue în esecuţiune faimosul plan al lui Obrucev.
Planul acesta era forte simplu, şi fiind că era aşa de simplu
fu mai întâi forte aspru criticat şi numai de.nevoe şi la extre-

mitate fu adoptat de către marii sfetniei influenți ai statului
major rus; el avea de scop numai d'a înconjura fără sgomot
„armata tuscă pe la spate, şi reuşind, d'a o strânge prin forţa
lor numerică în înfundătara de lă Avliar ast-fel ca să nu mai
potă eşi.
Generalul Lazaret fu însărcinat d'a pune în execuţiune miş-

«carea de înconjurare, în care timp grosul armatei ar. merge
drept spre frontul inimicilor. El plecâ în fruntea a 17 şi jumă-

tate batalione de infanterie, 22 escadrone cavalerie şi 70 tunuri în noptea dintre 27 şi 28 Septembre de la Bairactar şi
“Oguslov ; trecu Arpa Ciai pe la Kigaci, sosi lu Dagor unde se
- împreună cu detaşamentul generalului Zitovici din armia de
la Erivan a lu! Tergucassof, şi fără să fie zărit de picior de soldat turc, la 2 Octombre începu să se misce de la Dagor spre
Acraca.

Mai întâiii trimise două recunosceri, una spre drepta şi alta
spre stânga; cea despre stânga dete peste o grămădire mare

de forțe duşmane care o apucâ la mijloc şi-i reduse efectivul
"la jumătate; cea despre drâpta descoperi prezența a o mulţime
de Turci în vecinătatea Bazaragicului, dar nu fu de nimeni
zărită,

d
Aflând aceste sciri general Lazaref ordonă atacul înălţime1or de la Şatir-Oglu, se luptă de la dou& ore după amiazi până
nâptea cu forţe superidre, comandate chiae de Muctar în personă, goni pe Turci din podiţiunile ce ocupaii prin împunsătură
de baionetă, şi după nisce sforţuri aprope supra-umane, puse

mâna pe acele înălțimi care le deschidea calea spre Vizinkev
care era situat chiar în dosul inimicilor.

*

În aceiaşi di mat nainte d'a înopta luă cu aceleaşi sforţuri
_primejdiose, nisce înălţimi vecine întărite mai dinnainte de
Turel. goni cu.numerosa sa cavalerie pe fugari până la CeftTepesi

unde îl ascepta Muctar

bine întărit, reîncepu lupta a

doua di cu aceiaşi înverşunare, şi de şi era forte obosit, se prepară spre noi atacuri.

,

A doua (i Ruşii făcură dușmanilor o nouă surpriză care fu

forte fatală Tureilor, Lazareft reuşise a face înconjurarea proiectată de Obrutcev, oştile sale reuşise aajunge la Vizinkev, .
comunicaţia cea mare cu Carsul era întreruptă, în cât lui Muc-

tar nui ma! rămânea în stăpânire de cât potecile de la SivriTepe, care poteci erai amenințate de cele alte colone rusesci
câre deja se aflau aşedate în nisce podițiuni dominătâre. Cu
tote astea dacă ar fi vrut sau ar fi sciut cum stau lucrurile de
rău pentru el, Muctar ar fi putut să se retragă cu Ore-care perderi din Avliar, şi cu chipul acesta ar fi scăpat de marele desastru ; dar el n'a făcut nimic căci iscodele sale, de. şi nume- .
rose nu "i-a spus nimic,
Pe când Lazareff pe de o parte atrăgea atențiunea lui Muctar-paşa spre Bazargic şi pe de altă parte trecea grosul arma-

tei sale pe la Vezinkev în spatele oştilor dușmănesci și ocupa '
muntele Orioc, marele duce Mihail în persnă asistat de ge-

neral Loris Melicov, prepara în tăcere desfăşurarea teribilei

drame.
Își împărţi armata în cinci corpuri, încredinţâ comanda acestor corpuri la cei mai buni generali ai săi şi dădu fie-căruia

câte o însărcinare: general Şah fu însărcinat d'aapăra cu orl-ce

pret marele lagni, Generalu! Haiman d'a ataca Avliarul, general Husminus d'a se îndrepta spre Kercana spre a goni pe

i6

Turci din Alagea Dagh, General von Roop d'a lega liniile între
Haiman, Kunsminski şi Lazareff şi d'a merge spre Cift-Tepesi,

şi cavaleria -d'a ține comunicaţia cu Lazareft despre KabalTepe.
Turcii erau g: ămădiţi şi forte bine întăriţă pe înălțimile mun-

telui A vliar şi d'acolo se aruncat spre Marele Duce şi spre La-

zaref ca să”i împedice mişcarea de înconjurare; spre acea po-

situne dar îşi îndreptară şi Ruşii mâi totă forţa atacului lor.

Cum se făcu diuă, general Haiman începu să arunce asupra
acestei positii un potop de projectile şi să stabilăscă baterii
după baterii care de care mai tuăsnitore.

Turcii erai adăpostiţi în şanţuri apărate de maluri înalte,

dar grindina projeectilor Rusesci ciurui şi împrăscie malurile
şi umplu şanțurile de cadavre. Acestă luptă teribilă de artilerie ţinu de la 6 ore dimineţa până la prânz. Atunci general

Haiman dădu ordinul de atac şi masele de infanterie rusă nă-

văliră din tote părţile fără să ia în semă grindina de gionțe
din costele muntelui, De o cam dată Turcii se luptară vârtos

fără să se dea prinşi, dar văgând şi vădend că Ruşii se înmulțeu ca nisipul mării şi că ei scâdu şi se topâii mereti fără

să se mai împrospăteze, îşi perdură curagiul şi începură s'o
rupă d'a fuga. In acel moment cobitorul muget al tunului tăcu ca prin farmec și infanteria năvăli spre înălțimi umplând
aerul de urale r&sunătore. Intr'o clipă cinci drapele ruse fălfăiră pe crestele astei posiţiunt redutabile, şi neguri de duş-

mani venite din cinci părți năvăliră ca un furios puhoiii cu
bolborisitorele lor unde spre bieţii Turci.

In acelaş moment se audi în partea opusă, în spatele armatei 'Turcesci alte urale entusiaste, care causară multă mirare
şi mare zăpăcelă 'Turcilor; erait capetele armatei lui Lazareft
care trecusa peste înălțimele de la Vizincet şi Magaragik. Muc-

tar vădendu-se din tote părţile înconjurat fâră ca măcar să
prindă de veste, rămase încremenit şi începu să lăcrămeze de
turbare ; numai atunci înțelesese el planul de atac a! Rușilor,
numal atunci ghicise consecinţele acestul alac neasceptat, numai atunci pricepu desastrosul pericol ce] amenința! Aceste
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secinte fuză teribile, armata sa la minut fu demoralisată
şi copleşită
şi soldaţii înnebuniţi de frică începură să
fugă.

Acestă victorie aşa de repede era decisivă; armata
turcescă

era tăiată în două. Muctar ar fi putut să'şi
scape armata dacă
cu oştile ce încă nu intrase în foc ar fi silit
strâmtorea Cift-Tepesi, dar el în invălmăşe!a zăpăcelei preferă
să se scape pe
sine însuşi şi luâ fuga spre Kars, însoțit
de colonelul engles
Kembel, şi urmat numai de statul său
major.
Vâdându-se.stăpân pe Avliar, Haiman și Lazareft
se năpustiră spre Alagea-Dagh, a doua posițiune
în care Turcii erait

formidabil întăriţă. Aci Ruşii nu mai întâmpinară
aceiaşi resistență, Turcii perduse curagiul şi fugu
din r&sputeri spre

Kars, părăsind arme şi muniții, aruncând în urmă-ie
bagagele
şi făcându-şi loc de fugă împungând cu vârful
baionetei, bor,

cai şi cămile ce transportati propriele lor
convoiuri.

Marea dramă era terminată, cea mai mare
parte din armia

|
„|
lo

SO
turcă era nimicită; aripa stângă era pusă
pe gână şi ciopă- CN
țită de căbiile cavaleriei inimice ce o urmărea
fără milă, aripa SR
dreptă
era înconjurată, Ruşil n'aveau să suporte d'aci
încolo

de cât nisce mici ciocniri fără de însemnătate
ca să'și termine
opera începută.
General Roop întâmpină o mică resistenţă
la Alagea-Dagh

în partea opusă, daro năbuşi pe dată, şi
până să însereze resistenţa turcilor încetâ pretutindeni.
Aripa dreptă,

vedindu-se înconjurată din tâte părţile pe înăiSP țimele de la Alagea-Dagh, neputând să
scape cu nic! un preţ
din catenele de fer ale colânelor rusesci,
depuse armele

și subOsemna un act de capitulaţiune, prin care
şepte pașale, 250 ofiAY ceri şi 1.000 6meni se puntii la discreţiunea
învingetorului.

na
Resultatele acestei victorii erau incalculabile;
campania din
LL, Asia era perdută pentru Turci, armata
lui Muctar aprope ni--

be

-

micită, Karsul rămas fără de apărare şi Ismail Haki
paşa ex:
pus d'ai se tăia orl-ce linie de retragere.
Ruşii după ce puse la siguranță prisonierii, după ce
prinse
o mulţime de fugari cari rătăceu prin împrejurimi
şi strânse
colosalul material de resbel

ândi

împărtiră în trei

&)

«|
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colone; una din ele condusă de Haiman se îndreplă în grabă
spre Erzerum, alta se repezi spre Kaghisman ca să iae linia de
„retragere a lui Ismail Haki paşă, şi grosul armatei înconjurâ
Karsul.
Haiman ajunse în prejma Bezerumului câte-va dile după
Muktar; într'acest timp însă. ghaziul avu vreme să adune puţinsle oşti ce întâlnise:în cale sub pâlele Soganliului, să se împreune cu Ismail care venise în fuga, urmărit de aprope de
Tergucasoft, la Zevin,.care altă dată le fusese atât de favora-.
bil, şi apoi, ne având oştire îndestulătore şi nici curagiii d'a
se încrede numai în tăria posițiunei, să se retragă la Devebuim în prejma. Erzerumului.
-„La Devebuim Muctar nu putu să stea mult limp, căci Hai-

” man cum sosi şi se impreună cu Tergucasoft,năvăli spre Turci,
"mai fară să se odihnscă, şi în diua de 23 Octombrie îl lovi fără
de veste cu aşa putere, în cât aripa dreptă fu pusă pe gonă mai
de la prima șchimbare de focuri, şi restul armatei, după o încercare mai mult desperată de cât curagiosă, întorse spatele
inimicului coprins de groză şi fugi în Evzerum înte” o stare
vrednică de jale.
e
Ruşii fară mulţumiţi de acestă victorie, căci prin ea pusese
mâna pe una din posiţiile cele mai importante care domina
drumurile ce conducea la Erzerum, der nu se împăcară numai
cu atât, ci găsiră de cuviinţă să silescă prea mult rota noro-

cului. Norocul nu voi st! ajute şi să le fie favorabil aşa de tot.
orhbesce, ci "i puse la cercare ca să nu se sumețescă prea peste
măsură,

Fără să lase duşmanilor timp de repaos, general. Haiman își
trămise încă.0 dată vitezele sale falange casă smulgă

laurii

vietoriei fără de veste şi pe furiș, şi le urni ca să sară în spinarea 'Turcilor şi să le ia prin surpriză fortul -Megidia, cheia
întăririlor de-a “Erzerum, dar păţi eşecul dela Toph-Dag care

îl costă viaţa a mil de viteji. De astă dată Tureii-se bătură ca
nisce. disperaţi ; un colonel ture anume

Mehemed

surprinse

mișcarea Rușilor din fortul Azizia şi însuşi Muktar conduse
apărarea care fu încoronată: cu succes. Din nenorocire pentru
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el acestă victorie n'avu resultate atât de mulțumitore cât se
asceptase ghaziul, căci iarna sosi îndată şi țintui în loc şi pe

asediatori şi pe asediați, prin nisce troene de zăpadă care * ţi-

nură înnămoliţi până la încheiarea armistiţiului.
|
Intwacest timp colsna
de cavalerie rusă însărcinată d'a tăia
linia de retragere a lui Ismail Haki, îşi îndeplini sarcina,
dar
nu reuşi să execute misiunea ce i se încredinţase, căci lăcomia
d'a aduna cât se pote mai mulţi fugari şi d'a înmulți numărul
prisonierilor, o făcu să mârgă prea încet şi să 'sosescă prea

târdiii la locul indicat, ast-fel că avu prilejul să se isbâscă numai cu coda fugarilor, ast-fel că Ismail Hachi putu să'şi îm-

preune forțele cu ale lui Muciar şi să scape prin o ultimă
faptă
strălucită, la Toph-Dagh, onârea armiei turce din Asia
care *
fusese forte crunt compromisă.

III

Lsuarea arsului
Armata destinată a împresura Karsul fu mult mat norocită.
Pusă sub comanda generalului Lazarefi şi sub privegherea

marelui duce Mihail şi a generalului Loris Melicov, acestă armată ocupă satele Matra, şi Melik-Keui, Cuilgaur, Samovaţ-

Aravartan, Vosgali, Tamra şi Azac-Keui, stabili cuartierul general la Tișma şi preserâ tote împrejurimile şi înălțimele cu:

baterii şi redute armate cu cele mai mari tunuri de asediu.
După aceia începu să facă recunosceri minuţiose şi să strîngă
mereii cercul de fiex cu care ”] încinsese şi să combine planuri
preste planuri. A"! lua prin asedii regulat era cu neputinţă din:

causă că garnisona era aprovisionată pentru şese luni, şi iernele din Armenia sunt atât de rigurâse în cât traiul afară de
adăpost e cu neputinţă ; a '] lua prin surprindere iarăşi era.
forte anevoios decă nu imposibil, căci posiţiunea Karsului e
una din cele mai ne apropiabile. Numai un atac de nopte fără

veste înfăţişea ore-care mici şianse de reuşită şi numai suind!
o înălțime de munte dreptă ca peretele, expusă trăsnitorelor:

focuri ale tuturor bateriilor cetăţii, spre a pune mâna pe Karadag-tabia care domina cetatea, putea să facă posibilă luarea:
Karsului.
Mai nainte d'a face acestă cercare, Marele Duce voi să capete predarea cetăței pe cale diplomatică, şi scrise comandan-

tului ei o epistolă prin care "i făcea propuneri onorabile, dar
nereuşind pe lângă Husein Avni paşa comandantul cetăţii,
care semeţindu-se în tăria cea mare a posiţiunel ce ocupa,
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respinse cu ţănțoşie propunerea ce i se făcu,
începu în ziua de
23 Octombre s'o bombardeze întrun mod
infernal.
Acestă bombardare causâ mare răi împresuraț
ilor şi'i sili

ca a doua qi să facă o eşire rigurăsă; dar Ruşii îl respi
nse şi îi

goni până la Hafiz-tabia, unde intrară chiar
în fort, şi ucise

mai mulți duşmani, făcând prisonieri 2 oficer! şi 40 soldaţ
i.
De la 28 Octomb»e începu adevăratul bombardament
de asedii care durâ fără întrerupere diua şi noptea până
în nâptea

de 5 spre 6 Noembre, noptea aleasă definitiv pentr
u încercarea supremă. În sera dilei de 5 Noembre sosi în
faţa Karsului

marele duce Mihail şi general Melicov, şi cum sosiră
numai de
cât ordonară încetarea focurilor şi formarea lanțurilor
de ti-

raliori care să dea asaltul. De odată se făcu o tăcer
e mormân -

tală şi falangele de infanterie se formară pe la adăposturi
; pe

la 8/2 tiralioriă porniră fără sgomot şi fără măcar
să fumeze
spre locurile indicate.

Turcii ar fi putut să fie prevestiţă, ar fi putut să presimţă

nai din vremea propierea momentului primejdiei
supreme şi

ar fi putut să se simţă nelinisciti vădând că de o dată
au încetat focurile pe totă linia inamicului; vădend tote acest
e disposițiuni luate de duşmani, el ar fi putut să intre Ja grije
de indată ce s'au convins că ai amutit tâte pateriele dușma
ne, şi
ar fi avut indestul timp ca să ia 6re-care măsuri de
precauțiune
spre a nu fi surprinşi, dar el nu fură inchietaţi de
nimic şi lăsară pe Ruşi ca să înainteze în pace. Pe la 9 ore
dătură ca de
obiceiii câte-va focuri prin ante-posturi, şi vădân
d că nu priimiai nici un răspuns tăcură;

Într'acest timp Ruşii mergeau încet, cu sfială
şi fără de sgo-

mot; suiaii coste prăpăsțioase, se scoboraii
în văi adânci şi se

apropiait de liniele înaintate ale inimicilor lor
fără a fi supărață de cineva. Pe când ei mergeau şi se trudea
ii, Turcil stau

şi se odihneau; de o dată însă isbueni de
pretutindeni salve
de puși şi strigăte de ura sgomotose. Ruşii
reuşise a se apro-

pia de primele întăriri fâră a fi văduţi de cineva şi năvăliră

fără de veste spre primele şanţuri de apărare
ale fortului Su-

vari şi le luară ma! fără luptă. Turcit spăimentaţi
dătură dosul

|

92

şi inteară în fort, dar Ruşii se luară după ei, intrară şi ei în fort,
neise garnisona cu baioneta fără să dea un singur foc, ţintuiră

şi resturnară la pământ tunurile dușmane, îşi făcură cu vîrful
baionetei loc printre cavaleria tureescă ce năvălise spre ei şi
înaintară spre Cars-Ciai ca să ia fortul Cim pe la spate.
Intr'acesi. limp altă colsnă de Ruşi comandată de contele
Grabe năvălea ca o vijelie spre fortul Kanli. După ce luară în.
„primele momente de. surpridă tote paralelele şi uvrajele deapărare din jurul fortului principal, ostenii acestei colOne năvăliră spre acel fort împărţiţi în aouă colâne, se: luptară cu

Turcii care le opuneaii o resistență desperată până ce'i pisăgiră pe toţi, şi cu tote că contele Grabe muri lovit în piept în
capul colonel de atac din drepta, ei, sub conducerea colonelu-

lui Belinski năvăliră la asalt cu furie îndoită, intrară în şan-.
țuri, se reformară, năvăliră în fort peste parapete și intrară în
întru ca o vijelie. Vădindu-se acolo ei se năpustiră spre duşmani şi curătară ori-ce resistență,
Remâindu-le de luat o casarmă casemnată din care turciile
causa pierderile cele mai simţitore, Ruşii de o cam-dată pă-

_răsiră interiorul redutei, şi, dobândind ajutore, o luară pe la
spate, năvăliră spre uşi şi ferestre, se cereară.să le sfărame,

dar nereuşind a desfunda
uşi de fier grâse şi nepulind a suferi
ploia de glonţe ce curgea

după ferestre, se retrase iarăşi în

forturi ca să se reformeze. Acolo în fața uşelor cazarmei găsi
mortea colonelul Belinsky.
Aflând noutatea acestui nesucces, general Lazareft şi apoi
Loris Melicov, trămise spre Kanli noi ajutore şi un noii regiment de geniii care avea sarcina să minede pămîntulul de sub

cazarmă. Soldaţii de ajutor scsind la fața locului, se împărțiră
în două colone ; una se apucă de săpat şi de aşedat mina sub

cazarmă, iar cea altă într'acelaşi timp năvăli la asalt, apucâ
pe Turci pe la spate, le hărţui reservele prin cavaleria Principelui Ciaveiâvzade, intră în câmpul din dosul fortului, goni

pe duşmani până sub zidul cetăţei, ocupă fortul, înconjură cazarma şi comandantul ei o somâ să se predea, comunicând comandantului turcesc faptul că terrenul de sub el s'a minat
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“De o cam dată comandantul stătu la îndoială şi încă se luptă;
dar după ce se încredinţă că Ruşii întradevăr minase pămiîn-

tul fără ca el cu trupele sale să potă a” îmţiedica, intrâ în tra-

tative de capitulare. 'Toemai la patru ore dimineţa
acestei cazarme compusă din 2 paşale şi 300 soldaţi
„mele constrânşi de conductele de dinamită ce se
sub pământ de jur împrejurul săi şi"! amenința ca
în aer,

garnisona
depuse ar. .:
aşedase pe
să "i sbore

|

- Pe când Ruşii întâmpinat o resistență aşa de îndărătnică
în

fața fortului Kanii, forturile Hafiz şi Karadagh căzură în mânele lor cu ma! mare înlesnire.

Hafiz Paşa tabia fu atacală de colâna generalului Alcazoft,

Ca să ajungă la resultatul dorit, el însăreină pe colonelul Fadeiefsă

ia retraşamentele dintre Hafiz și Caradăg'care le ne-

liniscea flancurile; soldaţii năvăliră spre retranşamente ca o
vijelie, intrară în ele peste Turci, în goniră d'aeolo, şi în aprinderea luptei se luară după ei şi îi respinse până în pâlele mun|.
telui d'asupra căruia era construit fortul Karadagh. Ajunşi
acolo, năvălitorii goniră din șanțurile ce înconjura baza acelui
munte pe Turcii ce le apăra, şi .cu baioneta în virful puşeii sui
împreună cu duşmanii, împungăndu-i mere în spate, costa
|
- muntelui pe nisce poteci aprope impracticabile.
Ajungând pe creasta muntelui înconjurară turnul Ziaret,

fără ca Turcii dintr'insul să'i potă dări din causa întunerecu-

lui ce domnea, îl minară cu dinamită şi inti'acest timp o companie de sapeori, suindu-se unii pe umerii celor-alţi, ajunse
până la platforma supetriră a turnului, luară tunurile aşezate
acolo și apoi năvăliră pe dinapoi chiar în fortul Karadag. Jumetale din garnisâna turcă peri împunsă de baionete Şi jumă-

tate fugi în fortul Arab. Iată cu ce înlesnire cădu în mâinele

Ruşilor cheia Karsului; d'aci în colo succesul era asigurat, cetatea era în mâinele lor.
,
|

După 6re-care resistență şi după câte-va cercări infructudse
d'a relua Karadagul, Turcii perdură curagiul ; fortul Haviz fu
Juat cu asalt, bateriile vecine fură demontate şi fortul Arab
nu întârdie da cădea în mâinele învingătorului.
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Pe câni Ruşii culegeau lauri de victorie în
drepta rîului

Kars, în stânga întempinară un şir continiii de
nesuccese; cu
tote acestea victoria fu tot a lor, căci în partea cea drept
ă era

cheia cetăţii.

După ce căgu fortul Arab, cădu şi citadela, şi după citade
lă
veni rândul: oraşului. In revărsatul zorilor dilei de
6 Noembre,

Turcii cereară să facă o eşire decisivă, dar
Ruşii îi isbiră fără

de veste cu numerosa lor cavalerie, şi Tureil strânş
i de aprope
fură nevoiţi să depue armele şi să se constitue prison
ieri, Cinci
paşale, 800 ofiţeri, 4500 bolnavi, 17000 luptători
şi un material de resbel fârte bogat, precum şi cea mai impor
tantă, po-

-

siţiune, cădu în acea di în mâinele Ruşilor.
Marele Duce Mihail intrâ în Kars în diua de 6 Noembre 1877

pe la 12 ore, şi cu acest însemnat fapt de arme campa
nia din

Asia fu cu desăverşire terminată. R&măsese numai Batumul
înconjurat şi ne luat; el nu s'a predat până la încheierea păcii,

şi stătu în mâinele apărătorilor săr până pe la finele lui August din anul 1878.
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_Ipropierea sfârșitului.
După ce am expus în câte-va cuvinte situaţiune
a beligeranţilor din Plevna şi împrejurimele sale, pe la încep
utul luner lui

- Noembre, şi după ce în cele două capitole de mai
sus am spus
toi ce am avut de spus despre cele petrecute în
Asia, să reluăm
acum de unde am lăsat şirul evenimentelor
din Europa, unde
se pregătea a se da ultima lovitură,și să ne prepa
râm a descrie
peripeţiele desnodămintului final.
Pe când Gurco sbura din biruinţă în biruinţă în
direcțiunea
Sofiei, şi se pregătea a trece din noi Balcanii,
dar pe altă cale,

pe unde nu trecuse nică o dată Ruşii pân'atunci,
şi pe când Ro.
mânii încăreați de laurii culeși la Rachova sbura
i spre Vidin

ca să culegă noi lauri, iar populațiunea român
ă se bucura de

rodele triumtului repurtat de armata sa, rode pe
care Ruşii nu

mai aveai dreptul să le dispute, Plevna
cu totul isolată era

strânsă mereu în cleştele de fier ce o apucase,
şi bombardată în
fie-care di într'un mod cumplit şi fără de cruțar
e. Faciă cu acestă

situaţiune desperată, Europa înţelese că
a sosit ora din |

urmă a lui Osman şi probabil a întregei
armate turcesci, şi că

terminarea r&sboiului se apropia, şi începu
să se agite spre a
pregăti terenul care să fie favorabil mai întâi
intereselor lor,

şi în a doua ordine intereselor echilibrului europ
ean atunci
când încheierea păcil ar bate la uşe.

Pentru a micșiora întru cât-va pretențieie Rușil
or triumfători cu ocazia încheierei păcii, Anglia trămise
noi cuirasate
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într'armate ca pentru

.

r&sboiii de la Malta spre Bessica,

Aus-

iria începu să se laude că va pune pe picior de răsboiii armata
sa,şi Ungurii care se arătară cei mai înfocaţi partisani ai Augustului bolnav, începură să fiarbă din noii, să se agite iarăşi
prin împrejurimele fruntarielor românesci şi iarăşi să facă pe
grozavii,

Ungurii care tot d'auna ne-ai iubit ca sara ?n ochi şi aă simțit pentru rasa română o dragoste deosebită, aii găsit şi cu a- cea ocazie prilejul d'a-şi manifesta fireasca simpatie ce simțeaii pentru noi, prin nisc6 incidente pe atăt de patetice pe cât
fură de surprindătore pentru totă lumea, chiar pentru aceia ce
de obiceiit nu ne iubesc. Aceşti buni și simpatici vecini, încă
din luna lui Maiii se înflăcărase, aşea de o dată şi din senin, şi

luase apărarea Turcilor, şi arborase în faţa Europei întregi simpatia lor biea-voitâre față de dinşi ; iar în diua de 26 Mai un
comitet ales din cei mai înflăcărati tineri maghiari, adresâ din
Rusciuc o proclamaţiune către națiunea lor, prin care o invita
să se ridice cu mic şi mare, să se întrarmeze repede și să alerge
cu o însufleţire demnă de neamul ungurese întru apărarea Turcieă contra Cazacului care ameninţa din noi cu enutul civilisațiunea milenară a Europei spre ao supune dominaţiunei sale
barbară.
|
Acel ce. propaga acestă nouă cruciadă, acel ce invita pe

urmaşii Hunilor la r&sboiti sfânt în favorea civilisaţiunei tur-

cesci contra barbariei romănescă, acest noii apostol care da
sprijin păginătăţii contra creştinătăţii, fu un tânăr maghiar,
un adevărat descedent al lui Atila, un vlăstar din luptătorii lui
Arpad, doctorandul Iuliu Sziics care profesa religiunea mosaică şi care 'şi a ales ca colaboratori pe tinerii studenți pesthani, unguri neaoşi ca şi el: Lucaci Soos, Nemeny, Lederer,

Toth, Bagya, Szemere, Gebhară, Milaszim, în majoritate Un-

guri băstinaşi de origină ebraică, prin urmare de două oră amici noă. Acestă falangă de tineri luminaţi lepădară din cap
pălăriele naţiohale împodobite cu pene de cocoş şi puse în locul lor fesul turcesc, se îmbrăcară în uniforme de mustafidi

turci, formară din studenţi sămburile unei legiuni maghiare,

S
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trimise lui Abd-ul-Kerim paşa o sabie de ondre ca răsplată
pentru victoriele ce avea să repurteze, dar încă hu le-a repurtat, alese ca conducător al legiunei pe Coloman Czulag care
tusese o dată colonel de honvezi, care luase parte laluptele de
la 1849 şi care locuia în Constantinopole, iar ca locotenent al

seii pe Ludovic Lacoş, şi după aceia adresă naţiunei maghiare
o proclamațiune prin care o invita să ia parte la răsboiul sfint
şi să contribue la formarea şi întreţinerea legiunei magluars.

Un plan mare, un plan grandios, un plan demn de Mihad

„paşa de rătăcitoare memorie care stătuse mai mult
Pestha şi reuşise a înferbănta prin vorbe bombastice
gitore sângele prea ferbinte al urmaşilor lui Atila, se
tuncă în creerii strănepoților lui Arpad şi îndemnâ pe

timp în
şi amăcloci a:
cei mai

sburdalnici, mai tineri şi mai fără minte dintre ei, ca să plece

din Pesta şi din Viena spre Secuime, încăreați cu arme nu prea

multe, darcu baloturi de fesuri enorme, spre a recruta grabnic

o armată puternică de voluntari, care să se ridice pănă la 8000

sait 10000 de omeni efectivul legiunei. Acestă mică armată o
dată ce va fi formată, concentrată, uniformată şi întrarmată,
avea să năvălescă în România spre a tăia Ruşilor linia de co-

municaţie cu țara lor. Noroc că Românii prindend de veste la

timp, interveniră pe cale diplomatică și împreună cu diplo-

maţia rusă sili fără de voe pe poliţia ungurescă ea să intervie
spre a pune mâna pe capii instigatori şi să reducă acest gigantic proect'la proporţiunile unui simplu proeci, şi acela grotesc

şi ridicol. Acelaşi lucru vru să încerce şi de astă dată, dar nu

reuşiră, ci se mărginiră numa! să trămită lui Osman o sabie de

ondre de mare preţ făcută prin subseripțiuni şi nimic mal mult.
Osman paşa nu fu mişeat nici de loc de aceste manifestații

sgomotose, dar cu totul inutile, şi pricepînd mai dinainte pericolul ce '] ameninţa, ceru de la Serascherat voie d'a se retrage

mai din vreme spre Orhania ca să facă din ea o nouă Plevnă.
Osman făcuse o cerere de om cu minte care p'atunci, adică pe

la începutul lunei Octombre, se putea realisa cu' 6re-care sacrificii, dar fără perderi prea mari, însă Serascheratu se opuse

şi X promise ajutore grabnice. Aceste ajutore nu mai sosiră,.
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căci Mehemed

Ali, stânjenit fiind de general Gurco, şi Solei-

man de Principele Moscenitor, nu puteai să 'şi compromită
posiţiunile ce ocupaii, răşluind o parte ori-cit de mică din forţele de care dispuneau, iar de alte ajutore Turcii nu mal dispuneau, căci Serbii şi Grecii stai gata cu arma la mână spre

a năvăli în Turcia, iar Muntenegrenii dai mult de lucru oștilor Padişahului.
Întracest timp muniţiunile turcesci începură să se împutinede, ast-fel că tunurile lor fură nevoite să tacă şi împuşcăturile după parapete să se mai potolescă. De atunci încoa
i
galantomil de muniţiuni se făcură prea avari. Într acelaşi timp
se împutinară şi providiunile de hrană, din care causă parţiunele de mâncare ale soldaţilor se înjumătăţiră şi ale popula-

țiunei civile se reduse la sfert, şi fugarii începură să se ivească

prin ante-posturi şi să spue cum că cei din Plevna nu mai ave
ce să mănânce şi că holele bântuiai pe împresurați.
De la 15 Noembre încoa în fie-care di soseau în ante-posturi

turci care cereaii de mâncare şi haine, şi spuneai că cei din
Plevna mureau de fome şi tremuraii de “frig. Aceste sciri des

repețite încredințară pe căpeteniele oștilor aliate cum că mo-

mentul capitulării Plevnei era forte apropiat. Cu tâte aceste cu
ceva mai nainte defacest eveniment de mult asceptat, geniul
român luâ disposiţiuni d'a săvirşi o mulţime de lucrări de artă
cu ajutorul cărora să nimicâscă la un moment dat cetatea duşmană. Pe de o parte el abătu apa Vidului, tăind'o d'a curmezi-

şul printun stăvilar puternic care să oprescă la comandă apele d'a 'şi urma cursul lor şi să le silescă d'a se revărsa spre
oraş ca să] înece,iar pe de alta înfăşurâ reduta Griviţa No. 2 cu
un întreit lanț de mine care, spărgându-se când Românii vor

crede c'a sosit momentul, să arunce în aer ucestă duşmană re-

dută care a secerat atâtea vieţi de Români. Aceste lucrări erati
gigantice, aducerea lor la îndeplinire ait atras admiraţiunea
tuturor cunoscătorilor într'ale strategiei, dar din norocire pen-

tru binele umanităţei, n'a fost timp d'a se aduce la îndeplinire
aceste proecte şi desastrudsele lor resultate ax rămas ne puse

în practică, căci firescele evenimente, resultatele blocării care
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de mai bine de o lună devenise o realitate, ai grăbit şi au apro-

piat momentul desnodămentului final,
Pe când regimentul de genii încă lucra, şi mai cu semă de
la 25 Noembre încoa numărul fugarilor care veneau în
taberile

Românilor şi Ruşilor ca să ceară de mâncare şi adăpost, în-

cepuse a se înmulţi într'un mod extraordinar ; pe lângă
mus-

tafizi, adică reserviști, începură să se ivâscă printre fugari
şi nizami, adică oşteni regulați, şi chiar soldaţi gradaţi, adică

caporal şi sergenți, cari într'o voce spuneaii că în Plevna
nu

se mai găsea nimic de mâncat, în cât chiar bolnavilor
a înce-

put să li se împuțineze porţia la un sfert din merticul dilnicDupă aceia cei din anteposturile Româno.Russe începur
ă să

observe printre împresurați 6re-care mişcare extraordinară.
Comandantul suprem al ostilor de operaţiune din jurul Plev

nei, fiind informat la timp, luâ tote disposițiunile trebuinci6se.

spre a preîntâmpina ori-ce eventualitate. M. S$. presărâ cu
vedete numerâse Muntele verde, luat de curînd cu mari sacrific
ii
din mânele Turcilor, întări corpul de gardă de la Dolni Dubnie

cu retraşamente numerse şi masse compacte de armată, Ro-

mânii din apropiere de Vid ocupară Sursulu, înconjurară
posițiunea Opanes şi se întăriră puternic în Dolni Etropol
; cer

din Griviţa No. 1 se puse a spiona mişcările vecinilur lor de
la *

No. 2 şi îndoiră privighierea ca să neutraliseze ori-ce
surprisă.
Ce se întâmplase? Osman paşa, ne mai putind sa sufere
priva-

țiunile şi efectele bombardărei, se hotărise să încerce
o isbi-.
tură desperată în direcțiunea Orhaniei sai a Rachovei,pe
care
n'o scia căzută în mîinile Românilor, şi să scape prin
ori ce

sacrificii de strisura lanţului de fier ce începuse să'l
sugrume.
Din nenorocire pentru el nu plecă împreună cu de&nsul
numar
armata cu providiunile sale, ei totă populațiunea
musulmană;
ea porni urmată de un imens convoi de bagaje.
Acest lungconvoiii fu causa desastrului ce urmă mai târdiu.

Y

(Giderea “Plevnei.
În seara spre 28 Noembre, Românii

din Griviţa No. 1 ob-

„servară cum că Tureii începusea retrage din fortul vecin artileria şi a'şi aduna muniţiunile,şi depeşară tuturor posturilor
de înconjurare cu să fie deştepte. Întracea nspte toți dormi„tară îmbrăcați, într'armati şi gata d'a respinge ori-ce atac;

noptea însă se petrecu în linisce. A doua di de dimineţă cerce
erai stabiliţi dincolo de Vid, vădură că, cu tot frigul uscat şi

„simţitor ce domnea, începură să iasă din Plevna lungi convoiuriă de care, căruţe, chesâne de artilerie, trăsuride ambulanţe

şi şiruri de catiri care se îndrepta în tăcere spre drumul Vidinului preste podul de piatră şi alte do& poduri construite în
timpul nopţii din care stricate şi resturnate, gabione şi bărne
aruncate preste apa Vidului. Aceste convoiuri erai precedate
şi însoțite
de o negură de armată echipată pentru lungă călă-

torie şi de bateril nenumărate de artilerie.
Până să trecă ei Vidul şi să dea peste retraşamentele rusesci, Românii des de dimineta trămise câți-va curcani curagioşi spre Griviţa No. 2 ca să vadă ce mai era p'acolo. Aceşti
voinici eşiră din capetele şianţurilor pe brânci şi merse d'a

huşele până ce ajunsese în marginea şianțului redutei duşmane. Vădîndu-se acolo şi ne dărind picior de ture, săriră în

şianţ, merse prin el până la gura redutei din partea opusă şi
intră în ea fără să se întilnescă cu cine-va. Întrind în redută
găsind'o golă o ocupară pe dată şi vestiră pe cei din reduta

3i .

e

românescă

ca să vie fără de grije. Invitarea lor fu ascult
ată

totă garnizona din reduta No. 1 şi din paralele
alergâ grămadă
'spre fosta Jor duşmană, şi după ce o visitară
cu deamănuntul
şi tăiară firele conducătăre la mine, înfips
e în unul din pereții
ei tricolorul român şi după aceia d'acolo
îunaintară scoborindu-se spre orașiă pe faimosa vale a Plângerei
şi intrară în

;

Plevna, pe care asemenea o găsi golită de oştire. Colon
el Cer-

chez comandantul coloanei române se grăbi a
ocupa acestă
însemnată piaţă de arme în numele M. Sale Domn
itorul Ro-:
mânilor, şi după aceia d'a porni înnainte în
gona fugarilor.
Armata lureă fu împărţită în trei colOne; o parte
înaintâ spre
Muntele verde ca se ofere lui Scobelefi o demo
nstrațiune prefăcută; alta se îndreptă spre Opanez, ca să dea
pept cu Românil şi învingendu'” să apuce pe inimici pe la spate;
şi grosul cel
maj numeros se îndreptă spre Dolni-Dubnic
ca să se măs6re
cu grenadiri Guardei imperiale şi, trecând prest
e ei, să 'şi ia
drumul spre Vidin. Cele d'ant&iu do& colâne vămas
e dincoa de
Vid, iar cea d'a treia îl trecu pe cele trei poduri.
Rămase din-

coa şi convoiul fugarilor.

|

„Scobeleft puse iute pe gonă pe cei ce pornise spre
el şi intră
în Plevna îndată după colonelul Cerchez ; Româ
nii asemeni
se năpustiră ca fulgerul spre redutele Opanezului
şi le ocupară
după ce înt&mpinară o vie resisenţă eare dură
mai bine de o
oră. Cu acestă ocaziune ei făcură dece mii de
prisonieri, între .
care şi un paşe. Numai grenadirii avură să asude
ze mai mult
în luptă. Osman comanda în personă acestă
formidabilă co-

lonă; nizamii set săriră ca leii spre duşmani, le copri
nse pri-

mele retranşamente, le luară trei tunuri, umpl
ură şanțurile cu

morți și răniți şi năvăliră spre al doilea şir de retra
nşamente.

Grenadirii se luptară ca nisce lei, desvoltară mult
curagiii,
se bătură cu mult eroism, dar-sălbateca desperare
a împresuraților eare'se luptaii pentru viaţă şi libertate; stănj
eni bărbăţia lor şi era p'aci p'aci ca să”! dovedescă.
|
Atunci artileria română scăpată de duşmani după
coprinde-

rea Opanezului eşi din retranşamente, ocupă inălţimele
de la

spatele Opanesului care fusese de curînd câştigate,
aşedâ tunu-
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rile în piedi pe câmp deschis, le îndreptă spre
Turci şi”i isbi în
coste. Intr'acelaşi timp brigadele Sachelarie şi
Borănescu, seo.

boriînd coasta Opanezului, atăcară cu furie colâna
turcescă de

dincoa de Vid ce se îndreptară spre acea posițiune,
o înconjurară, alergară prin zăpada ce căduse de
curând nu tocmai
grosă dar deja îngheţată, Şi cu arma la mână
şi cu baioneta în
vîrful puscii, luară cu asalt posiţiunea ce ocupai
şi făcură prisonieri un paşe şi 2000 soldaţi. Cu acea ocadie
puseră mâna
pe trei tunuri, dintre care unul a servit mai tărdiit
ca material
pentru făurirea Cocânei de otel a primului Rege
Român. Imediat dupa aceia Colonel Cantili în fruntea brigadei
sale năvaăli

despre Dolni Etropol și luâ pe Turci în răspăr,
ast-fel că de

o dată Turcii se vădură înconjurați de tote părţile
şi isbiti atât
în faţă cât şi în spate. Acest ajutor fu provedenţial
pentru Grenadiri.

V&dendu-se susținuți, ei îşi îndoiră vigorea, se
năpustiră
cu avînt, făcură pe duşmani să dea înapoi, le luară
tunurile şi
retranșamentele perdute și câştigară podiţia. de
mai nainte.
Atunci Osman paşa cădu după cal în braţele adjutanţilor
săi
rănit la un picior de aşchia unei bombe. Armata
cum audi de
acestă nenorocire, se spăimântă şi o luâ fuga spre
Plevna înna-

poi, astfel că într'acel moment cet atacați deveniră
urmăritori.
Carele şi ches6nele ce ocupaii podurile cu lungele
lor şiruri
aduse mare pagubă şi mare confysiune în şirurile
bieţilor fugari; ei se v&dură de o dată împiedicaţi d'a fugi
spre a dobândi

un loc de adăpost chiar de propriul lor bagagii. V&dendu-se

în asemenea stimtorare, multi st aruncară
în apă şi se înne-

cară nesciind să înn6te, mulţi se bătură şi se
ucise între ei

credind că ai a face cu duşmanii, mulţi se aruncară
în genuche

înaintea biruitorilor strigând: aman'!

Cu tote acestea ei toi sperau într'o îmbunătăţire a tristei
lor

sorte; redutele Plevnei le mai procura o slabă
radă de mântu-

ire, dar în curând se desamăgiră. De o dată se
pomeniră cu

malurile apei şi eu dâlurile despre Plevna presărate cu mil
de

tiraliori dușmani, și din virful tuturor dealurilor
începură să

scânteeze eilindrele a sute de tunuri, ale căror
guri erai în-
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dreptate spre ei. Dorobanţii Români chiar începuse să "i împungă în coste,
Pe când tunetele avtileriei era mai asurdităre şi pocnetele .
puseilor mai spăimântătore, punct la ora Il şi jumătate din
nainte de amiagi, focul se precurmă de o dată şi lupta încetă.
în tote părțile. Chiar într'acest moment ciaţa produsă de teigul ce domnea şi de împuşcăturile artileriei şi infanteriei ce
bubuise până atunci fără de incetare, se risipi de o dată ea prin
minune, şi permise M. S. Domnului nostru care sta pe cvesta
dintre Bucova şi Opanez, ca să vadă lămurit, într”o câţă albuvie dar nu dasă, desfâşiurarea petipeţielor ggrâsnicei drame ce
se petrecea în valea Vidului; d'acolo pulu ca să distingă bine
„ celetrel linii ale “Pureilor. Intracest moment ele se găstii în_conjurate şi strânse între două focuri, având înnaintea lor pe
grenadirii Ruși şi la spatele lor pe curcanii Români. Grenadivit prin mulţimea lor grupată dinaintea mai multor şianțuri
croite d'a curmezişul drumului fâcei imposibilă mergerea îna:
“inte a trupelor lui Osman, şi Românii prin grămădirea lor în
masse compacte şi posiţiunea ce ocupaii pe înnălțimi dominătore podului, făcâii retragerea lor spre oraşiii imposibilă. Vă&dîndu-se în asemenea desperată posiţiune, Turcii fură siliți să
- se predea, şi mai mulți ofițeri se grăbiră să agite în aer pănde
albe, semn al păcii, şi printr'aceste semnale să facă cunoscut
învingătorilor că erai gata să depue armele.
Atunci, vădind că nu mai era nici o ragă de speranță, Osman

trămise pe Tefik-paşa cu propuneri de capitulare. Colonelul

Român Cerchez, primul oficer superior duşman cu care dătu
ochi apărătorul Plevnei, priimi în numele comandantului Suprem al ammielor aliate, propunerea învinşilor, şi merse să
dea ochi cu muşirul ture şi să regulede cu el preliminările capitulațiunei. Osinan ca semn de supunere îi dătu sabia de onore ce "1 oferise Sultanul o dată cu titlu de Ghaziă, adică biruitor, care avea măneru şi teaca de. aur încrustat cu pietre
preţiose. Colonelul Român îl rugă so păstreze, în-conside: ația
vitejiei ce a desfăşiurat apărîndu-şi patria, şi numai de căt

cheinâ pe generalul rus Ganeţki care era şeful corpului de o-
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peraţiune dintr'acea porţiune a câmpului de luptă şi acesta,
după ce priimi sabia din mâna lui Osman Pașa, însăreină pe

_

general Strucov cu priimirea prisonjerilor şi a muniţiunelor,
Vestea acestei strălucite victorii se împrăsciâ ca fulgerul,

Curând după aceia sosi în gânn cea mare un ofițer care nu

se scie cum a putut răsbi până la M. Sa, care comunică M. Sale

cum că Osman paşa s'a predat şi "şi-a depus arma în mânele
Colonelului român Cristodulo Cerchez. De îndată ce priimi acestă scire, M. Sa Domnitorul dătu ordin trupelor sale despre

Bucova şi Opanez să înceteze focurile, şi după aceia priimi pe

acel platoii defilarea prisonierilor făcuţi de armata sa în lupta
de la Opanez, în fruntea căreia se afla un paşe, precum şi a
troteelor de r&sboii, între care era un steag luat în luptă, mai
multe steaguri luate după capitulare, şease tunuri, din care u
nul procurâ otelu! din care s'a făurit corona de otel a primului

Rege al României. După aceia M. S. trimite Ţarului depeşa ur-

mătore :
:
_
«felicit pe M. S. pentru marele sueces de astă-di. Trupele
mele-aii ocupat Opan 'zul după ce au luat cu asalt două redule
şi au silit pe a treia să se predea. Şeapte mii prisonieri Şi şese
tunuri defileză într'acel minut pe dinaintea mea».
|
Imediat după aceia M. Sa părăsi înnălțimea pe care se affa privind spre valea Vidului,şi se scobori pe lângă tabia întărită
în direcţiunea Plevnei. M. Sa trecu prin mijlocul Dividiunei a
IIl-a care luase Opanezul şi care tocmai se srobora după înnălţimi şi se îndrepta spre oraşiul învins. Urale ne sfârşite is-

bucni din tote piepturile la vederea M. Sale şi cu un entusiasm

nogrăit fu priimit de către ostenii Săi. Ajungând în vale Că.
petenia victoriosă se indreptâ spre Plevna. Acest oraşii care
causase creştinătăţii alâtea nenorociri ocupă o posiţiune pitorescă şi plăcută; cu tote acestea într”'acel moment împunător
în care se apropia de el biruitorul înconjurat de armata sa, şi
pe lângă care trecea plecând spre ţărmuri necunoscute şiruri
de prisonieri şi de tunuri luate în urma înfrângerei, el păru

trist, posomorit şi inspirând compătimire. Întradevăr M. Sa
Domnul nostru mai nainte d'a se scobori în vale, privindul din-
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tr'o înnălțime dominălore, se simţi înduoşat, şi vărsâ o lacrămă de compătimire pentru aceia ce, după o luptă atât de eroică și «de îndelungată, acum erai nevoiţi să se predea! i
Ajungend în vale, M. Sa încalecâ, nu pe frumosa sa iapă n6gră pe spinarea căreia pătătorise tote câmpiile de luptă, căci
ea, din causa marei aglomeraţii a prisonierilorprintre careM.
Sa se strecurase pe jos, rămăsese la Opanez, ci pe calul unui
„ofiţer de călăraşi,!și se îndreptâ pe lângă oraşiii spre podul de .
peste Vid, ca să mergă până la căsuta isolată situată pe o în-

- nălţime ce domina acel pod, în care fusese transportat Osman
Paşa după ce fusese rănit, şi în care a fost pansat de către mediculsăt.0 vedeseriptibilă confusiune domnea în valea dintre
oraşiui şi Vid. Colone de trupe rusesci şi române veneaii spre
-oraşiii amestecate cu lungi convoiuri de-prisonieri turci şi locuitori musulmani ce fugise din oraşiii luânduse după oştenii
în retragere. Pe drumul despre Sofia erati grămădite mii de

trăsuri : arabală, care, căruţe şi cai încărcaţi cu trențe miserabile, care compunea

întrega lor avere, cu bătrîni gărbo-

viţi de ani, cu femei şi copii de Mahomedani care luase fuga de
groza creştinilor. Era un spectacol stăşietor !
M. Sa | cu mare

greutate isbuti să "siȘ facă drum

prin mijlocul
.
J

acestei grămădiri. Trupele rusesci şi românesti care "1 întâm-

pinaii îl saluta cu o lurtună de urale, şi prisonierii turci care
treceaii pe lângă calul s&i se uitau la biruitorul lor cu un fel:

de spaimă amestecată cu admiraţiune şi cu o privire duiose
ca cum ar fi învocat mila şi Augusta Sa compătimire.
Pe când mergea şi se apropia de pod, M. Sa v&du diucoa de
dinsul viind spre Plevna o trăsură deschisă cu coşiul lăsat, de

şi era torte frig,în care se afla şeful armatei învinse; gloriosul
Ghazi Osman Pașa, rănit la un picior şi mergând spre captivitate, escortat de câţi-va călărași din al treilea regiment. Îndată ce Osman Paşa aflâ că acel ce înnainta călare îndreptându-se spre trăsura sa era M. Sa Domnul României şi comandantul armiei de împresurare, se ridicâ în sus, cu t6te durerele-

ce “i causa rana sa, şi'medicul sei care era alături de dinsul
nu putu să”l înduplece ca să 'ȘI reia locul. M. Sa îi întinse şi
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strânse mâna

bravului dar nenorocosului. adversar,

Şi "1 ex-

primă cu o voce forte mişcată admirațiunea sa pentru
eroica

apărare a Pleynei.

«Osman, dice autorul Notelor asupra vieței Regelui Carol
|

al României, după. care am reprodus o parte din naiaţi
unea

de mai sus, e un om de otalie mijlocie şi cam gros; o barbă

neagră şi deasă îi ornează figura care e luminaţă
de nisce ochi
ari melancolici, şi cu o expresiune atrăgătore; înfăţi
şarea sa

e calmă, demnă şi simpatică. El e întovărăşit de șeful săi
de

stat major, general Fahir paşa, de Tevfic pașa şeful
săiide
geniu şi autorul grâsnicelor întăriri de pămint din jurul
Plev- .

nei şi de bătrinul săi medic care sta alături de el».

Pe când M. Sa se afla încă aprope de trăsura lui Osman
Paşa
şi vorbea cu dânsul despre peripeţiele r&sboiului
dintr'acea
di, şi pe când toemai dobândea informaţiuni privitore
la rana
sa de la medicul care sta alături de Osman, iată că
sosi şi Ma-

rele Ducele Nicolae scoborându-se din înnălţimea de
la Cri-

şina, de pe culmea căreia privise la peripeţiele luptei
; el venea înconjurat de statul sei inajor şi alături cu
generalul
Totleben. M. Sa Dnmnu! nostru se sărută cu Marele
Duce sub
împresiunea succesului obținut, şi făcură, fâră voia
lor, pe în- vins să fie martor la prima expiosiune a bucuriei
lor, cu toate

că ardeau de doririţa de a' cruța de orl-ce umilire. După
aceia

Marele Duce se apropie de Osman şi "ŞI exprimă la
rendul su
sentimentele sale de consideraţiune ; pe urmă prison
ierul împreună cu escorta sa plecâ spre Plevna.
După plecarea lui Osman, Marele Duce avu o lungă
consfătuire cu M. Sa şi cu generalu! Totleben în privinţa
acelor ce
aveaii de făcut după acest mare eveniment. Mal
întâi se înţelese asupra măsurelor de luat: prin serviciul sanita
r, pentru
îngrijirea răniților care erai forte numeroși şi,
prin serviciul
de intendenţă,

pentru hrana prisonierilor care erai mat
nu-

mevoși de câtori şi ce prevedere. După aceia Marele
Duce întrebâ pe M, Sa în privinţa hotărirei ce a luat asupra
petrecerei

şi locului de dormire în timpul nopței. Aflând că M. Sa
erâ ho-

tărit să dorină în Plevna, îl rugâ ferbinte ca să se
întorne la

Poradim şi să amâne acea hotărire penteu a doua di. Tot de
o dată îl rugă ca să îndemne pe Împăratul să nu'și facă intra-

vea triumfală în diua următâre, căci îi era imposibil ca pân'a-

tunci să pue tote lucrurile în bună ordine, să curete drumul şi

şioseaoa de erdavre şi să se încredinţede daca oraşiul ascun-

dea sati nu în pământ vre-o mină trădătore, care la un moment dat ar fi putut să arunce deo dată în aer pe învinşi şi pe
învingători.Îi mai spuse c'a numit pe general Scobelefi comandant al Plevnei şi Pa însărcinat să facă cercetările necesare.
M. Sa, de şi pricepu că era la mijloc un sentiment de invidie
amestecat şi cu multă frică, priimi propunerea, şi porni spre

Poradim ; nu se putu însă stăpâni d'a traversa Plevna în tot
lungul ei şi d'a se expune tuturor minelor care nici gând n'a-

vură ca să explodeze, căci nu erati. Traversând orașiul M. Sa
se încredinţă că el nu prea a suferit din causa bombardării, fiind prea depărtat de forturile ce Lai apărat, dar i se păru că

tvecea printr'un oraşiii cu totul pustiii. Întracest timp noptea
sosi și întunerecul acoperi pămîntul; dintracâstă causă M. Sa,
după ce eşi din oraşiă, rătăci pe drumul spre Grivita, amăgit

de nenumbratele văgăuni ce întâlni în cale, şi dintr'acestă caudă sosi forte tîrdiu la Poradinm, ast-tel că nu putu să dea ochY
cu împăratul care, fiind sdrobit de mulţimea emoţiunilor ce ”]

sguduise în diua ce trecuse şi a bucuriei ce simţise când a aflat

Ca cădut Plevna, s'a culcat de vreme ca să se secole a doua di

des de diminsţă şi într'acel moment dormea dus. Firesce că
aflindu-se într'asemenea situaţiune mulţumitore, nimeni nu fu
îndestul de crud şi dă îndrăsneţ ca să cutede să "] deştepte şi
să'l smulgă pote din braţele vre-unui vis frumos. Ne avînd în:

cotro şi simţinîndu-se şi M. Sa obosit, făcu acelaşi lucru şi lasâ,
ca evenimentele singure să pătrivescă a doua di lucrurile cum
vor sei ele mai bine. În cursul acelei nopți învinşii şi învingă-

torii îşi împărţiră frăţesce porţia de pâne şi de merinde ce putuse dobândi, şi se culcară la o laltă ca de a. doua di să pornescă, unii spre lunga şi amara cale a esilului, iar alţii spre
noi victorii şi noi succese!

39

Aflind despre acest fericit eveniment capitala şi țara întregă
îl priimi cu mare entuziasm ; oraşele se împodobiră ca în di de.
mare s&rbătore, cuselese pavoaseră cu corâne, steaguri şi covore, şi sâra în decursul a două dile da rândul stradele scânteiară de focul luminaţielor.
Se bucurâră Românii caii adus gigantica operă de mântuire
a creştinătăţii de sub jugul barbar la aşa fericit resultat, dar
nu fu de lungă durată bucuria lor, căci invidia şi gelozia le-o
amări forte mult.

VI
În dosul cortinei.
Frumâsă e victoria şi înnălţătâre
de inimă sunt resultatele
ei pentru bivuitori, dar vai! cât de crudă şi de durerosă e pentru cei învinşi şi câte grozăvii ascunde ea în dosul cortinei celei strâlucitore, în mijlocul căria apare gloria cu capul înconjurat de dureola din care scapără radele orbitore -ale unei apotheose innălțătâre pentru biruitori şi durerosă pentru cei

învinşi. Faciă cu acest decor cu diferite lumini şi felurite vedesi, nu cred că fac răi, ci mi se pare că din contra serv istoria,

daca ridic nitel un colț dinti'acea coitină, și daca descrii în
nisce culori ceva cam deosebite, aceia ce se dărea dincolo de
acea decorație strălucitore.
Pentru ca să nu fiii acusat de exagerare, îmi! permit să dat
cuvântul alt-eui-va, unui strein, unui diplomat care prin uatura funcţiunei sale nu era deprins să exagereze, ci mai mult

să micşiorede lucrurile, unui creştin amic sincer al Românilor
şi Ruşilor, prin urmare inimic al Tureitor, D-lui Cleon Rangabe
Consul General al Greciei în Bucuresci, care a fost martor o-

cular şi a descris numal aceia ce a vădut.

|

Iată cum descrie D-sa evenimentele ce urmară dupa căderea Plevnei, în broşiura cea publicat în anul 1879 în Viena sub semnătura sa şi sub titiu «Plevna în diua predării». Daă cuvântul D-sale în traducere, căci broşiura e scrisă în limba

francesă.
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«Când am ajuns In Verbiţa, dice D-sa, bătaia se terminase, o
eşire a lui Osman cu întreaga sa armată spre Vid fusese respinsă, Osman fusese rănit şi Pievna se afla în puterea aliaților.
Abia ajungând acolo am aflat no! marele eveniment şi afiând
detaliurite de la persone autorisate care ni le descrise în câteva momente abia puturăm să ne încredem în urechile nostre.

Lucru stranii, pe când altă dață audeam bombardarea chiar
din vecinătâţile Bucurescilor, adi am mers fără să bănuim măcar, sub focul ucigător al redutelor inimice, că se petrecea un

eveniment atât de grav la o palmă de loc departe de noi, şi am
mers fără de grije chiar în timpul peripeţielor horibile ale u-

nei lupte săngerose. Atât de tare era puterea vîntului care
“
sufla în direcțiune contrarie.
Verla
de
tabără
în
sosesce
ce
iată
sat,
Pe când intram în
biţa un oficer care ne recunâsce şi se apropie de noi în galop.
— De unde vii? îl întrebâm noi.
— De la Plevna, răspunse el. Am asistat la luptă, şi am urmat pe M. Sa, care o să petrecă noptea în oraş; am venit să

caut providiuni.

|

După aceia ne strânse mâna şi ne felicită de bună venire, şi
pe urmă dătu în grabă ordinele necesare celor în cădere şi întoreîndu-se către un soldat îi dise:
— Dă-mi un păhăruţ de rachii şi o bucată de păne, că de eri
dimiusţă n'am mâncat nimic.
După ce a priimit rachiu şi pânea, pe care aprope le-a înghițit dintro îmbucătură şi o sorbitură, dătu pinteni calului și
dispăru. În urma acestui incident intcarăm în camera genera-

lului Manu spre a ne încăldi şi a ne desmorţi piciorele înțepenite de frig,când de o dată augirăm în mijlocul sgomotului de:
afară nenumărate voci strigând :
- Prisonierii! prisonier i!
Eșirăm repede afară şi furăm martori la un spectacol curios : Un lung convoi de Turci se apropia încetinel şi adâncit

într'o tăcere tristă spre Verbiţa, între două şireaguri de soldaţi Români. În frunte mergeaii dou paşiale însoţite de alţi
câți-va ofițeri superiori, urmați de valoroşii apărători al Plev-
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nei, tăcuţi şi zdrenţăroşi, apartinând într'un mod vizibil tutu-rov raselor asiatice, de la Osmaniii cei albi până la Arabul
cu: *
obrajii în colorea şiofranului..Ei trecură pe dinaintea nostră

în tăcere. Zăril un mare număr de asistenţi întorcându-și capetele cu compăţimire. Soldaţii care'i conducet păreii mândri că acompania adevărați Turci, şi'i trata cu multă bunăvoință.
«Pateu convoiuri se succedară ast-fel pină ce înserâ. Noă mii:
| prisonieri, precum şi un mare uumăr de oficeri superiori se gă-

sei deja grămădiţi în jurul nostru,

pe când nu erai de cât.

câte-va sute de omeni ca săi pădescă şi mal nimic ca să hrănescă. Cu tote acestea de bine de răi Românii remediară lipsa

şi făcură faţă primelor nevoi. O parte din prisonieri fură internațiîn redută ; cei mai mulţi se întinse pe pământ prin împre--

jurimi. Cu tote acestea nici o veleitate de resistenţă sai de:
fugă nu era de temut diu partea acestor omeni pe jumătate

morți de ostenslă şi de privaţiuni.
«Până să se înopteze
de tot noi trecurăm în revistă liniele ce
se întindei în depărtare pe pământul îngheţat, trăgând cu urechea la cele ma! mici şiâpte curiose ce se schimbati între cei
învinşi şi asistind la episode caracteristice, ast-fel că ne hotărirăm să pârăsim acest spectacol interesant abia atunci când:
întunericul deveni complect.
«lată interesanta descripţiune ce făcu colonel Arion (atunci:
când ne înturnarăm la cuartierul general şi găsirăm adunați:
pe toți oficerii ce se reînturnase de la Plevna, afară de genera!
Manu care rămăsese lângă M. $. Principele).
<Mareşalul ture ne spuse el,a fost rănit de un glonţ care, după:
ce "i-a traversat pulpa piciorului, i-a ucis calul. Transportat într'o căsuţă ce se afla pe un deal aprope de podul peste Vid, tri--

mise la inimici o ordonanță care să ceră să vie un ofiţer superior, Fiind-că dăpă predarea Bucovei şi a Opanezului, m'am
scoborit în câmpie şi mă găs6m la o mică distanță când aflaiii:

de mesagiul lui Osman, înnaintaiii împreună cu colonel Cer-.
chez şi doi soldați in mijlocul inimicilor care ne privei nemişcaţi şi mnirati, şi ast-fel sosii până la câsuţa în care găsi! pe Os--

|
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man, care suferea prea mult din causa ranei, de şi deja priimise
un pansament provisoriii, Îi oferii serviciile hirurgilor noştri,
dar imediat medicul s&i protestă dicându-ne:
— «ÎL îngrijesc de doă- deci de ani; nu voii ceda tocmai acum ondrea d'al căuta.
«N'avem trăsură la disposiția nostră, şi afară de aceasta, împinşi de respectul ce ne impunea o nenorocire atât de nobilă,
ne credurăm obligaţi d'a ne abţine d'a transporta imediat pe
rănit. Din ordinul meii o santinelă fu pusă la ușea căsuţei, şi

eii remăseiu mai bine de o oră împreună cu Osman, şi convor-

biiă cu el prin organul unui interpret, căci el vorbesce prea
rău limba franceză.
—

«Am reșistat, dise el cu demnitate, atat cât
e umanitatea

mi-a permis. Astă-di cad cu sabia în mănă. Nu cer nimic pen.
"tra mine, dar doresc ca brava mea armată care a suferit alai
de mult să găsescă îngrijirea necesară,
«După ce a audit răspunsul nostru care îi asigurăm că priso»
nierii şi răniții turci vor-priimi tratamentul cel mai bun ce va
fi prin putinţă, Muşirul păru mai puţin îngrijurat. EL ne ceru
cu curiositate să-i spun care era numtrul luptătorilor Ruși
„care ait resistat într'un mod atât de viguros dincolo de Vid. E]
ne mărturisi că nu avea nici de loc cunoscință despre luarea
Carsului şi mai ales a Rachovei în care, ne spuse el, spera să

găsescă un refugii, Acest fapt probeză cu ce rigurositate se
făcuse învestirea Plevnei, ”
«Acestă convorbire aprope amicală dură încă cănd un gemeral Rus veni să ia cu sine pe prisonier».
„_«Aci se termina povestirea generalului Arisn.
<A doua di în revărsatul zorilor se audi zgomotul produs de
o trupă de cavalerie carz se apropiea de locuința nostră. Frau

diferiţii şefi de corpuri şi oficerii superiori care se ducâi la

Plevna ca să asiste la Te deum. Ni se dădu şi noă un cal forte
frumos şi ne puse la di=posiţia fie-căruia din noi câte o ordonanță.
«Încălicarăm Şi plecarăm în galop. Dimintţa era rece şi fru-

insă. Ac6stă ivupă de patru-deci cavaleri strălucitori în bo-
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gatele lor uniforme ŞI galopând

peste câmpiele inălbite de

brumă, presenla o vedere măr 6ță! Noi traversarămo vale largă

care eri încă se gâsca sub focul încrucişat al Turcilor şi al Ruşilor, şi sosirăm'numai de cît pe colinele ce încoroneză teribila
Bucova.
<Un strigăt de admiraţiune scăpâ din peplurile ntre șişi instinetiv strânserăm frânele cailor ca să suspendăm repediciunea mersului şi să putem admira deliciosa panoramă care se

desfăşiura înnaintea ochilor.

«În fundul vâi era Plevna ; acel oraş pitoresc şi populat de
15000 suflete părea adormil după. lungi suferinţe sub minaretele celor două moschee ale sale şi sub turlele bisericei catedeale bulgare. În împrejurimi cât poţi vedea cu ochii un imens
lant de dealuri, dintre care fie-care avea pe costă câle-va redute negre, şi în fine la stânga se dărea pănda argintie a viului

Vid eare șerpuia liniscit în vale. La spatele nostru distingeam

bine Bucova precum şi cele două- forturi ale Griviței, şi la
drepta fortul Alexandru cu cele şeapte redute de la “Opanez,
De aci îndepărtarea nu ne mat îngădui să vedem cele alte forturi, şi mai cu seamă întăririle rusesci. Mărturisise că pentru

prima 6ră am putut să'mi formez o idee despre importanţa unot asemenea lucrări de fortificaţii, care acoperă o întindere
de terren imensă. Mulţumită acestui fel de lucrări, oraşiul a-

sediat a putut să r&mâe afară din cercul actiune! şi să schimbe
între ele focurile lor ucigătore numai redutele construite îm- prejurul săi. Dar daca admirarăm aceste miniuni ale geniului
militar, nu ne puturăm opri d'a ne entusiasma aducându-ne
aminte de bravura acelor trupe improvisate, care eri încă erati acolo, luptându-se Ja fie-care pas prin şianţuri, ascundân- du-se pe după fie-ce muşiuroiii şi prin fie-ce gropiţă şi ținându-se cu bravură în anteposturi, expuşi în decurs de dile întregi gloanţelor inimice.
|
«După ce am admirat în-de-lung acest tablou împunător,
ne-am urmat drumul : am părăsit înnălțimele şi imediat am
intrat în oraşiti, Cei câți-va locuitori creştini câți ai ma! rămas
şi care eşise pe la porţi se descoperiră cu respect când trecu-
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vănm, şi păreau mai mult înmăemuriţi de cât fericiţi de vederea
nostră. Începurăm să înnotăm într'un ocean de noroi; prăvă-

liele sunt sai închise sai pline cu sfărâmături. Întrun colţ
examinarăm cu curiositate trei preoţi purtând în brațe icone
şi în mâini ramuri verdi. Puțin mai depaste dăcea cadavru
unui Arab pe jumătate scufundat în norgiii. Dol soldaţi ro:
mâni?) trecură întacel moment; unul din ei îl lovi eu piciorul în piept. Colone:ul Berendei vădind acest act brutal, păli
de mânie, arest pe culpabil şi dătu ordin camaradului săi ca
să'% dea patru palme, ordin ce fu executat cu o supunere şi o
vigore într'adevăr militară. După aceia pedepsitorul şi pedep|
situl îşi urmară drumul uniăr lângă umăr.
«Întwaltă stradă dării o familie bulgară care plângea ; bărbatul și femeia îşi smulgeaii părul din cap spre semn de du-

rere. ÎN întrebarăm ca să aflăm causa acestei desperări. Drept

ori-ce răspuns aceşti s&rmani ne ărătară uşea unei cărciume
vecine care era a lor, în care vEdurăm mai mulţi soldați ruşi și
- români jefuind tot şi dându-se la orgii. Căpitanul-G. . . descălecâ numai de cât, întră în mijlocul vinovaţilor cu Diciuşea
în mână și numai de cât îi puse pe gonă. Făptuitorii fugiră în
mică grupe, băltăcăind prin noroiiă, fiind mereu fugăriți de sfir-

cul nemilos al biciuscei ne induratului căpitan. Întwacel mo-

ment un oficer rus nsoţit fiind de un sergent, trecu, şi vădend
aceia ce se petrecea. scose sabia şi începu să lovească cu latui

ei pe Ruşi.

|
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«Aceşti nenorociţi, de şi cu obrajii sângerând de crestăturele săbielor, nu uitară regula impusă de desciplină şi dătură
stînd smirna salutul militar. Sergentul asemeni a lovit, ba încă
a urmărit și a isbit de-aprope pe fugari. Pentru totă acestă o-

peraţiune cinci minute fură de ajuns; câreiuma fu golită şi noi
1 Reproducând faptul ast-fel cum e relatat de antor pe răspunderea

“sa în ceia ce privesce veracitatea, nu mă pot opri d'a afirma fără temă

d'a fi desmivţit de eine-va, că imediat, în urma căderei Plevnei, soldaţii
Români s'uii purtat faciă cu prisenierii turci cu milă, îndurare şi umani:
tate, şi pe timpul marelui viscol care "i a surprins pe câmpie, cu mărini»
mie şi îngrijire părintescă.
IN
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ne retrasărăm aducând cu noi bine cuvintarea nenorociţilor
proprietar.
De şi am reprodus tot cea spus D-l Rangabe, chiar asprele
D-sale evitice ce face unor libertăţi îndestul de regretabil ce "şi
ali permis unii soldaţi. Români faciă de locuitorii Plevnei, totuşi nu m'am putot opri d'a întrerupe puţin naraţiunea şi
d'a-mi permite câte-va reflecţiuni. Mai întâi o primă întrebare D-iui Autor: eând ai făptuit Românii aceste excese, în tot
cadul mici şi fără de mare importanţă ? a doua qi după ceai
învins pe Turci care "i au ţinut pe loc mai bine de trei luni în
faţa Pievnel şi i-au făcut să sufere pierderile cele mai simţitore şi privațiunele cele mai grosnice. În asemenea caz omul

cel mai civilisat şi ființa cea mai compătimitâre, îşi cam ese
din fire şi cam uită codul manierelor elegante. Afară de aces.a
noi seim că fraţii noştri întru Hristos, vecinii noştrii Bulgari,
cam ati creştineseul obiceiii d'a întâmpina pe ospeți cu naționala lor esclamaţiune: Niemo, adică n'am, chiar când are de
tote şi din belşiug; ce vrea D-sa

să fară într'asemenea

caz

nisce flămândi care postise mai bine de trei luni faţă cu nisce
gazde atât de puţin ospitaliere? Afară de acesta cred că aci
ar fi locul să întrebăm pe Cleou Rangabe fostul consul general al Greciei în Bucuresci cam ce ar fi făcut Turcii când ar fi
"fost în locul Ruşilor şi Românilor întrun oraş sait sat românese, trei luni disputat cu perderi de mii de camarazi, după o
victorie atât de strălucită dobândită prin aşea de mari jertie?

De sigur că Turcii nu s'ar fi mulțumit numai cu beţia de. vin,
ci cea de sânge şi de pârjol abia ar fi putut să le îndestuleze
setea de r&sbunare. Şi cu tote acestea Grecii aii fost intr'alâtea

rînduri victimele 'Turcilor'!

-
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Un "Pedeum memorabil după o mare victorie
un câmpde răsboiă a doua di după
„o mare bătălie.
Ur mâm înnainte cu reproducerea deserierei făcută de D. l

Cleon Rangabe.
«Se apropie medul dilei, adică ora hotăr ta pentru. Te- deumAcestă solemnitate avea să fie celebrată în presenta împăra- tului şi a Principelui. Noi ne îndreptarăm spre şioseaoa Târnovei unde întâlnirăm tot statul major princiar şi salutarăm
noi cunoscințe. Mitropolia bulgară era încă plină cu munitţiuni: dintr'acestă causă solemnitatea tedeumului
nu putu să
aibă loc întw'însa. Ea va fi celebrată în reduta cea mai apropiată. Ne îndreptarăm cu toţii spre partea locului puindu-ne
cai în galop, şi sosirăm tocmai la timp ca să asistâm la un spectacol pe atît de mişcător pe cât fu de grandios.

«Preoţii învestmîntaţi în strălucitorele lor vestminte sacerdotale oficiaii chiar în vîrful colinei. Lîngă ei se afla Împăratul.

Palid dar calm şi demn avea la dreapta sa pe Principele şi la
stânga pe marele Duce Nicolae. Împrejurul lui erai grupaţi cei

alți membri ai familiei imperiale, precum şi marii demnitari
ai Curţii. Puțin mai departe se aflaii oficerii superiori şi cele-

britățile luptei din urmă : generalii Ignatiefi, Scobelef, Totle-.
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ben și Kriidner. Singur neobositul Gurco
lipsea de la acea solemnitate.
E! deja ajunsese la Ocrania. Cadrul acestui

Osman

Paşa

apărătorul, Plevnei

şi M.! 5. Pomnul

României după capitulare.

tabloi
era format prin careuri ale diferitelor regimente.
La picidrele

nostre se vedea oraşiul subjugat. Aces
t moment fu nu numay
solemn; el deveni!chiar istoric, şi cine
a contem plat acest spec:
tacol îi va păstra amintirea în tâtă
viața.
V.1V

”
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«După terminarea te-deumului, încălecarăm din noi. Împăratul trecu pe dinaintea trupelor şi fu aclamat cu entusi-

angajară în nisce strade prea strimpte, înndtând în mocirlă şi
alunecând pe bolovani pavagiului r&ă făcut. După defilare a-

_junserăm în fine la locuinţa unui notabil la care se preparase

dejunul pentru Împăratul. Majestatea sa abia putu să r&sbescă
împreună cu câţi-va Pr inţă într'o cămăruţă prea micută, pe
când noi umpleam curtea şi stradele vecine. Unul din noi scose
din buzunar fără multe fasâne o felie de pâne, altul o bucăţică

de brinză, al treilea câte-va felii de şiuncă ; femeile române de
la ambulanţe ne aduse vin dintr'o casă din faţă şi ast-fel dejunarăm veseli şi voioşi fără a descăleca.

«Tot de o dată o mare mişcare se produse în mijlocul mul-

țimei: o trăsură se apropiea. Noi dărirăm într însa doă fesuri
roşii. O imensă esclamaţie isbucni în jurul nostru și toţi începură să strige:
« — Osman, Osman!
«Întmadevăr era Osman Paşa. T6tă lumea îl salută cu respect. Un oficer apropie de scara trăsurei un fotoliii pe care el

se aşșeză, şi ast-fel fu dus sus la Împăratul care '] priimi cu cea
may perfectă curtuosie şi”i înnapoie imediat sabia de onore ce
"i dătuse Sultanul. Cate-va minute după ce trăsura în care fusese reaşezat se depărtă ei reuşiiii să lraversez, cu multă greutate ce e dreptul, grupa de oficeri ce se găsea înnainte-mi, şi
galopând pe pavagiul alunecos al unei strade laterale, sosii la
timp pentru a putea contempla un moment mai în voe fidiono-

mia semeaţă a Muşirului. El părea nepăsător, dar turburarea
sufletului săi şi suferințele prelungite ce îndurase se desenaii

lămurit pe fisionomia sa.
«Într'acest timp împăratul terminase frugalul săi dejun şi

se suise din noii în trăsură».

ai tata

fo:n:ede o idee. De aci inainte începu defileul trupelor. Ele se

=

Principelui marele cordon al Sf. Andrei; apoi se indr eptă spre
oraşiii întovărăşit de mai bine de 2000 cavaleri. Cel ce n'a fost
nici o dată martor la o asemenea scenă, cu greutate pote să-şi

pap

asm. După aceia înbrăţişă cu căldură pe fratele săi şi conferă

5i

«Prinţul încălecase, cortegiul se pusese în mişcare şi cu toţi!
o pernirăm pe strada principală a oraşiului. Înt”acel moment
Prinţul își luâ congediii de la Împăratul care se depărtâ împre-

ună cu mari) duci şi cu suita sa.

«Alteța sa convorbi timp îndelungat cu generalul Totleben;
după aceia trecând pe lângă mine îm! întinse mâna cu acea
a-

mabilitate care "! caracterisă, și priimi cu grațiositate felicită.

vile mele.
«Atunci începurăm să ne gândim ca sosit momentul d'a
ne
retrage, pentru-că ne hotărisem să visitâm câmpul de bătae

împreună cu câţi-va oficeri dintre amicii noștri.
Mareşalul curţei ne informa că chiar întiacel moment Principele se îndrepta spre partea locului spre a trece în revistă

„trupele aflate sub comanda sa chiar pe locurile ilustrate prin
bravura lor. Aflând acestă scire noi urmarăm voioşi cortegiul

princiar, şi numai de cît eşirăm din oraşiii pe şioseaoa care îra-

versînd valea conduce direct spre podul aruncat peste riul Vid.

«De îndată ce ne vădurăm afară din oraşiii, o scenă dintre

cele mai pitoresci se oferi privirilor nostre. La stânga dealurile erai acoperite cu mii de Nizami ce se puteai recunosce
prin uniformele lor zdrenţerâse. La drepta vâlea era acopevită cu mai multe sute de care mari acoperite cu coviltire
de
pînză şi încărcate cu familiele şi bagajele emigranților Turci.
Atunci când fusese hotărită eşirea, totă populațiunea musulmană a erașiului nu mai vru să stea pe loc, ci se refugie în
căruţe şi urmări trupele cu speranţă, că dacă în timpul luptei
s'ar fi putut opera vre-o spărtură, ea să potă trece dincolo
şi
să pota răsbi după aceia dincolo de Balcani. Din nenorocire
pentru ei Osman a fost strivit după primul săi avint şi totă

acea mulţime a fost silită să r&mâe pe loc. in timpul bătăliei câte-va obuze române aii cădut în mijlocul acestei mulţimi
compacte ; dar ţipetele sfâșietore ce eșiră din pepturile feme-

elor şi copiilor sdrobiţi făcură pe Români să priceapă cam ce

fel de victime făcâă şi”) siliră să suspendeze bombardamentul, |

<În momentul în care trecurăm NOI, Omenii stai pe lângă
care şi se uitaii la noi cu uimire, pe când din fundul acelor
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căruțe grosiere din care eşeaii țipete discordante ale copiilor, .

se vedeai sclipind ochi frumoşi asiațici care se uitau la noi pefurişiă. Trist spectacol ne înfăţişa aceşti nenorociţi ! Cu câte-

va luni mai nainte ei lrăiau linisciţi şi fericiţi în bogatul lor -

oraşiă care era unul din principalele tîrguri ale Bulgariei cen-

trale; şi acum, după ce suportară tote grozăviele unui asediu.
care va r&mânea faimos în istorie, acum trebue să rătăcescă
fără foc-şi adăpost departe de pământul care "! a vădut năs-.
cându-se, în care se vepausează

Osele strămoşilor lor şi de

care sunt legate cele mai scumpe amintiri ale lor. Acestea sunt

funestele consecinţe ale certelor dintre Omeni!
<Mersul cailor noştri se domoli şi noi trecurăm la pas pe
dinainte acestei tabere biblice. Ici silueta unei tinere huriă, ză--

rită în
printre
rile de
murea

umbră ne amintea povestele arabe: rodele aruncate
încrucişerile zebrelelor, şi pe legea mea pote chiar scămătase; dincolo formele descarnate ale unei bătrîne ce
de lihneală ne readucea la trista şi terribila realitate.

«Întacest loc şioseaoa se îndreptează în linie dreptă spre
„podul de peste Vid. Noi urmam pe Alteța sa care galopa înna--

intea nostră. La drepta ndstră era un băltăcău profund şi la.
stinga nostră un şianț la poalelei unui mal cu câsta repede.

«De o dată un strigăt se audi:
<— Împăratul.

|

.

«Cum îl audi grupa nâstră se opri, şi după un moment de cumpănelă, vădurăm pe cavalerii dinaintea n6stră sărind dinto săltătură dincolo de şianţ şi escaladând cu repediciune

costa cea repede. Fără a ne da prea mult semă de ceia ce tre-

buia să facem, ne luarăm

şi noi după acest exemplu dat de.

Principe şi de suita sa, sărirăm fără nici o primejdie peste

şianţ şi ne vedurăm în virful malului fără niel un accident,

” Ajungend acolo pricepurăm mai bine despre ce era vorba.

Întadevăr era Împăratul pe care '] vădurăm viind spre
noi:

urmat de strălucitorul săi stat major. El se înturna de la cămpul de bătălie către care no! ne duceam. Prin periculosa n6s--

tră săritură şi suişiul îndoit mai perieulos, noi descure
asem.

- calea pentru ca să trecă Împăratul împreună cu suita sa
care-

.
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- ocupa şioseaoa în tâtă lărgim
ea sa, şi înlăturarăm confusiun
ea

ce ar fi produs ciocnirea celor doă stat
uri majore. Splendidul |
“cortegiii defilă pe dinaintea nostră rEs
pundend la saluturile
nostre. După ce trecură ne scobor
irăm după malul nostru ca
să ajungem pe Alteța su care deja se
scoborise când a trecut
Împăratul

.

„ «Peste scurt timp spectacolul deve
ni pentru noi pe atât de
teribil pe cât era de mișcător, căci
am sosit pe cămpul de bă“tălie. Deja

cadavrele Ruşilor fusese acoperite cu
pământ şi
dintr'ale Turcilor cele mai multe fuse
se ridicate. Totuşi încă

remăsese destule pentru ca tabloul
să nu piardă nimic din sinistra sa

frumusețe.

Atară de aceasta zărenţele sângerând
e
„care acoperea fie-care deget de păm
înt, dovedea cu îndestulare cât

a fost numărul celor ce ubia cu o oră
mal nainte dăceaii pe acea câmpie. Câte-va dintr'ac
ele cadavre întinse pe
“spate, păreau că adresa cerului un
ultim blestem ; alţii încovoiaţiă şi ca cum ar fi stat în genuchi parc
ă ochiau încă pe duşmani. Într

'unele părți grămedi apropiate for
mau grupe ori"bile; ceva mai departe câți-va neno
rociți răniţi să tîraă penibil
spre şivoiul vecin ca să'și astămp
ere setea ce!] chinuia. Pretutindeni o imensă cantitate de
pusci, de tunuri r&sturnate,

de car morţi sau murindi şi de mil de
lăzi pline cu cartuşe, abandonate chiar în locul în care fii Prof
etului s'aii luptat luând
din ele cu ambele mâni. Sentinele ruse
sci aşedate pe ambele

laturi ale şioselei menţineaii o ordi
ne provisorie.
«No! contemplarăm nemişcaţi în
decurs de câteva moimente
ace

st tabloii lugubru, şi fără voia mea fuse
ii năpădit de amari
reflecţiuni. Acestă grămadă putredă
care nu mal avea nimie
uman ce erai

alt fără numai materie ? Unde e sufl
etul nemuitor care ne înnobilează si ne apr
opie de Dumnedeire ? La ce
au servi

t tâte dorințele pămîntesci, tote sper
anţele amăgite,
“şi pote lungile frămintări ale acestor
nenorocite creaturi ? Şi
cu tole acestea fie-care dintr'aceste
cadavre, adi

neînsufleţite
O dată ati gongonit, ca copil adoraţi în braţ
ele unei mame iu.
bito

re, şi pote chiar întracel moment inim
i dornice şi credin“ci0se portă un doliă inconsolabil : pe
când pentru lume indivi:

dt

dualitatea, sa se pierde între miile contestate: câte aii costat
victoria!
«Destul cu tristele nostre gândiri ! Înnainte. Pornim iarășt
în galop; şi iată-ne aprope de Vid. La stânga se văd câte-va căsute, şi plini de orore băgarăm de semă că acolo ai fost aruncati clae peste grămadă morţii şi răniții Turci. Prin uşile deschise no! nu puteam deosebi alt de cât corpuri sângerinde şi
ochi ce se stinge. Din când în când câte o mişcare convulsivă

indica că mai era încă un rest de viață într'acea grămadă informă.
.
«Pentru un moment noi credurăm că rătăceami împreună cu:
Dante prin întunecosele bolță ale infernului, şi ne aduserăm
aminte de grosnica imagine a contelui Ugolin care devora craniul arhiescopului Rugieri; sai mai bine p'a asasinilor care
se înnecaii în undele furiose ale unei mări de sânge.
«Dar iată că colonel Arion se apropie de mine şi'mi indică:
una din căsuță aceia care era situată pe culmea unui deal.
— «Acolo, îmi dise el, într'acea cameră cu giamurile sparte,

s'a refugiat aseară Osman Paşa, și am convorbit cu el în decurs de mai bine de o oră. Acestă căsuţă va rămânea istorică:
atâta timp cât furtuna va respecta zidurile sale derăpănate.
«Câţi-va paşi mai departe şiosioa cotesce şi sosirăm la pod..

Acel construit de Osman din căruțe legate între ele a tost ri-dicat. Vedem numai ici colea cai înnecaţi, și în marginea riului:
cadavrul unui negru ale cărui piciore eraii devorate de cîni
flăminzi.
«Ne întorserăm ochii ca să nu mai vedem acest spectacol
îngrozitor şi începurăm ai plimba peste câmpia ce se desfă-.

şiura înnaintea nostră. În fine gărirăm trupele victoriose ale
Țarului. Principele întindea mâna fie-cărui general, şi după a-ceia începurăm să defilâm pe dinaintea frontului regimentelor:
care aclamat pe Alteța sa cu entusiasm. Un corespondent rus.

care purta uniforma negră a ocupaţiunei sale, îşi aruncâ căciula în aer, şi exemplu stu fu imitat de un mare număr desoldați. Era un spectacol într'adevăr mişcător ; entusiasmul:

în cel mai deplin apogeii al sâii.

55
«Înt”acest moment spectacolul deveni într'adevăr
grandios. Sorele ce de mai bine de o s&ptemână fusese
invisibil,
sfişie norii care pân'atunci acoperise orizontul, cerul
fu înundat de radele sale aurii care cădeau strălucitoare
pe acestă

scenă sublimă, şi radele sorelui făcură să scânteede armele
luciose ale soldaţilor. Parcă ar fi vrut: să se asocieze la acestă
serbare militară pentru ai da un lustru şi mai mare. Acelaşi

lucru îmi dise şi un general rus care călărea alături de mine:
— <Astru dilei, dise el arareori a luminat culcându-se un

tablou atât de imposant.
— «Şi pentru prima dată de la crearea lumei, îi r&spun-

seiii ei, sorele şi luna se culcă înt'acelaşi moment.

«Generalii ruşi acompaniară după aceia până aprope de
o-

raş pe Alteța sa, care congediindu-i le conferi « Virtutea mili-

tară». Puțin mai departe ne despărţirăm şi nor şi urmarăm
pe ofiţeri cu care ne-am dus la V erbiţa.

VIII

“Poastul învingătorilor în sănătatea
celor. învinşi.
«Colonelul Arion mergea în fruntea nostră, şi cu tâte că cunoscea admirabil topografia locurilor ne făcu să rătăcim, căci

în cale găsirăm drumul ce urmam tăiat de o gârliţă lată a cărei trecere ne pricinui multe neajunsuri. Acestă gărliță bles-

temată, mulţumită nenumăratelor cotituri ce făcea d'a curme-

dişul holdelor, ne eşia înnainte la fie-ce pas, ast-fel că eram siliţă s'o trecem mereii. Din causa el începurăm să credem că am
intrat într'un Jabirint din care nu putem să eşim. Un moment
credurăm c'am scăpat ; însă sosind la p6lele unui deal, mare

ne fu surprinderea când o regăsirăm chiar sub del unde găsise
de cuviinţă să'și sape o albie adâncă ; furăm dar siliți s'o mai
trecem înc'o-dată. Calul colonelului Berendei nu vru să intre

în apă, dar pintenii călărețuluiîl sili s'o sară dintro asvarlitură și'l făcu să cadă dincolo pe mal. Alergarăm cu toţii îngrijuraţi, dar din norocire cal și călăreț se seulară fără o sgârie-

tură măcar, Faciă cu acel exemplu noi furăm siliţi să'] imităm
şi urmarăm aceiaşi cale aeriană fără să pătim ceva. Dupa a-

ceia furăm siliți să infigem adânc pinteni! în costele bietelor

dobitoce care ne purtaii în spinare de doă-spre-dece ore pentru ca să "i punem pe gonă, căci obscuritatea nopții ne ajunsese din urmă şi Verbiţa era încă departe.
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« Vâl şi coline fură repede trecute, când tot de o dată ne pomenirăm că apucâm un drum care în tâtă întregimea sa era
ocupat
de un regiment care mergea încet comparativ cu noi,
de şi zorea să ajungă mal curând tabăra sa. Furăm siliți să pă-

răsim acel drum şi să căutăm altul prin dedalul întunericului
şi al cocenilor de porumb, dar peste scurt timp înțeleserăm că

rătăciam prin întunerec, şi ast-fel rățăcirăm bâjbâind ore întregi, revenind mereu la acelaşi drura ocupat de același regiment, pe care credusem că l'am lăsat departe în urma nâstră.

Într'acestă băjbăială ne răsnirăm unii de alti şi cu multă greutate şi perdere de timp am reuşit ca să ne putem aduna la un

loc, să schimbăm direcțiunea şi să dăm în fine, după o alergătură obositore, de fortul Alexandru care era separat printr'un
lac de Verbiţa, ale cărei focuri le vădurăm cu plăcere lucind
în depărtare.
|
«Un sfert de oră după aceia descălicarăm dinnaintea căsuţei
nostre, unde găsirăm o telegramă a Mareşalului Curți! prin

care ne vestea că a doua di Alteța Sa avea să ne primâscă în

audienţă la Poradim. Acest cătun bulgar care va deveni istoric prin şederea prelungită a Împăratului şi a. Principelui într'insul, se gâsesce la o depărtare de doă ore de Verbiţa; dar
«drumurile ce conduce până la el sunt inpracticabile. A doua di
plecarăm de dimineță şi pe la jumătatea drumului dintue Ver-

bița și Poradim trecurăm pe dinaintea diviziunei sanitare şi ne

oprirâm să salutăm pe generalul Davila, care ne arătâ cu un
legitim orgolii pe cer 350 prisonieri răniţi sosiți in ajun şi care
prin îngrijirea sa, deja priimise tot ajutorul necesar.
«Cât fuserăm pe câmpie merserăm încetinel dar fâră dificul-

tăță prea mari; dar de îndată ce intrarăm în sat, se schimhară

cu totul lucrurile. Negreşit indemnaţi de un scop vrednie de
laudă şi pentru a face să dispară oceanul de noroi, cei în drept
făcuse un pavagiu primitiv compus din bolovani ciclopceni a-

şedați unul lângă altul. Vai de biata nostră cabrioletă, trecând
peste acel bolovani amenința

să se sfărâme la fie-ce învârti-

tură de râtă ! Trecînd vădurăm căsuţa cu două etaje spoită cu
var, în care Împăratul a împărţit cu armnata sa, cu o tărie ad-
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mirabilă, tote necazurileşi greutăţile campaniei ;
în fine sosirăm şi la locuinţa Principelui. E o construcţie mititi
că şi uşioră
compusă numai din două cămăruţe cu un singur etaj.
În mijlo-

cul curții dăturăm mal întâii de un cort mare în care era
în-

tinsă o masă la care împărțirăm împreună cu vre-o
patru-decă

conmeseni

un dejun frugal, care, în circumstanțele în care
ne

găseam, ni se păru că semăna cu un banchet de Baltaz
ar.
«Alteța sa se afla într'acel moment la Împăratul, căci
era
vorba să combine mersul viitor al trupelor.El veni
peste scurt

timp şi stăturăm la Poradim până la apusul s6relui. Atunci
re-

apucarăm drumul spre cuartierul general în care
ne reîntur-

narăm fără dificultate, de şi drumul ne fusese luminat numa!

de un frumos cer înstelat.
«La Verbiţa deja găsirăm pe oficeri !a masă. Domne
a între:
ei o agitaţie extraordinară. Generalul Cernat care "mi
reser-

vase cu graţiositate un loc lângă el, îmi explicâ causa spuin-

du-mi că, după căderea Plevnei, oficerii ar fi dorit să celebr
eze

acest mare eveniment cu câte-va butelii de şampanie, dar
că
în tot-d'a-una ati fost împiedicaţi d'a aduce la îndeplinire
ac6-

stă dorință prin presența paşialelor prisoniere pe
care, îndemnaţi de curtuosie, " a învitat în tot-d'auna la masă
comună. Îmă
mai spuse că în sfârşit într'acea scră au putut
să găsesca un:

pretext convenabil ca să'i depărteze, şi că prin urmare nimic
nu mal împiedica serbarea proectată,

<Totul mergea de minune, musica militară aşedală în fața.

cortului sub care era întinsă masa răspândea
în spaţii de la
dre-care depărtare sgomotâsele sale acorduri ; veselia merge
a.

crescând şi se comunica la toţi, când de o dată oficeri
i cart se

găseu aprope de ușa cortului începură să pălesc
ă ca cum ar fi
vEdut înnaintea lor umbra lu! Banco. Erau cer
trei Turci care

scoborai cu gravitate treptele locuinţei lor şi se
apropiati de

cori spre a'şi ocupa locurile. Pentru un moment
consternaţi-unea fu generală. Cu tote acestea toță făcură străin
ilor priimi--

rea obicinuită, dar fie-care se întreba cu nelinisce şi
încetinel
ce avea să se întâmple și dacă mal pote să continue vesela
ma-.
nifestaţiţiune ce-începuse de față cu el.
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«Politeţa ne îndemna să adoptăm negativa, dar majoritatea:
vocilor ne sili să recurgem la o stratagemă. Un sergent care:
vorbea turcesce, chemat în grabă, explică Mosafirilor că ar-.

mata avea în curind să se risipescă şi că oficerii ai găsit de
cuviință ca mai înnainte de despărţire să facă o petrecere împreună spre a'și lua r&mas bun unii de la alţii. Pe baza acestul pretext petrecerea putu să continue, şi imediat începu şirul!
toastelor. Generalul Cernat, după ce reaminti în eâte-va cu--

vinte succesul armatei şi mulțumi fraților săi de arme care Pai
secondat cu atâta zel, bău în mijlocul unor urale sgomotose, în:
sănătatea Principelui care s'a acoperit de glorie şi a condus
trupele sale la victorii repetate. După aceia toți ochir își îndreptară privirele spre mine. Ei mă ridicaiu spre a 'mi expri-ma marea bucurie ce simţeam că am sosit la timp pentru a:
împărtăşi bucuria atât de bine justificată a unui popor frate,

şi d'a felicita tinerele falange de oşteni care prin conduita lor
excepțională ai meritat admiraţiunea generală ; băui dar în
sănătatea armatei române. Colonel Fălcoianu imi răspunse
întrun mod nobil şi blând, în mijlocul unui adevărat avânt de:

sentimente simpatice, pentru prosperitatea Greciei.

«General Manu se ridicâ după aceia și dise:
— «Domnilor, pe când noi combătem pentru patrie, o femee:

augustă îşi petrecea zilele şi nopțele în spitale. Devenind pro-

vidența şi consolătorea suferinţilor, ea a plins împreună cw
sărmana mumă

lângă patul de durere al fiului ei murind,

şă

bucuria cea mai mare ce a simţit a fost atunci când a putut să
usuce lacrimile orfanilor. Propuindu-vă un toast în sănătatea
Suveranei nostre, vă reamintesc un nume pe care fie-ce Român îl va avea de acum încolo săpat pe lespedile inimet sale.

“Respectul şi devotamentul pentru Augusta noastră suverană
s'a transformat în adoraţiune,
« Aclamaţiunile entusiaste care urmară aceste cuvinte. do-

vediră cât de mult sunt împărtășite de asistenti sentimentele
exprimate de general. Într'acest timp interpretul explica Turcilor diferitele incidente ale acester serbări. Atunci Colonel

Fălcoianu avu o fericită inspirațiune căci ridicînd paharul zise:
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— «Domnilor închin acest pahar curagiului fără noroc. Dacă
un mic orăşel din Bulgaria a putut să resiste în decurs
de șese
luni tuturor sforţarilor nostre, acestă minune.se datore
gă bra-

vurel excepţionale a apărătorilor sai. Nu nol
vom tăgădui me-

ritele şi virtuțile adversarilor noştri. Vg propui dar
tuturor să

bem un pahar în sănătatea valorosului Osman

ne-a fost inimic şi adi 6spete.

Pașa cari eri

«Mişcaţi printr'aceste cuvinte generose, toti
asistenții se ri-

dicară; chiar şi musulmanii după un moment
de hesitare se
ridicară şi se apropiară cu paharul în mână.
Paharul Colonelului care apărase Opanezu cu atâta îndărătnicie
era plin cu

-apă, dar ale majorilor era pline cu şampanie în
necasul preceptelor Coranului, și inimicil înverşunaţi de eri
ciocniră adi
paharele în mod aprope amical.
«Acest incident nu e aşea că spune mal mult de cât
volume
întregi de pledorii în favorea păcii universale?
Cine ar maj
putea sta la îndoială Şi n'ar spune afară numa!
de guvernanți

şi deinteresele lor adesea îndoiose, că poporele civilis
ate care
se desvolteză numai pentru îmbunătăţirea sortel lor
materială

şi intelectuală,
ar fi putut dobândi mari folose din realisarea
vepublicei ideale preconisată de acei pretinşi
visători ?

«Dintr'acel moment ospăţul eontinuâ în cea mai perfec
tă ar-

monie; musulmanii se asociară la tâte toasturi:e,
şi serbarea
se terminâ printr'o lungă cuvîntare în limba tu-că
rostită de

-unul din maiori, care, după traducerea interp
retului ţinu să ne

asigure câ generâsa ospitalitate acordată nenorocițiio
r priso- nieri nu va fi nici o dată uitată.

< Toemal suna ora dece atunci când eşirăm din cort, dar
musica mai cîntâ încă, şi cu tâtă asprimea frigului noi mai
stăturăm cam 0 oră ascultând cu atenţiune ariele românescl
ce se
executaii, contemplând cu admiraţiune întinsa
câmpie ce se

întindea înnaintea nostră, la lumina dulce a une! frumose
lune

dlină şi a licărirelor focului tabărel.

1X-—

Prin redute şi paralele
<A doua di iar farăm călări pe cal. D-l Lahovary ne-a propus
să visitâm redutele cele mai principaleAm. priimit cu grăbire,
şi o oră după aceia am intrat în lungul şianţ ce Românii ai săpat după luarea Griviţei pentru a protege mergerea spre li-

niele înnaintate. O mare parte dintr'acele şianţuri erai atât

de adânci în cât puturăm să mergem prin ele călări fără ca să
eşim cu capetele din înnălțimea parapetelor. Insă ceva mai
departe, după cum ne-a spus amabila nostră călăudă, care a
bătătorit de mai multe ori acestă cale atunci când trecerea

prin ea era forte primajdiosă, călărețul trebuia negreşit să des-

calice pentru că Turcii avei trăgaci excelenți, ast-fel că în-.
drăsneţul care ar fi lăsat să se dărescă cea ma! mică parte a
capului sâii cădea trăsnit.

«Ceva mai departe şianţul începu să ia forma cutită în zigzag şi să aibă unghiuri apărate cu gabione care împiedecati
glonţele d'a pătrunde în şianţuri. După mai multe cotituri multiplicale, ne aflarăm în mijlocul redutei. E un mare pătrat înconjurat de parapete în care sunt crestate mai multe meterezur! (locuri gâle pentru introdus tunuri şi pusc!). În centru observarăm că erau săpate câte-va gropi şi în ele clădite câte-va

covergi subțirele şi câte-va adăpostiri pentru soldaţi, ale că-

ror urme erai încă visibile mal în tote părțile ; pe jos găsirăm
grămeqi de cartuşe, și ridieaiii din ţărină o baionetă pe care

“o luai cu mine că suvenir.

e

«După ce sării peste parapet, dărirăm la o mică distanță a
-doua redută a Griviței care încă alaltăeri se afla în stăpînirea
“Turcilor şi care, ne fiind visibilă din posiţiunele ocupate de

Ruşi şi Români, făcu să nu isbutescă nenorocitul asalt din diua

de 30 August. Vădurăm înnaintea nsstră cele patru paralele cu
ajutorul cărora Românii, după ce luară prima redută, o apă-:
rară cu bravură şi respinse tote atacurile repetate ale Turci“lor. Aceste paralele se apropiară încetul cu încetul de reduta
duşmană până ce ajunse numai la o depărtare de trei-deci metre de cea d'a doua. Românii lucrase la ele chiar sub focul iniĂ
micilor.

«Revenind la cai noştri, vădurăm în drum o scară ce pare că
-scobora până în fundul pământului. Ni se spuse că era intrarea

în mina română. Ne scoborirăm pe nisce trepte alunecâse şi
numai de căt ne v&durăm în capul unui coridor întunecos. D-l
Lahovari ne spuse că mergea până la polele redutei tureesci,
şi că ajungând acolo, visitatorul
dă de o paralelă suterană din
care pornesc şeapte poteci secundare. La extremitatea uneia

dintr'acele poteci sunt aşedate butoie pline cu iarbă de puscă
„gata pentru a li se da foc spre a face explosiune. Mare fu admirațiunea ce simțirăm atunci când vădurăm perfecțiunea şi desvoltarea acestor lucrări! Ce îndrăsnelă fu sădită în inima acelor curagioşi muncitori, care înnaintai lucrând pe sub pămînt
spre inimic care, ne sciind nimic, făcea acelaşi lucru!

O isbi-

tură de casma putea să dărime ultimul perete care” separa de
adversari. Şi într'acest caz, ce teribilă luptă ar fi putut să se
angajeze sub pământ, la lumina îndoi6să a unor felinare, între
omeni care cu cuțitul sai sabia în mână, s'ar fi căutat în întunerec, s'ar fi isbit orbesce, fie în cap, fie în inimă și şi-ar fi dat
reciproc mortea întrun obscur mormiînt, care ar fi păstrat ca-

davrele luptătorilor din ambele părți.

«După spusa călăugdei nostre puţin ar mai fi trebuit ca supo-

„siţia nostră să se transforine în realitate în mijlocul asediului,

"pentru că Turcii săpase două contramine, una pentru a face

„Să sară în aer reduta asediatorilor, şi cea altă pentru a întălni
pe cea a Românilor.

Printr'o norocită întâmplare, săpând su-
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terana lor, Turcii trecuse peste suterana Românilor. Mina română fusese complect terminată cu mai multe dile mai nainte
de căderea Plevnei ; însă Principele, ale cărui sentimente generose sunt bine cunoscute, nu vru să consimţă a recurge la
acestă durerosă extremitate.
|
«După ce încălecarăm din noă, visitarăm ceva mai repede
cele patru paralele ale asediatorilor, şi când sosirăm la cea din
urmă, ne găsirăm la o distanţa abia de trei-geci metre de reduta turcâscă. Acolo Românii ridicase o moviliţă de pământ
înconjurată cu gabi6ne, la spatele cărei stătuse de pândă cei
mai buni trăgacl ai lor, care ochiaii aprope piept la piept pe
toți aceia ce se arătau. Dintr'acestă causă Turcii, ne mai putând să resiste într'acea parte, fusese nevoiţi să părăsescă un
şianţ cu ajutorul căruia sperase să se apropie şi ei de inimic.
«Călăuda nostră ne spuse că apropierea între combatanți
era atunci atât de mare, în cât el însuşi audise curiose dialo-

guri între Români şi Turci schimbate dintr'un şianţ întw'altul.

«— Ei! Mehemed, strigă în glumă într'o di un soldat Român
adresându-se unui soldat turc, aveți voi pâne? iată că ei iți
dai tutun.
<Şi numai de cât pânea sbura în aer, pe când pachetul ce
conţinea prețiosa plantă făcea aceiaşi cale aeriană, însă în di-

rectiune inversă. O dată schimbul terminat, violențele reîncepeai, tot-d'auna urmate de împuşcături care nu permiteaii
luptătorilor d'a putea să utiliseze pânea sait tutunul ce schimbase între ei.

«O mică distanţă ne despărţea dar de reduta turcescă ; numai de cât o trecurăm pentru a o examina cu atenţiune.
Ea era
asemenea cu aceia ce abia părăsisem, dar mai prost îngrijită.
Aiară de cele două şianţuri despre care am vorbit, apârătorii
Plevnei mai săpase şi câte-va fugase. Acestea sunt nisce gropi
mari pline cu blocuri de piatră, care, aruncate în aer în momentul unei explosiuni, produc teribile ravagiuri în rândurile

năvălitorilor. Prin urmare acestea ar fi putut să causede cele

maj mari primejdii asediatorilor în timpul asediului, căci deja
fitilurile fuse aprinse, dar din norocire Românii care bănuise

64

primejdia, le dejucase planul, căci le descoperise, le tăiase
co-

municaţia şi le stinsese fitilurile la timp.

«Pentru a părăsi reduta am apucat pe şiantul cel strîmt ce”!
servea de eşire ; dar ce îngrozitor spectacol se oferi aci privirilor nostre ! Cadavre aruncate la drepta şi la stânga într'acest
lung coridor, formati un fel de lungi parapete printre care trebuia. să trecem. Pe măsură ce înnaintam, privirele nâstre se

„piron6ă la drepta şi la stânga spre picidre, braţe, piepturi şi
spre figuri livide şi scălâmbate de teribilele dureri ale agoniei,

Oh! ce grâsnie spectacol puturăm'să privim şi ce crudimi făp-

tuite puturăm să constatâm! Cele mai multe capete erai lipsite

de ochi care fusese smulşi din orbita lor de lăcomia corbilor şi

a altor pasări de pradă. Pentru a ne stăpini sentimentul
de

orore, ce ne coprinsese la vederea acestui înfricoşiat spectacol, avurăm nevoe de tâtă energia voinţei nosire.
Părăsind acest loc sinistru speram să dăm de o uşiurare a

inimel nostre prea strivită de greutatea atâtor crude vedenii

schimbând terrenul, dar din nenorocire, după ce eşirăm din
şiant, furăm siliţi să fim trişti spectatori a unor priveliscl nu

mai puţin îngrozitâre. Dincolo de ele întreaga câmpie era
aco„perită cu cadavre, şi pămîntul ce fusese aruncat peste
ej abia

îi acoperea. Cai noştri par-că împărtăşiau sentimentul nostru

de grâză; ei începură să sară în două picidre în mod instinc
tiv
peste cadavre fără să le atingă cu copilele lor. Într'un moment
mă simţii transportat într'alte vremi şi într'alte lumi ; îmi
aduseiii aminte fără să vreaii de basmele ce ni se povesteau
în copilăria nâstră, şi începui să mă întreb daca nu m'am transfo
r-

mat într'acele fiinţe fantastice ce se numeau strigol, care de

ordinar, după cum se spune, rătăcesc de ordinar prin împă-

răţiele morței !

-

< Voind să mal visitâm încă o dată Plevna, ne îndreptarăm
spre partea locului. Pămiîntul era pe acolo aşa de mult presă-

rat cu obuze, din care un mare număr nici nu isbuenise,
în cât

furăm siliţi să ne conducem cai cu cea mai mare precauţiune.

Dintw'acestă causă ne trebui cel puţin două ore pentru ca să

ajungem în marginea oraşiului.
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<«Intrarăm în strada principalăşi v&di
ndu-ne în mijlocul oraşului deterăm de un spectacol nu maj
puţin înfiorător! Începuse să curețe stradele şi casele de cada
vre.care dăceau pre.

M. $ Domnul

Cai6l

x

I trece în revistă: trupele român
dj
e după
în di ua de 28 Noembre 1877

capitularea

Plevner

ne
e avamă înt Mlre

FĂ
”p

tutindeni şi impiedecau circulațiunea.
Operaţiunea înce

puse
din reversatul zorilor. Pretutindeni se căuta
ii bolnavi! Şi răniții care se ascurisese prin case şi murise
prin ele fără de nici

v.1v

-
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un ajutor. Fură descoperiţi cu grămada. Cum îi aflau îi scoteii
afară de piciore, îi tîrau cu brutalitate prin noroiii şi”i aruncaii
elae peste grămadă ea pe nisce câini în căruţe mari înşiruile
una după alta d'a lungul stradei şi asceptând din distanță în
distanţă;
«Cei ce fusese găsiţi încă cu un pic de viaţă staipe vine sait
zăcâii pe pământ pe ambele mărgini
ale stradei, mai palidi de
cât cadavrele. Cei mai mulţi dintre ei părei deja în prada torturelor agoniei; ba unii din ei chiar trăgeu să moră. Cu două
dile mai înainte îl vădusem tot acolo şi tut întracea stare, şi
nimeni nu se gândise să vie în ajutorul acestor nenororiți! Abia în dimineţa dilei d'a treia putuse să le distribue câte un |
codru de pâne, de şi ei mure de fome cu mult mai nainte de
capitulare. 1)
«Un incident mai cu semă va rămâne cit voiii trăi neşters din
memoria mea. Lângă o piatră mare dăcea un om încă tânăr
care purta costumul! vre-unui ordin monahal mahomedan. El
venise din fundul Asiei împins de fanatismul religios; părăsise tată, mamă,

casă, tot, şi renunțase de bună voe la cele mai

dulci afecţiuni ale inimei, credându-se învestit de o autoritate
supranaturală. Ajungînd aci cheltuise tot zelul săii fanatic pentru a aţiţa dia ce în ce mai mult pe al fiilor Profetului care deja
erati destul de fanatisaţi. Fără îndoială el a contribuit forte
mult ca apărătorii Plevnei să opue o resistenţă atât de îndă-

rătnică, şi a mărit-pe cât a putut grozăviele r&sboiului.
«Cînd trecu alaltăeri împăratul însoţit de strălucitul săi cor-

tegiu, l'am zărit tot acolo abia putând să se susţie, dar fiesând
cu mândrie spre noi privireă sa; în care se citea destul de lămurit ura şi disprețul ce ne arunca în față. Astă-di capul său
1) D-l Rangabe judecă aci prea sever şi prea nedrept serviciul sanitar
creştin, şi mai cu semă pe cel român, care, imediat după capitulare, şi-a
făcut întrega ea datorie, atăt de bine şi de grabnic în cît chiar D-sa a mărturisit înti”un capitol precedent că, chiar a treia di după capitulare, a gă-

sit în spitalele militare de la Mecica aprope 400 rănilă Turci pansaţi, ins-

talaţi prin curturi şi îngrijiţi ast-fel cum reclamă umanitateu şi sciința.

Asemeni şi serviciul de intendența şi de aprovisiunare a făcut fot cea

putut, potrivit cu mijlâcele de care dispunea, ca să dea de mincare priso-

nierilor fometoşi şi să nu lase pe nimeni să mâră de fome,
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cădea pe piatra cea rece şi ţine în mână o bucată de pâne.
Prnir'o contracţiune a mușchilor el părea că 'şi da nisce de-

şarte sforţuri ca să ducă pânea la gură. Fwvident inima
sa a
sburat spre Mohamed care fâră îndoială Pa răsplătit
întrun
mod măreț, căci numai pentru dragostea lui ei a murit
în
prada stâtor chinuri.
“
«Conlemplându-l în starea în care se găsea mi se părea că
ved sfirşitul despotismului ignorant şi brutal, care, în'decurs
de
patru secole a prigonit civilisaţiunea în cea mal frumâsă parte
a Europei. Cu tote acestea nu m'am putut opri d'a recunâ
sce
că acei oameni aii nisce calităţi admirabile, sunt mai
cu semă

resemnaţă şi răbdători în timp de nenorocire. Lăsa-ţi acolo
mu:
rind de frig şi de foame şi pe jumătate îngheţaţi în locşor
ul ce
ocupaii, ei nu fac alt de cât ne privesc cum trecem într'o apathie intr'adevăr extra-ordinară. Privirea lor mândră nu trădeză nici cea mai mică emoţiune. Numai unul din ei ne întinse
o mină sfrijită ca săi dăm unajutor, şi noinegrăbirăm să ne go
lim buzunarele în mâna sa. Dar Ja ce pote să serve aceşti bani
acelor nenorociţi întrun oraşii în care nu puteii să cumpere
nimic, pentru că nu se mai găsea nici un fel de marfă ?

«Atunci mi-adusei aminte cu fericire de laudabilile sforturi

ce 'și dătură cei din Bucuresci pentru ca să vie în ajutorul răniţilor. De căte ori n'am urmârit cu admirațiune degetele roze

ale unui mare număr de Domne.Romiîne, care stai ore
întregi

aplecate pe lucru şi făcând scamă sati bandage, şi de câte ori

nu le-am vădut mai mult alergând de cât mergând pe la diferite spitale din oraşiii, cu crucea roşie pe piept şi la braţ
şi

traversând cu precauţiune șalele pline de răniţi față de care
ele acceptase, împinse de caritate, nobila misiune de ajută-

tore şi consolătore!

«Dar vai! aci, într'acest moment, orl-ce ajutor lipsea, ele eraii chiar imposibile. Dintwacestă causă cadavrele se grămă“dei cu sutele. Abia câti-va soldaţi înfipsese pe fesul lor roşu o
:semi-lună albă de hârtie şi ajutau pe cei ce încă irăiau ca să
se târască într'un mod penibil până la cele dou& moschee ale

oraşiului transformate în infirmerie.
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«Iată înaintea nâstră una

dintr'acele moschee; intru în întru.
Edificiul evident e forte vechii
; dar cupolele sale cele negre.
"ati ceva majestuo
s, de şi n'a nici un fel de orname

nt exterior,
Bolnavii şi răniții erau grămădiţ
i cu sutele pe lespedile gâle

ale edificiului. Tifosul şi alte bole
contagiâse care % bântuiaă
făc6ă în fie-ce moment noi victime.
Îndemnați de prudenţă ră:
maserăm la uşe ca să privim în într
u. Vay! ce tablo! Manzoni

a contemplat un altul asemenea:
atunci când a descris grozăvile lazaretului din Milan.

<Priveliscea atitor lucruri înfricoşate
ne-a întors inima şi ne
a făcut să simţim nevoia d'a respira
un aer mai curat. Pentru
a scăp
a de sbuciumările sufletesci ce
ne copl

eşea părăsirăm
oraşiul, dar abia eşirăm din el şi iată
că ne văzurăm iarăşi în

mijlocul Turcilor ce'l părăsise.
Aceşti nenorociţi, pentru ca să
potă să'şi procure câți-va bani,
vrâi să ne vândă arme şi alte
.
obiecte care, cred
eu ei, ar fi pentru noi nisce

amintiri ale expediţiunei nostre. Acești nenoroci
ţi eraii înti”acest moment
forte nelinisciţi: luase cu dânşii prov
idiuni numai pentru cincă
dile,

şi ele deja erati aprope sleite.
În prada spaimei ce'i tortura ei ne înconjurară constern
ați şi plini de grije ne între-

bară:
|

|

-

«— Ce ne vom face, D-deule, după
ce nu vom mai avea ce:
să mâncăm ?
|

<Nu sciurăm ce să le răspundem,

căci nici

no! nu sciam
” cum vor putea învingătorii să
facă față la atâtea necesităţi; cu
tote acestea ne dăturăm tote silin
ţile ca să consolăm pe cât pu..
turăm pe acești nenyrociți vrednici
de compătimire.
«Sorele deja se apleca spre apus
la marginea orisontului, şi .
Nol încă vrem să vizităm fortul
Alexandru. Ca să ajungem acolo, dăturăm pint

eni cailor şi ei plecară în galop,
ast-fel că
după două ore de alergătură aju
nserăm acolo zdrobiţi de ostenelă. Acest fort a fost ridicat de Rom
âni cu o îngrijire extremă;
fără îndoială el e uvragiul cel mai
perfect din tote câte înconjoră Plevna; adi el se află păzit de
un detaşament de vânători.

Peste o oră după aceia ne găsirăm
alături de oficeri şi le îm-părtăşirăm impresiunile nostre.
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<A doa di avea să aibă loc încă o
solemnitate

strălucită. Împăratul avea să trâcă în revistă
trupele române. Noi am fi avut cea mai vie dorință ca să
asistăm şi la acel spectacol,
dar
datoria ne chema
într'altă parte. După ce ne-am

luat congediu
de la amicii noştrii, am pornit?o
pe drum, şi a doua di când se
crăpă de diuă ne vădurăm mergând
spre Nicopoli.
«Timpul se schimbase din ajun
şi încetul cu încetul devenise
furtunos; vintul începuse să
sufle cu atâta furie

în cât mai târdiii aflarăm că din causa sa revista
proectată n'a mai avut loc.
Printi'acestă întâmplare noi nu
perdusem nimic şi n'avurăm

ce regreta că am plecat cu o di
mai din vreme. Mulțumită unui catir ce cumpărasem de la
un emigrant ture, trăsura n6stră mai mult sbura de cat mergea
pe pământul îngheţat tun
ast-fel că înnaintam cu repeziciune.
Mergînd ast-fel în goOna cailor ajunserăm
un lung convoiii de
prizonieri turci, tocmai atunci
când începuse să ningă, să cadă
o zâpadă desă şi grâsă şi să viscoloscă
pe un ger cumplit. Săr-

manil Turci! eX scăpase

de o mare nenorocire pentru ca să cadă
într'aita îndoit mai teribilă, căci a
doua di, după o nâpte de viscol, zăpada

începu să cadă în fulgi mari şi deși,
şi să acopere
sub linţoliul sg cel alb şi rece cîmpia
şi tot ce găsea pe dînsa.

Din cauda acestei zăpedi care
cădu grâsă şi a viscolului puterhic ce o însoţise, ne spuse un martor
ocular după ce se întorsese Principele

în Bucuresci

cu câte-va dile mai târdiă, un
mare numtr de prisonieri Turci,
fii ai Asiei mică şi ai Arabiei,
care eraii

înbrăcaţi cu nisce haine forte subțiri,
înghețară şi
cădură pe drum, şi muriră, fără ca
soldaţii carei pădâii şi care
tremuraui ca şi ef, să potă să le vie
intr'ajutor. Din cauda frigului, a zăpedii şi a hainelor subţiri
ce acoperea pe Turci, drumul fu presărat

cu cadavrele acestor prisonieri şi
zăpada care
"i înveli ca un giulgiu le servi drept
pămînt. Cu chipul acesta
peri peste şepte sute dintre ei numai
într'o singură nopte,
«De frica viscolului noi am mers cu
atâta repeziciune în cât

pe la amiadi ne-am aflat în Muselim Selo.
Peste două ore furăm la Nicopole şi avurăm norocul să găsim
podul dres de curând

şi restabilit, ast-fel că trecvrăm la Turnu
Măgurele fără

10

să ni se întâmple nimic. Aeolo întâlnirăm iarăşi primul convoiii de prisonieri care ne întrecuse; fusese grămădiţi în gră-

dina publică a oraşiului. Acolo el fură obiectul curiosităţii
publice a orăşenilor care se uitai cu 6re-care temeri la aceşti
semeţi apărători ai Plevnei care aveii o înfăţişare mândră şi
disprețuitore, de şi eraii îmbrăcaţi în trenţe. Mai norocoşi ca
la ducere, la întorcere găsirăm o cameră la hotel, ceia ce ne
permise să dormim o nâpte la Măgurele şi să plecăm a doua

a
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Încă un cuvînt despre bătălia de la 28
„Moemre 18177
În tote şcrierile istorice făcute de francesi,

Germani,

En-

glezi, Belgieni etc. s'a deschis prea sumarii, prea în fugă şi
ca un episod de mică importanță partea ce aii luat Românii
la bătălia de la 28 Noembrie 1877. După aceşti scriitori par-că
Românii n'aii avut alt ce face de cât să ocupe Plevna părăsită
de Turci şi redutele abandonate de apărători, şi să adune mii
de prisonieri ce se predaii lor de bună voe. Dispunând datâtea elemente, chiar ei am cădut în greşela d'a da, în primele e-

diţiuni ale acestei scrieri, puține detalii în privința participării
Româniler Ja dobândirea marei victorii care s'a terminat prin
capitularea Plevnei şi predarea lui Osman Pașa

Abia în ediţia IV-a ce aveţi în mînă, într "unul din capitolele
precedenle am descris ceva mai detaliat partea ce au luat Românil la acest mare episod, din care reese că participarea lor

la luptă a fost hotărâtore, că ei prin succesele repedi şi dobindite prin mult curaj şi mare iscusință,au putut să vie la timp
în ajutorul grenadirilor generalului Ganeţki, să lovească pe
Turci pe la spate şi în coste, să”! silâscă să bată în retragere,
să lase apoi şanturile şi tunurile ce cucerise şi să alerge ca să
ajute pe Ruşi să ocupe posiţiele ce perduse şi să ia inofensiva.

Acest ajutor ascuns, dacă nu chiar tăgăduit de Ruşi, acum ese
la lumină, scriitori ma! imparţiall şi mai hine informaţi îl scot
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în eividență şi'l descriă c u nişce detalii
mai amănunțite şi may
luminătore.
|
De şi am repredus în acel capitol precedent
în resumat acelea ce spune despre acest episod autorul
< Notelor privitoare la
domnia Regelui Carol Z; acum după
ce am citit şi Resboiu
nostru pentru neatărnare, scris de
fermecătorea pană a neintreculului nostru poet şi prozator
G. Coşbuc, în care am găsit

mal multe episode şi amănunte vrednice
d'a figura în istoria
acelei zile memorabile, nu mă pot opri
d'a 'mi permite să reproduc

câte-va episode scrise de pana măestră
a acestui bard
român, nu cu gândul d'a comite un
furt literari, un plagiat, ci
cu intenţia d'a aduce prinosul de admiraţiune
datorit marelui
talent, şi d'a face şi mai cunoscut
prin descrierea sa marele is-

prăvi săvârşite de oştenul român. Dai
d'aci încolo cuvintul autorului <

Răsboiul nostru pentru neatărnare»,
mai întăi în
fragmente și apoi în pasagiuri întregi,
trecând peste ore-care
detaliuri.

Ă
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«Din di în di se asceptaii impresurătorii
ca Osman să iasă
cu putere din Plevna. Soldaţii lui
şi aşa erau meniți să piară
„de
bâle, de frig şi de fome,

şi dacă era vorba să m6ră, ce
le
păsa lor în ce chip în ajunge mortea?...,
<Creştiniă erat de padă; în tote dimineţile
de către diuă, se
dai în tabăra

creștinilor semn de trâmbiţă şi tote oștile

se adunai sub arme. Asta se făcea din
pricină că vrăjmaşii cautau
să isbscă pe furișiă, mai ales în dori
dilei, când oștile obosite

dorm mai adânc. Ostașii noştrii stau gata
de luptă în fie-cere

dimineţă, şi nu intrati în corturi până
ce nu sos6u călăreți trimişi

să vadă laturile şi să caute dacă S'arată
oștiri turcesc!,

Toţi al noştrii avu Ja ei merinde şi
plumbi pentru trei dile ca
să fie gata de plecareîn totă vremea.
Domnitorul nostru da
necontenit

ocâle pe la redutele nostre şi prin tabără ca
să vadă

dacă sunt tâte în bună orînduială ....

|

«De a doua di de la sărbătorea Intrării
în biserică, tunurile
turcesci ati început s:ȘI slăbescă focul,
iar în dilele următâre

le-ai contenit de tot. Era iarăşi un semn
că Osman se

gătesce
de fugă. Şi într'adever la 27 Noembrie
pichetele noas re au
t
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vEdut după deluri din stânga Vidului, că pe şesul de
lângă

Plevna s'ădună merei care încărcate şi tunuri, şi că se îngră-

mădesc spre podul de peste riă, Fugarii turci în diua aceia
a-

duseră vestea că Osman şi-a adunat oştile de prin redute,
că

le-a dat cea din urmă merindă ce: avut'o, le-a mai
dat şi iarbă
de puşcă din belşiug, precum şi câte 150 de plumbi
de fie-care

soldat, iar noptea târdiu, călăreţii noştrii din posturile
înnaintate aii audit neîntrerupt zgomot de cai şi vuet de
guri din-

colo de Vid pe şesul Plevnei. Totă noptea s'a auditun murmu
r
ca de o adunare mare de 6meni, s'au mai audit şi sgomot
e, pe

cari după semne le făcâu Turcii cu aşedarvea altor
două poduri
pe Vid alături cu podul cel de piatră.

A doua di des de dimineţa, aprope cu nopteaîn cap, Osman

în fruntea bataliânelor sale a trecut Vidul. E]
îşi rupsese ostea

în două. Jumătate a rămas în urmă cu Adil paşa; acesta
avea

să pădescă laturile pe malul riului de către Plevna, parte
spre

miadă-di la Krişin ca să împiedice pe Ruşi să nu înnainteze

spre oraş, parte spre miadă-n6pte la Opanez şi Bucova
ca să
ție drumul Românilor. lar cu cea altă jumătate Osman a
ple-

cat înnainte ca să rupă lanțul de oştiri rusesci şi să'şi deschidă cale.
|
|
În fruntea tuturor mergea unul Atuf pașa cu 6stea sa. El a
isbit mai întâi pe Ruşi. Osman venea la mijloc cu stea sa, el
era călare pe un cal alb căpătat câ dar de la Sultanul. Lângă
el erau opt arapi tot cu felinare roşii în vîrful sulițelor. Acesta

era semnul după care aveu oștile să cunâscă locul unde se afla
Osman. În rînd cu pedestrimea venâii tunurile lor, pe aceiași

linie, şi tot se opreii, şi trăgeu, şi iarăşi plecaii înnainte cu
pe-

-destrimea.

|

“

Nu trecuse nici trei sferturi di ces de cînd Osman trecu Vi-

dul, şi în acest timp așea de scurt hbatalione:e sale strabătură

vreo patru kilometri, uciseră peste o mie de Ruşi şi rupses
e
cea d'intăiui linie de apărare. În fața lor ave acum a doa linie,

şi dacă ar fi vupto şi pe acesta, drumul le-ar fi fost desshis,

şi Osman ar fi eşit la larg. Osman fără preget se asvârli spre

linia a doua, desfăşiurându'şi armatele de călăreți. Turcii se

porniră cu neastâmpărată îndărătnicie şi s'aruncară spre alt:

şir de redute rusesel, apărate de cei mai aleşi soldați ai Ţarului.
«Aripele ostilor călăi eţe se întinsese departe până spre cele

ma! din urmă întănturi ale Ruşilor, fruntea oastei de linie
răsbise pînă la marginele oştirei împresurătore, batalionele
de la mijlocul câmpiei se încăeraseră la cele din urmă redute rusesci, iar bataliânele mai din urmă ale vitszului Osman
curăţiră locul de Ruşi ce mal râmaseră ca uitaţi de morte pe
câmpie. Osman asceptâ să-l sosescă din urmă cea altă jumătate de la Opanez şi Krişin, care avea să plece şi ea peste rîu
pe urmele lui Osman la doă cesuri după îuceperea luptel.

«Dar acestă oştire nu mai sosea! Turcii erau scăduţi iar pe
laturi se vedea cum s'adună Ruşii de pretulindeni, şi se tot înglodei Ruşii, toi mai mulţi, tot mai puternici şi mal veniţi în
fire; iar oştirea de reservă a Turcilor nu mai sosea! Era acum

timpul hotărâtor al luptei; dacă vor ajunge întiiu ajutorele rusesci, Osman era perdut, dar dacă va ajunge ajutorul Turcilor

mai întâi, Ruşii pot să se închine.
«Osman în neastâmpăr se mira de ce nw'i sosesce Adil cu
oştirea lăsată în urmă ! el se uita mereii la cesornic, merei se
uita îndărăt spre Vid, că dor dâr va vedea bataliânele sosind.

Coprins de grije şi de neliisce el trimite ordonanţe după ordonanțe ca să vie odată oștirea, el alergâ pretutindeni reslățin.
du-şi batalionele pe mărgini,de unde sos6i Ruşii înglotându-se

cu vuei mare. Şi vremea trece, se apropie de amiadă, şi oştirea lui de sprijin nu se ivea, şi tunurile care av6u să'] urmede
din şesul Plevnei nu se văd, şi carele cu bagage care trebuiaui să vie după tunuri nu s'arată, şi oștirea deisprijin, oştirea

hotărâtore, singura nădejde a lui Osman nu e şi nu e nicăeri!
«Să contenim povestirea aci, ca să vedem ce s'a petrecut la
spatele oştirel lui Osman.
«Bătrânul Adil Paşa apăra cu oștirea sa redutele din faţa

Românilor. Cu el ne-am svârcolit noi patru luni de dile, şi nu
Yam putut răpune. Dar acum tot a încăput el pe mâna nâstră,

căci no! i-am făcut sfârşitul. Iar perdarea lui Adil a fost perdarea ostei.
|
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« Adi! lăsase pe Edem paşa, cel care a biruit în anii din urmă oştirile Grecilor în Tesalia, pe delurile Opanezului ca să

stavilescă pe Români, iar însuşi el cu vre-o dece mii de 6meni
sta pe şesul Plevnei, gata să s'asvârle pe urmele lui Osman și

să'l sprijin&scă. Dar nu'i a dat Românii vreme şi răgaz. Pe
când ascepta cesul plecărei sale, Adil se pomeni de o dată că”
curg în cap rămăşiţele oştirei lui Edhem de pe deluri, bătute
cu totul, iar pă urma lor Românii cu totă urgia tunurilor.
«Încă de eri pe stră, Românii băgast de semă că Turcii din

Plevniţa (aşea numesce D-l Coşbuc reduta Griviţa Na. 2) şi-ait
scos tunurile dîn crestăturile meterezurilor. Fi bănuia că Turcii îşi adună armele şi se gătesc de fugă. Peste nopte le sosi
ştirea de la călăreţi, că întradevăr Osman e gata să iasă din
Plevna.

«După ce se făcu diuă şi vEdură ai noştri din Griviţa că turcit
nu se mişcă în reduta lor, !) au trimes pe sergentul Cumpănaş
cu o mână de dorobanţi mai cu suflet să vadă ce e în reduta
tureescă. Aceştia eşiră din şianțuri, apucară pe câmpie şi se
apropiară pe brînci de Plevniţa. Nici o împuşcătură nu i-a in”
tâmpinat, nici un foc nu s'a zărit. Intrară în redută şi o găsiră
_golă.

«Repede ai noştri se adunară, ies din şianţurile lor şi iati în
stăpânire Plevniţa. Îşi potrivesc tunurile spre reduta Bucovei, credând că într'însa sunt Turci, şi încunosciinţară pe cârmuitorul luptelor din partea asta, pe colonelul Cerchez.
<În Plevniţa nu găsiră al noştri de cât lucruri aruncate în

neorinduială. Norocul lor că cercetară reduta cu deamănuntul înnainte de a intra într'însa, căci Turcii pusese iarbă de
puşcă sub ea şi a lăsat fitilurile aprinse. Dacă ar fi întârdiat

Romănii numai uu sfert de ces ar fi fosi asvârliţi în văzduh.
«Colonelul Cerchez a dat de scire prin telegraf Domnitorului Carol la Poradim că Turcii fug. Pe când vorbei amândoj,
1) Oficerii care ai băgat de semă că reduta a fost golită ai fost neobosiţii: Locot, Colonel Cotruţ şi Major Stoilov care comandai trupele di
paralelele vecine.
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_ telegraful dintr?o dată
a încetat d'a răspunde.
Tocmai în clipita aceia Bulgarii tăiase
sârmele telegrafului; erati
Bulgari
'generalii nostri. Domnit
orul a plecat în gâna cal
3
ului pe delurile de la Bucova.
_

<Aces'ea se întâmpla în
faptul dimineţei. Colonelul
Cer-chez a poruncit oştirilor sal
e să înnainteze spre Busova
,
îns
ciințând pe Ruşi să

nu tragă spre Bucova luâ
nd din greşelă pe
"Români drept Turcy.

«Tot într'aceiaşi vreme ost
irea din faţa Opanezului a
3
sărit
pe redute asupra lui Edh
em

paşa. Mişcarea oștilor rom
âne a
fost negrăit de iute. Trei-d
eci de mii de Omeni ai înc
epu
t să
iasă din şianţurile lor şi
să alerge peste tote văile
pe urmele
lui Osman. Şi cu atâta chi
bzuială şi cu atâta deşteptăc
iune
'S'ai asvârlit Românii în
cât a lor a fost partea cea
mai
de
că.
petenie a faptelor din diua ace
sta.
«Colonelul Cerchez a lăsat
în Plevniţa ca padă pe doroba
n.ii din Bucuresci, iar

el cu cea laltă oştire a plecat
spre Bucova. A găsit gole şianţurile car
e legau Plevnita cu Bucova, a
lăsat prin
ele bataliâne de linie ca paz
ă,

a găsit golă şi puter.
nica redută de la Bucova şi a
luat'o în stăpânire.
< Turcii “adunaseră cu toții la
redutele după malul Viduluy
“la Opanez ca să apere laturile
oştirei lut Osman. Era pe la noă
c6s
uri dimineţa, pe vremea

când Osman dincolo de riă
prăpădea pămîntul şi băga pe Ruş
i în tote răcorile perirei. Colonelul Cerchez cu ai

sei era pe delul de d'asup
ra Plevnei. Atunci se v&du venind din vale
o deputaţiune de orăşeni
din
Plevna pe cresta delului Buc
ovei la colonelul Cerchez. Oră
şeniă îi spuseră că

tote oştirile turcesci ai eșit

din Plevna, și au
rugat pe Români să ia în stă
pânire oraşiul. Colonel Cerche
z a
rup

t atunci un batalion şi la tri
mes în Plevna, iar cea-l-altă
'oştire a repegit'o pe şesul Plevne
i ca să isbescă pe Adil.
<Nefericită potrivire de luc
ruri! Tocmai în vremea cân
d
"Osman spărsese rîndurile Ruşilo
r şi era eşit la marginea lar:gului, într'aceaşi
vre

me un batalion român esc, dint
r'a] şaselea
de linie, cu colonelul Algiu în
frunte, intra în Plevna, ca să
ia
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în stăpânire nebiruitul cuib al celui
mal îndărătnie general ali
Sultanului. Bietul Osman nici nu visa
că Plevna e ocupată ;el
credea că dacă nu-i va fi cu noroe umbl
etul, să se întârcă prin:
redute şi să începă iarăşi trudele împotriv
irel.
De eri începuse să ningă cea dintăy nins6re
în iarna acesta
pe câmpiile Bulgariei şi îndepărtările văil
or erau albe de ză-.
padă. Cerul era intunecat de Notă, dar vânt
ul s'alinase şi s'a

domolit şi gerul.

Pe cresta dglurilor de la Bucova, batalisn
ele românesci stăteu înşirate, gata să plece, dar oficeri şi
soldaţi se opriră de.
odată ca țintuiță de o mină puternică, şi răma
seră neclintiţi pe:
loc. Tote privirile erai întorse spre o part
e, pe câsta Bucovei

despre Plevna, şi urmărâti cu neţărmurită înco
rdare înălțăt-

rea privelişte ce se desfăşura pe costă.
Batalionul nostru trimis să intre în Plevna scobora pe elinu
l delului cu paşi repedi
parcă ar fi voit să sbâre. Ne-a învredni
cit Dumnezeul nemului

nostru să ajungem și acestă di! Lacrimile
părinţilor de acasă
care şi-au stors ochii de mila băeţilor din tabă
ră, şi chinurile

băeților de trei luni prin şianţuri sub
posomorita vărsare de-

ploi a cerului nemilostiv, tâte aceste
trebue să fie răsplătite, şi

mare şi frumosă trebue să fie ziua răsp
lătirei,

ŞI tot scobora batalionul, scobora merei, şi
a intrat pe stra-

dele oraşului şi a perit din vederea oştirii
de pe dâluri. Nici un

soldat nu s'a clintit din loc: ca înmărmuriţi
ai stat acolo în:

zarea culmei, cu sufletul plin de mândrie şi
cu ochii plini de fla-

cări, stăruind să vadă totul pânăce n'a
avut ce să mai vadă,

Erau par-că îngrijați de sorta celor ce îndr
ăsnâii să s'apropie
de blestematul oraș al Plevnei, de locul care
1 îngrozise atita:

yreme pină şi prin visuriie lor, şi par-că se uita
u dupâ dânşii,
ca şi cand S'ar fi dus să nu-I mai vadă. Şi atun
ci ochil lor scîn-.
teiau în umeda durere a lăcrămilor, şi par-că
se ruga pentru:

sufletele lor, Iar în gândul lor toţi într'un
glas le ziceau: să ne

vedem sănătoşi, flăcăy!

Atunci, ce şi când i-ar fi împins aceiași mână
puternică, ek
s'au întors grăbiţi să plece, căci datoria lor
şi avântul vitejier

lor îi chema la încăerare şi la învălmăşagul morţ
ei, pe dâlu-
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rile de la Opanez. Dar când sai întors la drept
a, ca sapuce

drumul, iată în faţa lor, pe o muche învec
inată, însuși bârbatul

care i-u dus în r&sboele biruinţii, Domnitorul nostr
u însuşi;

căci îndată ce audise de intrarea Românilor în
redute, El a-

lergâ, cu nemărginită bucurie în suflet şi cu
vrednică

bucurie

înjinimă, spre crestele Bucovei, şi, ajuns la vreme
, EI însuşi
a vădut cum oștile sale scoborai spre Plevna, însuşi
a petrecut
cu ochii şi cu sufletul pe cel ce puneii de cea d'intâ
i dată picio-

rul în culcușul leului Osman. «Trăiască Domnitorul»,
strigară

batalionele salutând pe comandantul lor, iar
el neputându;şi
ascunde bucuria, scose chipiul şi ridicându'l sus
d'asupra ca-

pului, strigă: «Să trăiţi flăcăi! Trăiască România !»
Batali6nele repetară «Trăiască România», şi vuetul strigă
rei lor se

izbi din deal în deal şi dus pînă departe r&sun
a peste vaile
Plevnei, repeta de gece ori «Trăiască România
!>,

«În vreme acesta, oștile nâstre din faţa Opanezului,
erai de

mult încăerate cu Turci lui Edem de prin redut
ele de acolo.
«Turcii aveii la Opanez patru redute mari. Pe
una, pe cea de
către miază-n6pte a satului, s'asvârli colonelul
Dona cu dorobanţii din Vlașca şi cu vânătorii batalionului întâiă
, Turcii se
împotriveii cu desnădăjduire, apărînd cu înver
șunare reduta.
Dar bătuţi în costă de tunuri şi "n faţă de pedes
trime, ei fură
goniţi cu baioneta şi dându-se îndărăt se adunară
în reduta cea
mare din sat. 1)

«La reduta despre miadă-di a satului s'asvârli colonelul
Sa-

chelarie cu vânătorii batalionului al patrulea, cu
dorobanţi
din Teleorman şi cu puţini dorobanţi din Iifov, ajutaţ
i de cite-

va companii de linie. După o luptă straşnică din plumb
i şi a-

pol după o năvală cu baioneta, Turcii se retraseră
din redută,

după vro două cesuri de impotrivire, adunându-se şi
aceştia

în reduta cea mare din sat.

«La acâstă redută se lupta însuşi Edem paşa. Lupta era
stă-

ruitore; Turcii s'apărai cu cea mai din urmă mânie,
focu! lor
1) Vădindu-se într'acea redută, Edem paşa, pe de o
parte susţinea pe cât
putea lupta cu Românii iar,pe de alia susţinea atacul
lui Osman Paşa din
valea Vidului

ceia ce'i fu fatal, că pe de o parte îl slăbi stea, iar pe de
„alta îi sfârşi muniţia de răsboii N. A.
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era neintrerupt. S'adunase pe capul lor totă oștirea nostră cit
era p'acoio.
«Domnitorul Carol alergâ în tote părţile şi singur cârmuia
lupiele. La Opanez era svâreolire mare, căci Edem îşi pusese
totă puterea să ţie în loc pe Români, ca să nu potă scobori în
şesul Plevnei.

«lar pe şesul Plevni) era altă svircolire. Adil Paşa vădinduse isbit în spate de dorobanţii din Buzâuă şi din Ialomiţa, alătură cu doă regimente de linie, s'a întors spre Români, ca săi
asvârle îndărăt în Plevna şi să'i scotă iarăşi pe d€luri. Acum
lupta se petrecea în două locuri: sub delurile Opanezului pe:
şesul oraşului Plevna, şi pe delurile de d'asupra, la redute.
«În gura văii Bucova, 6stea lui Adil îşi făcuse şanţ de apă.
rare şi se împotrivea dintr'însul apărind şesul. Colonelul Algiu
care intrase în Plevna cu batalionul, trebui să plece pe şes,
căci după împuşcături i se părea că Românii ait nevoe de ajutor. Şi se încăerară cu toţii pe şes, şi s'a pornit o luptă nebună.
«Era pe la amiază. Pe deal la redută lupta se făcea tot mai
crîncenă, dar în urmă ai noştri răsbiră pe Edem, îl înconjurară
„de tote părţile şi-l năpădiră cu baioneta. Edem cu o parte din
oştire a ridicat steg alb şi sa dat prins. Românii ai pus mîna
pe trei mii de luptători turci, pe vr'o două-deci de tunuri şi pe
totă muniţiunea lui Edem.
«Dar altă parte din oştirea lui Edem se mai impotrivea pe
del. Românii o tot împinseră la vale apoi o asvârliră pe şes.
«Şi ast-fel pe cind se apăra vitejesce pe şes, Adil, se pomeni
de-odată că pe tote dealurile Opanezului îi curg în cap ramăşi-

„ţele oştirii lui Edem. Turcii alergaiă la vale în ruptul capului,
cu tunurile după ei, şi se tot îngrămădeaii pe şes, aducând cu

dânşii peirea luă Adil..
„ «Din deal în deal şi pînă în rîiă şi în marginea Plevnei, şesulera plin de cate încărcate cu bagage, parte ale oştirei turcesci,
parte ale locuitorilor Turci din Plevna care se gătiseră să fugă

cu Osman. Printre care era o mulţime de femei și copii, bol şi

cai, capre şi oi, corturi şi tot felul de lucruri de care avâi de
gând Turcii să le ducă cu ei.
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<Acum se făcu vălmăşag şi un amestic de lucruri cum nu se
pote închipui cu mintea. Oştirile turcesci de pe dealuri s'adunară.de pretutindeni, şi învălmăşagul creştea din ce în ce mai

mare. Întraceia pe muchea delului se iviră tunurile române şi
începură să tragă pe şes în amestecul acela. Incepură a sosi de
pe deluri oștile nâstre. Incăerarea era acum nespus de înfiorătore. Tunurile române fulgeraii întruna în Turcii înghesu-

ită pe şes, pedestrimea trăsnea din tote părţile. Rămășițele oştirei turcesci, încurcate în grozavul amestic

de 6meni, se în-

desa spre mulţimea de care şi ŞI făceau adăpost din cârele încărcate şi din harabalele fugarilor. Ghiulelele nostre şi plumbii
love acum nu numai în soldaţi, ci şi în mulţimea pacinicilor
Turci, în copii, în bătrâni, în femel. Unii peste alții cădeu gră-

madă; boii speriaţi îşi rupeu funiile şi apucat câmpia, mugind
şi dând orbiş peste oştire, carele sării în aer lovite de obuzuri,
mugele şi răgnete şi vaete umple .văzduhul şi totul era un jalnic amestie de 6meni şi de dobitoce trântite la pămint.

«Şi tot curgeii, curgeii intr'una oştirile romiîne şi isb&ii de sus
din deal în grămadă.

« Adil alerga pelşes, dănd porunci şi feîngîndu-și mâinele de .
desnădejde. Vedea că şesul oraşiului e pierdut! Dete deci poruncă oștirii mai de pe lângă rîă să trecă peste pod şi s'ajute

pe Osman. De odată însă Adil vădu că oştirea sa, în loc să

mergă înnainte spre Vid, se dă îndărăt, par'car fi fost înpinsă
din faţă. Cînd i s'a adus vestea despre pricina acestei mişcări
îndărăt, Adil a căzut jos de pe cal de spaimă şi de mâhnire.

<Oştirea sa era împinsă de a lui Osman! Batalionele se res_ trângâi peste rîu, pe şesul orașului.
“ «Cînd i s'a adus lui Osman veste că oastea sa de sprijin a

fost sfărămată prin redute și pe şesul Plevnei, a vădut că s'a
isprăvit cu fuga. Spun Turcii că ar fi oftat Osman, şi a clătinat
din cap cu jale. Atunci a început să se dea indărăt către Vid,

nădăjduind că va putea răsbi printre Români şi că va intra iaTăşI în redute.
Rușii, vădându-l că se trage îndărăt, au început să'l isbâscă
tor cu mai multă tărie, aşa că batalionele turceşti la urmă uti
început să năvălescă spre ri. De la Opanez de pe deluri Ro-

bei
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mânii bătei cu tunurile în Turci, din faţă "i bătea grenadirii
“Țarului, iar pe la spate le sta rîul.
«Turcii s'au îngrămădit pe cele trei poduri. Muiţă ait sărit în
apă şi s'aii înecat, mulți a fost striviţ în piciore de ai lor, mulţi
ati fost seceraţi de plumbiy- creştinilor,mulţă,s'aii ucis între ei

eredându-se vrăşmaşi. Erau multă aceştia; insă Osman cu pu.
țini nedomolitul Osman, stătea încă de vorbă cu Ruşii şi ca un

balau: din poveste, care se sbate luptîndu-se cu mortea în pro
priul săii sânge, se svârcolea din răsputerile-i din urmă şi dobora pe vrăşmari.. El răspunsese Marelui Dute că e hotărât să

se bată până la cea din urmă picătură de sânge, şi iată-l că se
bătea, arătând că e om şi vorbeşte numai un fel de vorbă. Ve-

dea el bine că totul e de g&ba, dar nu voia să se lase de cât
numai mort, ca el să fie cel din urmă. dintre miile sale de ostaşi, cel din urmă pe care vor pune creştinii mâna.
«Împotriva lui e încă de temut; pe lingă el erai puțini, dar tot
unul și unul, cei mai voinici dintre Nizami, duşmani neîmpă-

_caţi a: nemului creştinese şi soldaţi care îşi împlinesc datoria.

Un obus se sparse lângă Osman şi-l ucise calul. Osman se luptă
înainte, pe jos, şi cu tote că era omîn vârstă, frământa pămin.

tul sub el şi era pretutindeni. Veni însă un plumb, îi trecu pria
- picior, şi Osman căzu jos. Repede ai săi îl ridicară și puindu-l
într?o trăsură cu patru cai, porniră spre Plevna.
«El nu ştia ce e pe şes. Pe cind alerga trăsura spre Plevna
se iviră de o dată în cale Românii.

a

Osman,

mirat

cu totul, când

vădut pe Români venind spre el, a dat vizitiului poruncă să

„ întoreă trăsura. Se isprăvise cu intrarea oștirii lui prin redute.
Dar unde să mergă? Dincoa îl strimtorai Românii, dincolo Ruşii, Rana îl durea, oștirea lui era strivită. S'a oprit atunci la o
căscioră de pe sosea, ca să'şiN lege rana şi să vadă ce mai e de
făcut,
«Turcii credându-l ucis, şi-au perdut cu totul sărita: par'că li
se prăbuşise sorele de pe cer şi li s'a scufundat pămîntul. În-

cepură să fugă peste Vid, lăsînd puştile şi tunurile; deseingându-şi săbiele, ca să potă fugi niai uşor, şi unii de bună voe's'ai
aruncat în rii, alţii periră în chinul celei mai jalnice morti.

|
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«Atunci doi ofițeri turei porniră, trimişi de Osman, în fuga.
calului, unul spre Vid la Ruși, iar altul pe şesul Plevnei ia Romîni, să ducă vestea că Turcii se dai prinşi. Oficerul care pornj
spre Romăni, veni la colonelul Cerchez şi-i spuse că vrea să'y
vorb&scă.
«Ducîndu-se colonelul, găsi pe Osman în căsciora de pe sosea
stând pe o ladă cu plumbi şi ţinînd piciorul întins, iar un doc-

tor îi căuta rana. Osman voia să ştie sub ce condițiuni i se va

priimi predarea armatei sale; colonelul nostru îi spuse, că acesta atârnă de voia comandantului de la Plevna, a Domnito.

vului Carol. Colonelul voi să pornâscă un oficer la Domnitoru |
nostru, căci numai luii se putea preda Osman şi numai lui să”

«dea sabia. Dar întracea vreme sosiră generalii ruşă, într'un

târzii şi ei! şi siliră pe Osman să se predea lor.
Osman, fără a zice un cuvint, îşi descinse sabia cea cu miner de aur,o privi o clipă cu înduioşare şi apoi o dete unul general rus. Atunci ofițerii turci eşiră şi ridicară steguri albe,

Insă pină ce să bage de semă Românii şi Ruşii că Tureii îşi în-:
chină stegul, ai tot împuşcat în ei şi i-ati ucis. Abia după un
sfert de ceas s'aii ştiut pretutindeni,pe șesul Plevnei şi pe de-

luri şi prin văi, că Turcii se predaii.

«Batalionele turcesci s'au adunat atunci la un loc, răniții cu cei teferi împreună şi împrejurul lor s'aii făcut râtă oştile creştine. Apoi rînd pe rînd înainta câte un batalion turcese până
la locul unde avea să'și pue jos armele.
Indată,ce soldaţii batalionului își puneii puştile pe grămacă,

îar oficeri) își descingeu săbiile şi le punâii de altă pante, răniţii turci eraii daţă de o parte, încăreaţi pe care şi-duşi la spi-

tale, iar cei teferi fără nici o armă la dânşii, se înşirau patru

câte patru la rând şi erai luaţi între puşti de către soldaţii
noştrii, care îi duce sub pază de cea altă parte a rîului VidCu Osman de odată fură robiţi zece generali turci, 130 ofi.
.. țeri, de la maior în sus, şi 2000 de la maiori în jos. Apoi vro

patru-deci de mii de soldaţi pedeştri,
cam la vr'o mie-cinel-

sute de călăreţi şi vr”o 80de tunuri.

«Periră în luptele dintracestă di peste şese mil de Turci. |

&4 _
" «Pe şesul Plevnei între oraş şi Vid era o pustiire şi o jale
fără nume, şi d'a stănga şi d'a drepta şşoselei se vede numai
grămedide pusci turcesci şi tunici rupte, fesuri, cartuşiere, ba-

ionete şi încingători. Ică şi colo se vedei piramide de ghiulele.
Iar pe şes cât era de mare, se vedâi corturi asvirlite în noroi,
pusci rupte, săbii perdute,

fesuri, roți sfărimate, tunuri fără

telegele lor, fascine risipite, bluze rupte. Tâte
ca după un potop de ape.
Iar plumbil de puşcă acopereii câmpia în
tâta plumb era pe jos în cât nu se vedea fața
erai plumbi împuşcaţi, ci asvârliţi pe jos din

întrun amestic
tot largul ei. Apământului. Nu
carinşiere, căci

îndată ce s'a dat semnalul să depue armele, Turcii şi-aii aruncat în vânt plumbiă din cartuşiere,par-că voiau să scape de eiO companie de soldaţi Ruşi a adunat în saci plumbii de pe
câmpie, şi aprope o săptămână a tot avut ce s'adune.
«Şi era un amestic de omeni pe câmpie, ca într'un furnicarPrintre miile de care încărcate cu întreg avutul Turcilor din

„Plevna, alergau de colo pînă colo femei plângând cu hohote,
copil ţipînd şi alergînd în piciorele cailor, bătrâni cu barbele
albe, cădînd peste cadavre şi chemând numele lui D- deii în
pierdarea mintei.
<Şi pretutindeni răniţi, cu obrazul plin de sânge, redematt
de care şi de boii din jug, căduți sub rotele carelor şi sub piciorele bivolilor, aşternuţi câmpului şi tăvălinduse în sânge
cu gemele sfâşietore. Pretutindeni căruțe răsturnate peste 0meni care mureii sub ele, pretutindeni vaete şi țipete, şi nechezeturi de cai, şi mugete de bivoli răniţi care se luptau cu

mortea. Dincolo vedeal şireguri de robiți mergind la'vale, dincoce şirâguri de răniţi care se târaii spre Plevna.

.

«Iar într'acest amestec de vaete s'audeiu nesfârşitele cântece din trâmbiţă şi tobe, şi chiote; vedei batalione rusesci și
românesti, înnaintând spre Plevna, cu strigăte de veselie şi cu

mudici în fruntea lor, şi se vede cagaci şi călăraşi luînd cîmpia în gonă, dînd peste Turci şi căutând să tacă linisce pe şes.
Nu mai încăpea câmpia utâta amar de omeni era,şi cu tote a.
cestea de pe deluri curgei înti'una regimentele Ruşilor şi Ro-
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mânilor, ven€ă în gona cailor cu tunurile de pe câste, îmbol-

<lindu-se în norul acela de 6meni striviți.
În marginea şesului spre Plevna, erai fântânele pe care le

săpase Osman, ca să aibă apă pentru oştire. Eraii nisce basimuri mari. Acolo s'adunară răniții câţi aii putut răsbate prin
mulţime, unii să'şi spele rănile, alţii să'şi potolescă focul setei
pricinuită de pierderea sângelui. Se înroşise apele de sânge.
Mulţi, pote că sute de răniţi s'ati asvâriit în apă ca să'și curme
durerile cu răcârea ei, şi aut murit acolo. Alţii s'ai adăpostit .
în casele Bulgarilor de pe marginea aceia. Aceste case erai
descoperite şi ruinate de Osman, căci el, neavînd lemne de
foc în tabără,

a lăsat să dărime casele mai pe delăturile ora-

şului şi a făcut foc cu lemnăria lor. În ruinele acelea ai fost
găsiți sute de Turci morţi, a doua di, mulţi cu carnea obrăzului sfâşiată de mâinele lor în năprăznicia durerilor».
ME opresc aci cu reproducerea din cartea D-lui Coşbuc, căci
detaliurile ce urmeză se aseamănă şi cu disele mele înşirate

mai sus şi cu detaliurela D-lui Rangabe ce au urmat după ele:

XI

P)isolvarea armatei de vest și a alianţei
“Româno “Ruse.
_

Tote într'acestă lume sunt schimbătore şi trecătore; nimic
nu rămâne statornic durabil şi ne înlocuibil; totul vine, trece
ca învârtitura rotei şi ia altă formă ca combinaţiunile culorilor dintr'un caleidoscop. După sore vine nor, după vreme bună

urmâză vreme rea şi după linisce începe să bubue furtuna. Ce
strânsă frăţie de arme domni între Ruşi şi Români în diua de
28 Noemvre 1877 şi în cele două dile ce urmară, şi ce vrajbă
strajnică isbueni mai apoi! Ruşii nu încetaii d'a lăuda bărbăţia
neîntrecută a Românilor, şi Marele Duce Nicolae d'a spune in:
gura mare că numai Românii prin eroismul lor ai scăpat pe
generalul Ganeţki şi guarda imperială de peire sigură, Împăratul mărturisea cu sinceritate că numai Românii ai silit pe
Osman să se dea învins şi să capituleze.

Într'aceste trei dile se ținură lanţ paradele; îmbrăţişerele,
schimbul de decoraţii şi demonstrațiele de o dragoste nemărginită şi fără de sfârşit. După ce mai trecu însă apă pe gârlă şi entusiasmul se mai astâmpărâ, atunci medalia se întorse pe
„cea altă parte, recunoscătorii obligați schimbară foia și lau-

dele se schimbară în hulă, ba şi în bătae de joc:
Pân'atunci Românii fusese aliaţii Ruşilor, popor de sine stă.
tător şi în drept d'a sta pe picior de cea mal perfectă egalitate
cu marele popor rus; de îndată însă ce se vădură cu totul scă-
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pată de leul din scorbosile Plevnei, după ce'! vădură legat, fericat şi trimes spre greul drum al robiei, iar culcuşiul lui sfărâmat, atunci ca prin minune nisce serupule de un ortodocsism ce mirosea cât de colo a nerecunoseință, începu să coprindă pe Ruși, să-i facă să'şi aducă aminte câ noi eram încă
vasali Tureilor, şi că ea atari nu mai puteam să mergem înna-

inte alături de trupele imperiale devenite victoriose prin jertfele şi ostenelile nostre, ci trebuia să ne înturnăm iarăşi la
Vidin de unde am plecat pe la August spre ai scăpa de pierdare, ca ajungind acolo să reîncepem a ne sfădi iarăşi cu Izet pașa.

Caderea Plevnei făcu pe conducătorii armatei şi ai politicei

ruse să'şi aducă aminte iarăşi de vechile lor apucături, de ve”

chile lor îngâmfări şi de vechea lor porniri spre ingratitudine.

Nu mal aveii nevoe de Români, negrul își făcuse datoria, trehuia dar să plece mai înnainte d'a fi isgonit; fie-care trebuia

să'şi cunâscă lungul nasului şi să'şi ocupe locul potrivit mutrei

sale.
Armata de vest nu mai avea nici o rațiune d'a mai-exista în
vechiasa formaţiune, trebuia dar să fie disolvată; alianţa româ.

no-rusă își îndeplinise misiunea sa mintuitore, furnica reuşise
să scape din laţ pe leii, trebuia dar desființată. M. S Domnul

nostru își văduse planul de r&sboiii adus la îndeplinire punct

cu punct în totă întregimea sa, putea deci să fie descărcat de
greoa sarcină de comandant suprem al trupelor ruso române
cere făcuse atăta sânge r&i generalului Curopatkin şi tuturor
compatrioţilor lui, asemeni și Românii ,după ce'i scăpase cu
preţul atător jertfe, trebuia să plece spre casă ca să'şi vadă de

griji şi nevoi, iar Ruşii trebuia să sbâre ca nisce vulturi ce

erati spre victorie. spre încoronarea triumiului lor şi spre ni*

micirea dusmanului învins prin cooperarea Românilor. Cel
mic trebuia să reintre în umilita sa obscuritate, şi cel mare să

mergă să'și incoroneze fruntea cu laurii dobândiţă de alţir.
Aşa ă fost omenirea de când e lumea, tot aşea şi recunoscința

sa de când e pămîntul; nu se putea ca tocmai Ruşii care nici o

dată n'ait cădut în păcatul d'a fi recunoscători să facă excepţie.
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De îndată ce se stricâ vremea, începu să ningă și viscolul în-

cepu să amenințe drumurile cu întrerupere, ca să nu fit blocat în Bulgaria şi silit să stea acolo până la desghețul zăpezii
şi la restabilirea comunicaţiei, M. S. Ţarul Alexandru II, sătul

până peste gât de campanie în Bulgaria, de traii în Gorni Studen şi Poradim și de strimtorare prin căsuțele Bulgarilor lipsite de cea ma! elementară comoditate, se hotări să părăsescă
câmpul de luptă şi să pornâscă în grabă spre Pirgos, ca de acolo, după ce va traversa Dunărea, să se îndrepteze spre Bucuresci, apoi să pornescă spre Iassi,să trâcă în Rusia pe la Ungheni și după aceea să mârgă întins spre Petersburg, spre re-

şedinţa sa, ca:să se îndulcescă iarăşi detraiul cel bun şi de con-

fort şi comoditate.
Ca să aducă la îndeplinire acest plan alcătuit numai în cîte-

va ore, după o nâpte intregă de viscol şi de ninsăre, Ţarul în -

diua de 2 Decembre trecu în revistă pentru ultima dată trupele aliate în număr numai de 20000 soldați, pe câmpia dintre

Plevna şi Etropol, renunțând d'a mai face inspecția specială a

trupelor române care uvea să aibă loc chiar într'acea di, din
causa lipsei de timp; după acea îşi luâ rămaăs bun de la marele
„Duce

Nicolae şi de la M. S. Domnitorul, pe vare "1 sărută cu

transport, şi cărora le conferi în ajun: la unul crucea Sf. George

de prima clasa, şi la cel alt marea cruce a ordinului Sf. An-

drei cu medalion și spade. precum şi de la toţi comandanții

Ruşi şi Români, și în diua de 3 Decembre porni din Poradim

spre cuartierul general al marelui Duce moşcenitor, de la care

asemenea îşi luă rămas bun în diua de 4 Decembre. De la Pir-

gos trecu Dunărea pe la Petroşani, luâ trenul la Fetesci, porni

spre Bucuresci şi ajungind aci, fu priimit la gară cu mare entusiasm de Bucuresceni şi fu condus la palat de M. Sa Domna
nostră, prin stradele Capitalei splendid decorate. După ce a-

Junse şi priudi la Palat împreună cu M.S. Domna, apoi pe seră
plecă uin Bucuresci, merse cu trenul totă noptea şi a doua di

eşi din România pe la Ungheni, și, părăsind teritoriul ospita-

lier al Ţării nostre, adresâ M. Sale Domnei o depeşe de mulțumire pentru ospitalitatea priimită. .

.
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Mai nainte d'a pleca împăratul, învingătorii îşi împărtiră pră-

ile de răsboiti.Cu acea ocazie Ruşii îşi dătură pe faţă dărnicia
lor, dindu-ne ca parte de ciştig un număr îndestul de mare de
prisonieri, adică vr'o 10.000 de guri de hrănit, iar cînd fu la steguri, tunuri, pusci, carabine, săbii, muniţiuni de r&sboiu, precum şi alte prădi, atunci se schimbară lucrurile, Ruşii se ară-

tară cât se pote de sgirciţi, chiar calici şi nedrepţi, şi se'grăbiră
să ne facă o parte cât se pote de meschină şi în disproporțiune
cu partea ce am luat Ja muncă şi la sacrificiile ce am făcut. Din
nenorocire pentru ei M. $. Domnul care pân'atunci fusese cât
"se pote de îngăduitor şi de culant, de astă dată deveni intransigent, ne apărâ cu multă căldură drepturile, aduse

reclama-

ţiunea sa până la Împăratul, şi nu se lăsâ până ce nu dobândi
pentru Tera sa drepturile ce i se cuvenea şi trofeele ce merita.
După ce se lichidă în principiă cu bine şi spre mulțumirea tuturor acest incident, pe când împărţirea incă continua, avu loc
un mare consilii de răsboiii în Poradim, sub preşedinţa Împăvatului, şi se desbătu în lung şi amănunt întrega'sortă a viitorului r&sboiit. Mai ăntâiu se decretă desfiinţarea armatei de vest
ca una ce, după capitularea Plevnei, devenise inutilă; tot de o
dată fu descărcat M Sale Domnitorul nostru de sarcina de co-

mandant al ej, fără ca M. Sa să opue vre-o obiecţiune; după aceia M. Sa ceru ca brava n6stră armată să continue d'a lua
parte alături de aliata sa în viitorele lupte, d'a înfrunta împreună tote primejdiile, d'a se învrednici de gloria tuturor triumfurilor şi du fi alături până Ia încheierea păcii, pe care vor
subseri-o împreună. La acestă propunere Marele Duce Nicolae

opuse o resistenţă vie şi o respinse cu cea mal brutală energie.
El spuse că numai Rusia a luat în mână sânta causă a drepturilor creştinilor apăsaţi din orient, numai ea a sărit în ajutorul lor pentru ai apâra, numal ea a declarat răsboiii Tur-

ciei şi numai ea avea drept să săvârşescă operalincepută, să
sdrobescă cu totul pe inimicul învins, să culegă fructele unor
sacrificii atit de mari şi să dicteze condiţiile sale la încheierea
păcii fără participarea nimănul. Cât privesce pe România care

a intrat în r&sboiu numat pentru ca să'şi apere teritoriul şi
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să'şi cucerâscă independenţa pe câmpul de ondre, ea trebue
să se mărginească a sta tot pe acest teren care se potrivea
mai bine ca ori care cu situaţiunea sa care oficial era încă de
stat vasal Turciei, care sa revoltat contra suzeranului sâii spre

a scutura jugul ce'i apăsa grumajii, şi da continua şi d'aci
înainte să'şi apere teritoriul, puind în cea mai deplină sigurantă litoralul Dunăret care încetase d'a mai fi apărat de trupele rusesci,
Vădând că nu era chip să induplece pe Ruşi ca să ia altă atitudine față de noi, M. S. Domnitorul, ea să evite chiar urma de

neînțelegeri, ne cum de conflict, fu nevoit să priimescă viito-

rea sârtă ce se prepara armatei sale de nerecunoscătorii săi
aliaţi, şi depuse în mâna Marelui Duce comanda ce exercitase
pân'atunci, fără supărare şi fără părere de răit, şi se retrase
din consiliul de resboiui fără să se arate cît de puţin contrariat.

Întwaceiași di, după ce se termină marele consilii de r&sboiii, merse lă Bogot

unde era Marele

Duce Nicolae, şi după

ei făcu o vizită de rămas bun, adresâ trupelor rusesci urmă-

torul ordin de di:
«Ofiţeri şi soldaţi,
«Perseverenţa şi eroicile vostre silinţe ait fost încununate
de isbăndă. Plevna acestă posiţiune din care inimicul credea
ă a făcut o

cetate ne învinsă, de unde va putea opri mersul

victorios al Majestății Sale Ţarului, Plevna, care a costat fa.
langelor creştine atâta sâuge generos, a cădut..
|
«Tinta pentru care fusese constituită armata de împresurare, a cărei comandă M. S. Împăratul Mi-a făcut ondrea a mi-o

oferi, fiind atins, Eă vin prin presentul ordin de di a lua diua
bună de la frumosele trupe imperiale ce am comandat împreună cu trupele mele române, şi a mulțumi tuturor gradelor,de
“ la general până la soldat, pentru concursul ce mi-ai dat, pen-

tru devotamentul simpatie cu care fie-care m'a secondat.
«Am combătut sub ochii Augustului vostru împărat şi cava”
lerescului vostru comandant Şef, A. S. 1. Marele Duce Nicolae,
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care a vădut eroismul ce aţă desfăşurat;nu mal este dar trebu-ință a vă tace eu laude.
« Exemplul de vitejie şi de cele mai înnalte calități militare pentru tinerele mele trupe române, care au făcut împre-:
ună cu vol primele lor arme, glori6sa armată imperială şi armata mea au stabilit între dânsele nedestructibile legături de

afecţiune. Sper că veţi păstra în tot-d'a-una Românilor, fraţilor voştri de arme, aceiaşi amintire cordială ce dănşii vor păs-tra pentru voi.
Despărţindu-mă& astă-di cu vii regrete, de comanda ce am:
exercitat asupra vostră, şi luîndu-mi diua bună de ia voi, fac:

urări sincere ca în gloridsele lupte ce veţi maiavea a susține:
pentru sfînta causă ce apărâm împreună, să repurtaţi isbânde
tot atit de strălucite ca acela ce vitejia vostră a ciştigat pîn'aci..
«Înainte de a ne despărţi, să ne unim dar încă o dată în acel
strigăt de bucurie, pe care
«
inima vostră îl exprimă cu atăta.
credinţă:

«Trăiască Majestatea sa Tarul.
«Dat în Poradim la 1 Decembre 1877.»
Carol.

«Comandantul armatei de împresurare a Plevnei.

După ce avu loc acestă serbare mişcătâre, acest rămas bun
de la foşti amici şi subalterni devotați, M. S. strânse pe rând
mâna la fie-care oficer superior, începând cu generalul Todle-.
ben, şi după aceia se reînturnâ la Poradim. Ajungând acolo întâmpinâ o plăcută şi atingătore surprică: i se înmână din par-tea Tarului o cutie ce conţinea însemnele de mare cruce a or.dinului Sf. Andrei împodobit cu spade, precum şi o scrisre
scrisă şi subserisă de propria sa mână în coprinderea urmă--

6 ore:
« Altejei sale Principelui Româniel.

«După o resistenţă de cinci luni, silințele combinate ale trupelor nostre aliate aii fost încununate cu un deplin succes.

-
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«Armata lul Osman paşa a depus armele şi Plevna a cădut,
«Dorind a consfinţi amintirea acestei strălucite isbânde şi
partea ce Alteța Vostră a luat personal la dînsa, Îmi fac o plăcere de a conferi cu acâstă ocasiune Alteţei Vostre ordinul

mei Sf. Andrei împodobit cu spade.
<Rog pe Alteța Vostră a priimi însemnele acestul ordin ca
o mărturie a sincerei mele afecţiuni, a-cărei încredințare v'o
reînoesc.
« Alexandru».
A doua di
şi Etropol în
teni trupe de
după revistă

2 Decembrie avu loc marea revistă dintre Plevna
presenţa Împăratului, la care luâ parte 20.000 oşelită, între care și o parte din trupele romîne, şi
M. S$. îşi strânse oștenii în jurul săi pe aceiaşi

cimpie, şi cu o voce mişcata şi vibrindă de emoţiune, rosti următorul ordin de di.
<Ostaşi,

«Străduinţele vostre, nobilele şi eroicile suferințe ce aţi îndurat, sacrificiele generose ce aţi făcut cu sîngele şi cu viața
vostră, tote acestea ai fost răsplătite şi încununate în diua în
care ingrozitorea Plevna a căzut înnaintea vitejiei vostre, în
diua în care cea mai în umosă ste a Sultanului, cel mai ilustru

şilprav general al sâi, Osman biruitorul, au fost biruiţi şi au
depus armele inaintea vostră şi a fraţilor voştri de glorie,
soldaţii Majestății sale Imperator ul Rusier.
«Povestea faptelor măreţe ale trecutului, voi ați imbogăţit'o

cu povestea faptelor nu mai puţin mari ce ați săvârşit, şi cartea veacurilor va păstra, pe neştersele ei foi, numele acestor
tapte alături de numele vostru.
aÎn curînd vă veți întârce în țeră, purlînd fie-care scris pe
pieptul săii virtutea sa de oşten și devotamentul săi pentru
patrie: crucea «Trecerei Dunărei» şi medalia « Apăratorilor
independenţei Romăniei». Atunci când veți ajunge la cămi-

nele vostre, în oraşele, satele şi cătunele în care v'aţi născut»
veţi spune părinţilor, fraţilor şi rudelor vâstre, ce ați făcut pen
tru țeră. Bătrânii vă vor asculta amintindu'şi de vremele de
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mărire ale n&mului românesc, de care din moşi strămoşi aţi
audit; tinerii vor vedea în voi exemplul însufleţit a! datorielor
lor viitore, iar măreţa figură a României va privi mîndră şi li-

niscită, că vecinică îl va fi viața pe cît va avea fii cu inimi calde
şi braţe vajnice ca ale vostre.
«În numele ţărei Domnul şi căpetenia vstră ve mulțumesce
şi ve dă fie-căruia din voi sufletesca îmbrăţişare a vitejilor.

.

«Dat în Poradim în 2 Decembre 1877.
«Carol»

-

După plecarea Împăratului, se săvârşi în cuartierul dividi-

unei a doua română un tedeum de mulțumire în presenta M.
S. Domnitorului, şi tot într'aceiaşitdi plecâ spre România pe
an timp posomorit și rere, dar relativ bun şi suportabil primul
convoi de prisonieri turci cuveniti ca pradă României, care
porniră pe jos, dar în etape scurte, spre Dunăre subiconduce-

rea călăraşilor trupelor române de tote armele şi a câtor-va
regimente de dorobanţi.
Întraceiaşi di Dividia 1V fu desconcentrată; cea ma! mare
parte din ea fu trimisă pe la căminele părintesci ca să se reformede şi să'şi umple golurile cu trupe prospete; iar o parte,
regimentele ce nu intrase în foc şi nu se trudise prea mult, îu- .
sese tr mise spre malurile Dunărei ca să ţie garnisona la Ol-.
teniţa şi Călăraşi,

localităţi slrategice de mare

importanţă,

dar care fusese abandonate de Ruși, Tot o dată fusese desconcentrat şi regimentul al XIII-lea de dorobanţi care luase parte *

".vitejescă la prima încăerare ce avusese loc în diua de 27 August, de şi el de curînd fusese încorporat în Div. III. Toţi acești

soldaţi plecînd spre noua lor destinaţiune fusese însărcinată.
cu paza căte unui detaşiament de prisonieri Turci.

XII

“Prisonierii SPuroi în “Romănia.
Numsrul prisonierilor căduţi în mânele biruitorilor fu covârşitor de mare; el întrecu ori-ce prevedere şi găsi neîndestulătâre ori-ce preparativă. Numai Românii aveti să escorteze

şi să internede în ţeră peste 10,000 de suflete. Regimente întregi fură detaşiate de corpurile de operaţiune şi mai cu semă

din călărași şi din a patra dividiune de infanterie ce se hotii-

rise a se reînturoa în ţeră, fiind cea maâi slăbită de efectele
răsboiuluj; lor li se încredințâ-sareina de ai conduce la locurile de adăpostire. În locul lor contingentul: de recruți al anului 1878 tu lrimis in grabă ca să umple acele largi goluri. Prisonierii, aceste nenorocite victime ale neinduratelor legi ale
răsboiului, fură apucate pe drum de viscolul care începu în
noptea dintre 6 şi 1 Decembre, după ce trecuse Dunărea

şi a-

pucase d'a eşi din Turnu Măgurele, pe lucia câmpie dintre acel oraşiii şi Alexandria. Acest viscol însoţit fiind de o ză- .

„padă peste măsură de mare şi urmată de un ger cumplit, fu
funest bieţilor prisonieri care în majoritate, fiind originari din
Asia mică, nu erai deprinşt eu frigul nostru. EI fiind extra-ordinar de aspru îngheţâ, întroeni şi ucise mai multe sute dintr”
aceşti nenorociţi, în majoritate acoperiţi cu trenţe, și zăpada
servi la mulți drept giulgiu şi mormint. Acest viscol fu fatal și

călăraşilor, şi dorobanţilor noştri, căci mulţi din ei, fiind uşior
îmbrăcaţă, rebegiră, se imbolnăviră şi chiar muriră. Turcii
“câţi scăpase cu viaţă găsiră în Bucuresci unde sosiră cu chiii
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cu vai, după mai multe dile de înnotat prin zăpadă, o priimire
simpatică şi bine voitore pe care mult timp o pomeniră ei cu
recunoscinţă după reînturnarea pe la căminele lor. Asemeni şi
paşialele şi oficerii lor cari în multe ocadii își manifestară sa-

tisfacţiunea şi recunoscinţa prin viă graiii şi prin scris.
In ceia ce privesee pe oficerii prisonieri, un oficer romăn
adi pensionar care a luat parte ca comandant al escortei unui
convoiii de turci, ajungând la Turnu Măgurele, după ce mâncâ
ce putu, se duse seră

la o cafenea

ca să se întâlnescă cu ca.

marazii săi şi să mai afle noutăţi. Ajungând la una din ele care
era situată pe strada principală, intrâ în întru şi o găsi plină

de lume. Între consumatori se aflau şi câţi-va oficeri turci, în.
tre care şi un oficerde vârstă mijlocie, scund la statură, Ocheş
Ja faţă şi cu bărbia înconjurată cu o barbă mică şi cam că“ runtă. Acest oficer făcea parte din convoiul său şi deja făcuse
cunoscinţă cu dănsul şi schimbase mai multe vorbe pe dru-

mul dintre Plevna şi Nicopole.

_-

.

-

Ofiţerul cum îl v&du părăsi locul ce'l ocupa în fundui cafe:.
nelei, se aşedă

la masa la care se aşedase

oficerul român,

îi

dătu seră bună, îi strânse mâna şi apoi îi dise în mod confiden- ţial, într'o franţuzâscă stricătă şi întreruptă de pause şi răsgândiri ca să găsescă frasa şi expresiunile cele mai nimerite:
— Am să vă fac o destăinuire şi o rugăciune; te rog să nu
te superi şşi dacă poţi să mă ajuţi.
— Ai nevoe de bani? întrebâ oficerul român; am ordine să
daii oficerilor Gre-care înlesniri potrivit înijlocelor ce mi sai
pus la disposiţie.
— Am şi n'am, răspunse oficerul cu Ore-care sfială; întradevăr bani romănesci sati ori-ce fel de monedă de metal n'am,
dar am un cal bun curat arăpesc eu care am făcut campania
în gradul mei de major, şi aşi vrea să! vând.
— Nu te povăţuesc să faci o asemenea greşelă pentru două
motive cu totul deosebite: mai întăi pentru că nu vei găsi aici un pre! bun pentru calul D-tale care, fiind arăpese, trebue
sâ coste mult, şi al doilea că ai nevoe deel ca să.te porte în
spinare pe acest vișcol cumplit şi să te ducă pânăla Bucuresci
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care nu e la o palmă de loc. L.asă mai bine calul în mâna cur
îl are şi primesce de la mine puţinul ce'ţi dai, cu care poţi a-:

junge bine răii până la Bucuresci, unde vei găsi muşterii mulţi

şi preţ bun După ce vorbi ast-fel puse în mâna Turcului vr'o.
doi trei poli imperiali.

— Vedi că... . murmură 'Tureul după ce priimi bani! şi mul-

tumi Romănului, ealului îi trebue de mâncare pe drum.

— Lasă că'ţi dau eiio dăsagă plină cu grăunte, şi cât des-

pre fin, găsesc pe drum pe la hanuri cu un preţ nu tocmai

mare,

— Mal aşi avea să'ţi spui ceva, adaose Turcul după o mică

stânjenire.

|

—. Spune tot ce ai de spus fără nici o sfială, răspunse ofice-

|

rul român.
a
N
— Ei aşi avea un număr 6re-care de caimele cu curs legal
în Turcia; nu sciii dacă ași prinde ceva pe ele în România.
— Să mergem la un zaraf până e deschis ca să încercâm.
— Nu e grabă tocmai astă-seră; putem să amânăm pentru
mâne dimineţă.
Ă

— Nu se pote; noi mâne plecăm mai nainte d'a se deschide

prăvăliele; să mergem mai bine astă-s6ră că e încă de vreme |
şi găsim prăvăliele deschise. Chiar Ja o palmă de loc d'aci e
un zarat ovreiii care se ocupă tocmai cu schimbul.
— Dacă e aşa şi ţii cu ori-ce preţ să mă îndatorezi să plecâm.
Sai dus şi, vorba oficerului nostru, nai mers prea departeşi

„ai dat de un zaraf carea examinat;pe rind tote caimelele, le-a
găsil bune şi învestite cu controlui băncei otomane, pe care
aii prins vr'o doă mil de lei. Vădându-se cu atâţea bani Tur-

cul a prins curagiii, a înnapoiat Românului banii cel împru:

mutase şi la poftit la otelul la care eraii traşi amândoi ca, con-

tarii prescripţiei coranului, să bea împreună în sănătatea cu-

noscinței ce au făcut o butelie cu şampanie.

-

Cu paharul în mână limbele se deslegă, amiciţiele se fac mai

intime şi omul devine mai îngăduitor. Sub influența vinului
oficerul român a acordat celui turc voia d'a merge singur şi
fără de escortă de la Turnu Măgurele la Bucuresci pe orl-ce
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druw va alege, după ce va jura pe onore că nu va fugi, nu va

merge alt unde-va ci direct la Costesci călare pe calul stii şi de

acolo cu trenul până la Bucuresci, unde ajungând să se ducă
direct la comănduire. Acestă permisiune a fost dată, în urma
ordinelor superiore priimite, tuturor oficerilor turci prisonieri

la Români

care s'a jurat pe onore că vor merge singuri la

Bucuresci.
Maiorul ture îi mulțumi cu recunoscinţă şi apoi, după ce mai
stătu cât-va la îndoială, dise:
— Tartă-mă că de frică d'a păţi ceva nu ţi-am spuș tot; acum
însă când trebue să ne despărțim sunt nevoit să'ţi destăinuese şi să”ți dati pe faţă tot secretul inimei mele.

— Spune ce ai de spus cu siguranță că nu vei păţi nimic din

parte-mi, şi fii sigur că tainele ce'mi vei descoperi vor fi păs-

trate cu scumpătate.

— Acum nu mai am nicio îndoială, sunt încredinţat că am
a face cu un om de ondre şi cu caracter cavaleresc.
— Îți mulţumesc de compliment.
— lată ce taină am săţi încredinţez; eii nu sunt prisonier al
|
Românilor ci al Ruşilor.
— EX! aşi; cum se pote?
— De şi am fost trecut în listele lor, to'uşi la plecare m "am
amestecat cu prisonierii destinați Românilor, şi în loc d'a
merge spre Zimnicea, am plecat spre Nicopole.
_— Aida de! scii că e grosă de tot? şi pentru care motiv ?
Ei mai întâiii am servit mult timp în armata
— Săţi-l spui:
din Asia; am stat vr”o trei ani în garnisona din Ardahan, am

trecut de mai multe ori în Cireasia rusescă şi o dată am avut
dre-care neînțelegere cu autorităţile Ţarului. Aceste neințelegeri au tost atât de grave în cât, dacă aşi încăpea pe mânele
Rușilor și m'ar recunâsce, de sigur ei m "ar omori, ealeând în

piciore tote legile de ocrotire de care se bucură prisonierij.

Sunt încă tânăr; am nevustă și copii micipe care "1 iubesc;
pentru dragostea lor ţii la viață; iată pentru ce am fugit de

la Ruşi şi am venit la Români.
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— Ce motive te-a facut să aibi mai multă încredere în no?
— Siţi spuiii, te rog însă să nu intri la bănuială că vreu să
vă fac laude pentru că m'am dat în mânele vostre. In timpul
răsboiului cu Serbii din 1876 am stat mai mult timp în Vidin
tot sub comanda lui Osman Pașa, şi stând acolo am trecut de
mai multe ori la Calafat şi am făcut cunoscinţă cu mai mulți
ofiţeri şi funcționari civilă Români, şi nu sciit cum şi de ce,
m'am simţit mai mult atras către ei de cat către ori-care alţi
streini. Se vede că mi-a plăcut caracterul vostru: vesel, sglobiă, franc, leal şi ne duşmănos, care fără să vrel îță inspiră încredere. Să vede iarăşi că v'am găsit mai apropiaţi la fire cu
noi Turcii de cât toți vecini! voştri de origină slavă care nu
semănă de loc cu voi; se vede în sfârşit că între voi şi noi e
mai multă afinitate de însuşiri sufletesci, de calități omenesci
:şi de virtuţi patriareale care fac podoba inimelor adevăraţilor
orientali.

— Aşa e, aj dreptate, te cred, cu deosebire numai că Româ:
nul e brazdă mai veselă, maipuţin sanchie şi îndărătnică ca
“Turcul; dar acuma ce e de făcut? cum dregem lucrurile ?
— Ei nu seiit nimic; seiii numai că am făcut'o şi nu pol s'o
mai desfac; dacă mă iubesci şi vrei Să mă seapi de o morte sigură, fă ce-oi sei şi cum te-oi pricepe ca să mă scoţi de încurcătură şi să mă scapi de Ruşi că mă omoră.
—- Dacă ar fi murit măcar un singur ofițer dintre Tureil făcuţi prisonieri de noi de la 28 Noembre şi pân'acum tot ar
mai

merge; cu o minciună scâpăm de încurcătură.

— A murit unu! de tiphos chiar a doua di după capitulare,
dar era numai căpitan.
— Nu face nimic; a apucat încai să fie trecut în lista prisonierilor?
— Da; tocinai pe sub seră a murit,
— Atuncea bravo; o să iei de o cam dată numele și gradul
lui, o-să figuregi sub acel nume în tabele până la Bucuresti, Şi
“acolo colonel Budiştenu care e însărcinat cu îngrijirea prisonierilor drege el lucrurile cum scie. Cum te chiamă pe D-ta

Şi cum chema pe oficerul mort?

_
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— Pe mine mă chiamă Halmec aga, iar pe cel mort Ahmed:
Ă
efendi.
— Halmee, Achmed cam tot una e; lasă că potrivesc eii lu-

cerurile; mă duc să scriii o'epistolă colonelului prin care o să'l
rog să facă cum o sci mai bine,acestă epistolă o vei duce chiar
D-ta în Bucuresci şi o vel da colonelului care sper că nu mă
va refuda, ci va potrivi el lucrurile de minune.

La revedere,

asceaptă-mă.
Peste un cuart de oră oficerul se înturnâ cu serisorea făcută.
gata, pe care o citi lui Halmec, şi după aceia o băgâ în plic şi o:
pecetlui; apoi dise:
— lat-o, du-o şi săţi fie cu noroc.
— Amice, răspunse Turcul strângându-i mâna cu emoțiune,.

mi-a! făcut un servicii pe care nici un frate bun nu ar fi fă-

cut; îți mulțumese, şi ca să'mi exprim întrega mea recunos
cință, te rog priimeşte ca dar şi suvenir din parte-mi calul

“mei arăpesc.
— Mă iartă că sunt silit sa refuz: mat întâiii pentru că calul
îţi trebue ca să te duci cu el până la Costesci, căci p'asemenea
vreme rea şi frămîntată de împrejurări, trăsuri nu se găsesc.

În al doilea rînd nu e parmis unul comandant de escortă nici
să cumpere nici să iu în dar ce-va de la vre-un prisonier cet

este încredinţat.

|

— Dacă e aşa, prin ce chip să mă plătesc eii de aşa mare
bine facere?

— Print'o amiciţie sinceră şi durabilă.
— Vei avea-o cât voi răi, strigă Turcul strîngînd cu căldură:

mâna Românului în mânele sale şi lipind”o de pieptul săi.
A doua zi de dimineţă cei doi cfițeri plecară: unul spre Cos--

tesci şi altul spre Alexandria, şi pe drum fură apucați de viscol, de ger, de întroenire şi de grâsnica nenorocire care costă
viața a un mare număr de prisonieri, din care unii muriră de
ger, alţii de tiphosul ai cărui germeni îi contractase încă de la
Plevna, și alţii de desintherie. Acel viscola causat Turcilor şi:
Românilor un r&ă mai mare chiar de cât r&sboiul, căci i-a apu--

cat pe câmpia lucie departe de ori-ce adăpost.
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Din causa acestei urgii D-deesci care ţinu mal fără contenire

„o săptămână, drumul de la Turnu și până la Bucuresci fa făcut
-aprope în trei săptămâni, căci de îndată ce răsbiră până la un

sat, convoiurile fură nevoite să se oprăâscă într'insul şi să stea

în gazdă pe la țărani până ce încetă din viscolit.
De îndată ce ajunse în Bucuresci şi duse pe prisonieri în
“cazarma Alexandria în care"i cantonâ fiind golă de soldaţi, o-

ficerul nostru se dusela comănduire ca să'şi depue raportul

în mânele colonelului Budiştânu. Pe când vorbea cu şeful său
şi istorisea peripeţiele Jungilor şi grelelor etape ce făcuse, oficerul se pomeni cu doă mânt că'l apucă pe la spate şi'* acopere ochii cu palmele.
|
— Cine esci? esclamâ el silindu-se să scape din strânsore.

— Ghicesce, răspunse colonel Budiștenu râzînd.

— Nu pociii, nu sciii, răspunse el sbătându-se.
|
„— E Halmec Aga, e amicul tău recunoscător, răspunse tot în

'frarțuzesce Tureul lăsânduvi ochii liberi şi strângându'i mâna cu afecţiune.
— A! ai sosit? esclamă Românul vesel.
— Da, şi încă de mult; dar câte am păţit numai Alah scie!

m'am troenit cu tren cu tot şi mai să mor de fome şi de frig.

Niciîn Caucad n'am pomenit aşia iarnă grea.
= Dar cu Achmed ce ai făcut?
— Bine, pace, am regulat eii cum am sciut mat bine, r&s-

punse colonelul Budişteanu; am trimis Ruşilor în locu-l pe alt
-oficer care n'avea tot aceleaşi motive ca să se temă de Ruşi.
— mi pare bine; el acum ce ne facem? dise ofițerul adresându-se Turcului.

— Dacă vrei ai să ne plimbăm prin oraş ca să cunose şi ei

"Bucuresciul vostru, şi pe sub seră să mergem unde-va la un

birt mai mare ca să prândim ceva mal ales.

Voia i se făcu, luară o sanie, că era încă zăpadă, se plimbară

pretutindeni până ce se săturară şi apoi pe sub seră merse la

Hugues care pe atunci era în vogă, unde mâncară tol ce bucă'tăria franceză a avut mai ales. După aceia merse la tetru unde
se juca operetă franceză de către trupa D-nei Keller, şi apor
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merse să supede la Slavri în dosul Pasagiului unde cânta:
canţonete cam decoltate o trupă compusă din tote naţiunile.
Acolo, fiind cu paharul plin cu bere în mâna, Halmec propuse
oficerului ca, după încheerea păcii, să mergă la Constantinopole, să traga drept la locuinţa sa, care e un palat frumuşel
şi spaţios pe „malurile Bosforului, şi să stea la el pe bere şi penăncare o lună încheiată, ca să aibă prilej d'a se răsplăti pen-

tru tot binele ce "ia

făcut. Oficerul i-a promis, dar din diferite

împrejurări neprevăzute nu s'a putut ţine de făgăduiala dată.

De atunci încoa ei s'aii mai întâlnit de mai multe ori şi ai maj.
făcut încâ câte-va petreceri impreună, dar în restimpuri, căci.

serviciul ce era ţinut să îndeplinescă oficerul român îl făcea
să facă cam des drumul între Bucurescă şi Turnu mai mult pedrumul de poşte călare de cât cu drumul de fier. Asemenea
strapațe des repetate la silit să facă Boboteza din 6 Ianuarie

1878 în Turnu unde, plin de mirare, a vedut că sfințirea apelor s'a făcut într'o capelă dezăpadăartistic tăiată întrun mare.

bloc, construită de Ruși, cu ferestre şi uşi forte elegant croite,
cu tîmplă de ghiată sculptata cu mare măestrie, şi cu cristel-niță în care s'a sfinţit apa tăiată întrun mare bloc de ghiaţă
scos din Dunăre peste care trecei săniele.
Înturnându-se după o asemenea călătorie prin luna Aprilie

şi mergând la comănduire, cum îl vădu colonel Budişteanu
îi dise:
— Dute fuga la poliţie şi spune să pregătescă două pasporte,
“unul pentru Edhem pașa şi altul pentru Halmec paşa, care es
din ţeră prin Verciorova spre a se întorce în Turcia prin Triest.
— Mi se pare că aţi tăcul o greşelă, D-le colonel, replică oficerul salutind, Halmec e aga şi Major ar nu paşe adică general..

— Fă cum îți zic, căci cel ce greşesce eşti D-ta iar nu eu, r&s-punse colonelul cu impacienţă; Halmec e paşe şi general iar:
nu major şi aga.
— M& iartă scumpe amice că exigențe superioare vointei

mele m'ui silit să te mint până acum, dise Turcul eşind dintr'ocameră vecină cu ambele mâni întinse în mod rugător şi purtând o uniformă acoperită cu fireturi care erai cusute pretu--
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tindeni, fiind îmbrăcat în uniforma de mare paradă, căci se înturnase de Ja palat unde fusese priimit împreună cu camaradul sâi Edhem paşa în audienţă de congediă de câtre M..Sa
Voda, căci fusese autorisaţi să se reîntârne în Turcia înnaintea celor alți prisonieri, spre a prepara terrenul viitorei repatrieri a celor alţi care nu întârdie mult timp.
|
— Ce v'a facut să mă induceţi în erore? exelamâ oficerul ro|
mân cu amărăciune,
— Frica şi prudența, răspunse el; am comandat în timpul
campaniei o parte din redutele, precum şi lagărul întărit din
naintea Plevnei şi din fucia vâstră a Românilor, am fost ajutorul lui Adil Paşa, şi, drept să'ți spui, mai nainte d'a ve cunâsce cum vă cunosc acum, mă temeam să nu mă apucaţi la
răspundere pentru tot siingele fraţilor voştri vărsat prin conlurarea mea.
— Ei acum ce mai diceţi?
— Nu zic alta de cât că atât ei cât şi compatrioţii mei mari
şi mici, oficeri şi soldaţi, ducem cu noi cea mai dulce amintire
şi cea mai caldă recunoseinţă pentru purtarea vostră blândă,
umană, simpatică şi cavalerâscă cu care ne-aţi priimit și tratat
în tot timpul în care am avut prilegiul să stăm între vol.
Când sati despărțit la gară unul de altul amendot oficerii,
până mai de unădi inimici de morle, s'aii îmbrățișat plîngînd.
Ast-fel ai sciut Românii să plăteseă prin tratamentul uman .
ce ati făcut prisonierilor turci, sălbătăciele şi neumanitățile
comise de comandaătul lor, sărbătoritul Osman paşa în jurul
Plevnei. Acest mare eroi, pe câre chiar Românii lati sărbăto„rit, când a trecut prin Bucuresci, în timpul celor tret atacuri
ce'i dăduse Românii, a avut prilegiul să facă peste 300 prisonieri dintr'ai noştri, iar la capitularea Plevnet n'a lăsat în vi-

aţă pe nici unul, ci s'a îndurat să valce convenţia din Geneva
subscrisă de guvernul otoman și să”i ucigă pe toţi pe când se
găseii în mânele sale lipsiți de orl-ce mijloc de apărare.
Acestă barbarie revoltătore şi neumană e confirmată prin

nota D-lui M. Kogalniceanu trimisă semnatarilor convenției
pentru protejarea'răniţilor şi a prisonieritor, care se termină
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prin următorele rînduri: «O nouă dovadă a felului în care ar-

mata otomană face r&sboiul şi respectă convenţiunea de la Geneva, a fost dată Europei civilisate cu ocadiunen luărei Plevmei. Nu s'a găsit acolo niciun soldat român prisonier sai rănit
în momentul capitulărei lui Osman pașa, cu totă asigurarea

dată de acesta Porții. că peste 300 de soldaţi Români erai în

mânele sale. Vă rog să faceţi cunoscut aceste fapte guvernului
pe lingă care sînteţi acreditat».
i
ture
guvernului
slăpânirea
în
prisonierilor
predării
Modul
mult”
mai
fost
a
el
scrieri;
este descris în partea V-a a acestei

ca uman si înlesnitor pentru cei suferindi şi nedreptăţiţi de

sârtă, însă drept recunoscință guvernul ture n'a plătit celui
român nici mrear costul îutreţinerei lor. Purtarea cea gene-

rosă a Românilor cu acea ocadie e încă o dovadă ce nu se pote
tăgădui că Romănii ai obiceiul a răsplăti răul prin bine.

XII
Phespărţirea foștilor aliați.
Armata de vest care înconjurase Plevna fu disolvată în diua
-de 7 Decembre, şi în puterea viscolului celui mai cumplit porni

Ruşii, unii spre Şipea şşi alţii spre Sofia, iar Românii unii, cei

din Div. IL spre Bucuresci escortând convoiurile de prisoni-eri, şi cei din Div. 1 şi IV spre Rachova ca de acolo să mergă
pe şiosâua după marginea Dunării spre Vidin. M.S. Domnitorul porni din Poradiin în toiul viscolului şi al gerului în diua

de 10 Decembre, după ce se urnise tote detaşamentele trupe-

lor ce fuseze pân'atunci sub comanea Sa. Mai întâiă M. Sa
merse la Mecica să visiteze spitalele militare, şi după. aceea
se îndreptă spre Dunăre în direcţiunea Bucurescilor. Ajungând la Muselim Selo. şi ne mai putând străbate nămeţii nici
cu trăsura şi nici cu sania, fu nevoit să iucalece pe cal şi ast-fel
ajunse sera la Nicopole, unde mase noptea. În diua de îi trecu

“în revistă trupele române din regimentul 10 de dorobanţi ce ,

ţinea garnisona într'acea cetate, şi după aceea trecu Dunărea
pe bordul iactului Marelui Duce Alexe, căci Dunărea incă nu
înghetase şi podul peste marele fluviii devenise ne practicabil
- din eausa furiei viscolului, Ajungând la Turnu Măgurele M. S:
fu priimit de tote autorităţile locale precum şi de DI I.C.
Brătianu primul ministru care în tot timpul rasboiului stătuse
mai mult acolo, ca în calitatea sa de Ministru de r&sboiii ad în-,
-terim să îngrijescă de regulata aprovisionare a armatei. Cu
„tâtă dorinţa ce avea d'a porni înnainte spre a ajunge cu o di

106

mai curînd în Bucuresci, totuşi din causa viscolului care
încă.

sufla cu putere, M. S. fu silit să măe în Turnu

şi să stea şi a.

doua di. În ziua de 12 Decembrie M. S. visită tote
spitalele
pentru răniţi instalate acolo şi întreţinute de caritatea
publică, în care servei ca surori de caritate un mare număr
de:
Domne din înnalta societate română, şi împărţi la
mai mulți:
răniţi < Virtutea militară». Tot într'aceiuşi di priimi
de la Marele Duce Nicolae următârea sctisore:

«Monsegniore.

Bogot 12 Decembre 1877.
|

«Operațiunile armatei ruso-române în conte Plevnei încu-

nunându-se cu un deplin și strălucit succes, trupele ce se
află:

sub comanda A. V. vor priimi alte destinaţiuni. Mi-am făcut o
datorie d'a le mulţumi printr'un ordin de di special, pe care
am onorea a vi”] transmite pe lângă acesta împreună cu ordi-.
nul ce prescrie disolvarea armatei de împresurare.

«Strălucitele isbîndi obţinute la Plevna sunt datorite în mare:

parte cooperaţiunei vitezei armate române, precum şi impul-

siunei ce trupele aliate priimâii de la comandantul lor imediat.
a cărei activitate, bravură şi devotament la datoria sa de oşten,
ele le admirai şi le imita. Am de o deosebită plăcere a exprima A. V. aceste simţimente și în acelaşi timp satisfacţiunea
sinceră ce am resimţit, vedând frăţia de arme între trupele ro-

siene şi ceie romăne, stabilind noi legături între ambele po-

pore,

|

«Sunt fericit că am putut preţui cu acestă ocasiune eminen-

tele însuşiri ce disting pe A. V. şi viteza armată română, şi amintirea ce pururea voi păstra va fi adâncă şi neştersă.
«Bine-voiţi a priimi, Monsegnidre, expresiunea simțimente-

lor de înnaltă consideraţiune şi de cordială prietenie cu care;
am on6re a fi.
<Al Altetei Vostre serenisime
<credincios amie
< Nicolae»

Iată prima din anexele pomenite întwacâstă scriso
re :
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«Ordin de di
«Bogot 29 Noembre 1777.
«<Viteji oșteni ai Rusiei şi ai României.
«Cea de pe urmă silință a dușmanului s'a stărâmat în con-

tra baionetelor corpului de grenadieri. Scirea căderei Plevnei

şi a prinderei lui Osman cu intrega sa oste a str bătut deja
peste ţtări.
«Patru-deci mii de prisonieri, între care 10 paşi 128 ofiţeri
superiori şi 2000 ofițeri subalterni, 771 tunuri, arme, drapele,
iată probele elocuente ale necomparabilei vostre vitejii.
«Cel d'ântâiu oşten al Rusiei, martorul neobosit al valorei
și al ostenelelor vâstre, prea iubital nostru suveran,

a bine-

voit a'mi conferi însemnele ordinului marelui şi victoriosului
martir, «Sf. George, clasa I.

«Nu mie, dar vouă datoresc acestă supremă distincţiune militară ; ea vă va servi de mărturie că voi sunteţi vitejii viĂ
|
tejilor.
făaţi
ce
tet
pentru
mulţumesc
v&
;
eroilor
«Vă mulţumesc
cut deja. Urmaţi ast-fel, şi inimicul nostru de veci nu va uita”
spăimântătorul vostru strigat de: ura!
« Acest ordin de di se va citi tuturor companielor, escadr6--

nelor şi bateriilor.
«Generalul şefal armatei active, Inspector general al geniu-

lui şi al întregei cavalerii.
« Nicolae»
Iată şi cel d'al doilea ordinde di.
«Ordin de di pe trupele armatei active No. 248.
«Cuartierul general de la Bogot 5 Decembrie 1877.
«Tinta corpului de împresurare a Plevnei fiind atiusă, acest.
corp va fi disolvat. Trupele ce făceau parte dinti'insul şi ce au.
r&mas sub Plevna vor forma sub imediata mea comandă reServa generală; pentu tote cestiunile de servicii, ele urmeză
a se adresa la Marele Stat major al armatei.
«Prescriind disolvarea corpului în cestiune, cred de a mea
datorie a exprima sincera mea gratitudine Şefului sâii, Allafei”
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Sale Serenisime Principeluă Carol al Romăniei care, de la 17
„August a comandat trupele aliate ce la început formati armata,
de Vest, iar mal pe urmă corpul de împresurare. Mulțumită
unei activităţi excepţionale Alteța sa a sciut a stabili cea maj

«desăvârşită cohesiune între trupele rosiene şi cele române, a
le grupa întrun întreg omogen și a îndrepta tote silințele lor,
conform prescrierilor mele, asupra scopului final ce a încununat aşa de strălucit opera comună.

«Mulţumesc sincer şi din inimă adjutantului pe lângă șeful
acestul corp, Adjutantului General Totleben,
„activitate ce a depus întru a dirigea măsurile
isbânda. Prin multă dibăcie, tărie şi energie
presurarea, ast-fel în cât totă stea inimică

_

pentru neobosita
menite a asigura
el a dirigeat îma depus armele,

-cruţându-se trupelor nostre perderi nefolosităre.
«Malţumesc asemenea sincer fostului Şef de Stat Major al
corpului, Locotenentului General'Prinţului Imeritinski, pentru

rinduiala exemplară şi esactiludinea adusa întru transmiterea
şi îndeplinirea ordinelor şi planurilor capului de împresurare
şi adjunctul său.

«Exprim sincera mea recunoscinţă comandantului trupelor
române ale corpului de împresurare, Generalului Cernat, care

a sciut a face să pătrundă spiritul militar în trupe ce pentru
prima Oră luaii parte la lupte, care a sciut a le r&sboi la toate

-ostenelile vieţei militare în împrejurările cele mai grele, care
a sciut a împlini până la capăt întrega sareină ce i se încre-dinţase.
«Mulţumesc din suflet tuturor comandanților de corpuri de

-armaltă, şefilor de dividiune, comandanților de brigadă şi de
regimente, tuturor oficerilor şi subalternilor din corpul de împresurare, pentru ostenelile şi lipsele îndurate întru împlinirea unei sarcini grele, pentru vitejia neînvinsă față cu un duşmaân ce se lupta ca un desnădăjduit.
«Împăratul a fost martor la abnegaţiunea vâstră. E! adesea

v'a dat dovedi de a sa bună voință,
<V'am admirat în nenumerate ocasiuni şi reînoesc viii simțita şi sincera mea gratitudine.
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Generalul-Şef al armatei active, Inspector General al geniu-.
lui şi al întregei cavalerii.
< Nicolae».

Din citirea rindurilor de mai sus reiese lămurit că Provi-denţa care în tot-d'a-una ne-a ocrotit şi ne-a dus la liman bun
şi mântuitor după o aprigă furtună şi o mare primejdie, a potoivit lucrurile atât de bin în cât a silit pe cel mai îngâmfat
nesocotitor al valorei oştenului român şi pe cel mai aprig duș-man al cooperării armatei române alături de cea rusescă, să

recunâscă şi să manifestede într”un ordin de qi atât de solemn,
că armata română a sciut a împlini până la capăl întrega
sarcină ce î se încredințase. Aceste puține şi cumpătate laude

ne-a răsbunat pantru tâte clevetirile despreţuitore ce Ruşii:

aii adresat oștenilor Români mai nainte d'a-i vedea

la trebă

şi d'a le aprecia ispraba.
După ce se trimise la destinaţiunea lor aceste ordine, gene-ralui Totleben, urmând înnainte cu punerea în aplicare a planului prudent şi puțin expunător de vieți omenesc conceput
de M. S. Domnul nostru fu de părere să mai stea în Plevna
pănă ce s'o astâmpăra viscolul, până s'o mai muia gerul care:
era de peste 25 grade sub zero, şi până ce o aduna aprovisionări mai multe, care să asigure într'un mod permanent întreținerea armatei la o depărtare prea mare de baza sa de aprovisionare, căci nisce pericole imediate nu i se părea posibile
nici din partea lui Soleiman Pașa care fugise de la Elena la
Rasgrad cu grosul armatei sale, şi de acolo pe mare la Burgasspre a se concentra în Rumelia pe valea Tungei, ceea ce Ruşii
încă nu sciai, nici de la Veisel şi Schefchet paşa care pădeau
partea despre Senova a pasului Şipea, şiș nică de la Mehmed Ali

care se hărţiuia fără nici o ispravă cu fugosul Gureo prin gâtu-

rile munţilor Baba şi Arab Conac din gura micilor Balcani.
"El fusese-de părere să mai stea în Plevna măcar vro dece.
sau cinel-spre-dece dile până s'o potoli viscolul, şi pe urmă să
împartă armatade care dispunea acolo în trei mari armate, din
care una să pornescă spre mici! Balcani în ajutorul lui Gurco:
ca să ia Sofia şi Filipopole, alta să pornescă spre Şipca în aju-

torul lui Radeţki ca să forţeze acel pas şi să se scobore în Ru--
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melia, şi a treia de reservă, unde va fi şi marele Duce să stea
de o cam dată în Gabrova până ce se va deschide trecătorea
“Şipeei şi va deveni liberă intrarea în Rumelia. Planul era înțelept şi prudent, dar marele Duce nu vru să'l priimescă; el vrea

aețiunea imediată, cu ori-ce sacrificii şi fără de nicio întârdiere, şi dătu ordin de urmare într'acest sens.
EI vedea în părerea generalului Todleben un mare pericol
pentru armata rusescă, pentru că print'însa ar fi dat Tureilor
un timp îndestulător
ca să se desmelicescă, să se reculegă să
se concentreze, să se organiseze şi să se întărescă în posițiunile de Ja Sofia, Filipopole, Adrianopole şi chiar Constantino-

pole, ceia ce ar fi intârdiat victoria şi ar fi prelungit răsboiul.

Faţă cu aceste argumentațiuni care, negreșit'aveă valorea;lor
dar reclamaii jertfe omenesci prea numerâse şi ostenele prea
mari, generalul Todleben fu silit să se supue ordinului şefului
suprem, şi să ia disposiţiuni d'a-l aduce în îndeplinire.
Imediat după aceia general Todleben a trimis tot materia-

lui de asedii Tareviciului care avea nevoe de dânsul pentru a
bombarda Ruseiucul, a trimis div. III de gardă şi intreg cor-

pul al IX-lea fără de cavalerie, dar complectat cu regimentul
de Costroma ce a părăsit garnisna Nicopolului, spre Orcania
ca să întărescă armata lui Gurco; a trimis Div. XVI-lea din
corpul al IV-lea sub comanda lui Scobelef spre Şipea în ajuto-

rul lui Radeţki, şi cea altă dividiune spre întărirea corpului

XI şi a garnisonelor din Selvi-Gabrova şi Tarnova, căci nu se
aflase încă de retragerea lui Soleiman paşa de la Elena, şi în

fine din Div. [] şi a MII de grenadiri s'a format reserva generelă care avea să însoțescă pe Marele Duce şi să stea de o cam

«dată la Gabrova.

Cavaleria rusescă sub comandă generalului Arnoldi a fost
îndreptată spre Racoviţa, posiţie importantă pe şoseoa Vidin“Sofia, pe care a ocupato fără multă greutate în diua de 3.16
Decembre, dar viscolul care începu acolo chiar dinti'acea di,

îl opri pe loc vr'o câte-va dile şi'] făcu să pornescă în mici pachete şi să înnainteze cu mare greutate şi cu mari sacrificii de
vieți omenesci, ast-fel că întrega deslocare a trupelor rusesci

ţii

“începu la 7 Decembre şi fu terminată abia pe la ajunul Crăciunului.
|
Trupele române din jurul Plevnei mai întâi au fost supuse
unei noi prefaceri. Din ele s'a format un mare cuartier general
comandat de general Cernat şi compus din toti inspectorii generali, medici generali şi superiori, ofiţerii de stat major de,

administraţie şi de intendenţă şi dino reservă compusă din o
eompanie de geniii, una de telegrafie, escadronul de jandarmi
- călări şi brigada de roşiori; s'a mai format un corp de armată
numit corpul de vest, comandat de gen: Haralambie compus

din Div. I comandatăide Colonel D. Leca şi Div. IV comandată
de gen: G. Angelescu compuse fie-care din doă brigade de in-

fanterie şi câte una de artilerie şi cavalerie; plus o div. de reservă care se găsea pe malul stâng al Dunărei sub comanda
colonelului G. Slăniceanu, compusă din o brigadă de infan-

terie şi câte un regiment de artilerie şi cavalerie.

-

Pe lângă acest corp se mai formă încă doă dividii detaşiale,
şi a nume: Div. [i comandată de generalul M. Cristodulo Cerchez, care fu destinată să ocupe cu cite o brigadă cetăţile Nicopole şi Rachova, şi Div. III comandată de general D. Racovită,
-compusă din două brigade de infanterie, un regiment de artilerie şi trei regimente de călăraşi care aveii să escorteze pe
prisonieri spre şi diferite puncte ale ţărei, şi apoi să ocupe posițiune pe marginea Dunărei la Călăraşi şi Olteniţa. Tote aceste trupe ai început să fie deslocate şi pornite pe rind spre
diferitele lor destinaţiuni din diua de 3 Decembrie,

pe când

deja începuse să ningă, asi-fel că viscolul le-a apucat pe drum.

Primele convoiuri de prisonieri escortată de detaşiamente
din Div. UI, (nu a 1V cum din er6re am dis într'altă parte) aii
început să pornescă din Plevna spre Dunăre și teră chiar din

-diua de 1 Decembrie, şi ai mers încetinel şi fără de întrerupere, chiar pe toiul viscolului, tăcînd etape dese şi înfruntând

osteneli mari, Şi ati stat pe loc numai atunci când au vădut coJonele de prisonieri sdrobite şi istovite.

XIV

Înturnarea PU B. Pomnitorului “Romăntei
de la “Rasboit
Citirea ultimului ordin de di adresat de Marele Duce Nico-lae armatei de Vest ce M. Sa Domnul nostru comandase în
decurs de patru luni, şi mai cu semă cuvintele măgulitore
ce A. Sa adresase special armatei române, făcu mult bine M.

Sale şi "1 făcu să uite tote ostenelile personale ce îndurase şi

tote necazurile şi supărările ce'i caudase teribilul viscol ce
era în toiul sâi, care surprinsese armata sa în mers spre Vidin şi convoiurile de prisonieri pe câmpii lipsite de adăpost şi
departe de ori ce refugii, şi ?] înviorâ atât de mult, în cât îl
hotări să înfrunte din noi viscolul ce neîncetat răscolea nisce
adevărate valuri de zăpadă, şi să plece din Turnu Măgurele
pe când încă ningea şi viscolea, pentru a se vedea cu un moment mai curând în iubita sa capitală pe care n'o văduse de

atâta timp. M. Sa ardea de nerăbdare d'a se vedea într'acea
capitală şi pentru că ea adăpostea pe prea iubita Sa soţie,
care '] adora din suflet şi care 'şi manifestase într'atâtea rîn-

duri, în decurs de cinci luni, dragostea fără hotar şi devotamentul nemărginit ce" inspira măreţele fapte ce a săvârşit,
şi care dorea din sufiet să'] revadă lingă sine cu un momeni

mai curînd teafer şi sănătos, pentru a mai împodobi şi altă
dată cu fapte gloridse şi neperitore istoria patriei şi a n6emului românesc,

”

.

ii3

-

Ca să aducă cu un moment maktourind la îndeplinire acea
vie dorinţă, M. S. plecâ din Turrit Măgurele iîn Sanie în diva de
13 Decembrie,pe când încă viscolea dar cevaunai domol; în aceiaşi di pe sub seră a sosit la Pitesci unde i se făcu o priimire
entusiastă. Dupâ ce intră în oraşiă şi asistâ la un tedeum de.a
mulţumire oficiat în catedrala oraşiului, de episcopul de Ar
geş, în presenţa Mitropolitului Primat, se duse la cuartierul
domnesc ce i se preparase, şi mase nâptea acolo, A doua di 15
Decembrie priimi în mod solemn delegaţiunea trimisă de Senat şi de Cameră spre a'i eşi intru întâmpinare, care pe rind
prin organele preşedinţilor !or, citiră adresele de răspuns la
mesagiul de deschiderea Corpurilor legiuilore şi după aceia îi
adresâ căldurâse felicitări. La aceste adrese M. S. răspunse
prin o frumosă cuvântare, în care, între altele dise: Armata
a bine meritul de la patrie şi a deschis o eră nouă de energie
şi mărire naţională. După aceia visită aici spitaleie de răniţi,
şi pe urmă merse la gară şi porni spre Bucuresci. de astă dată
cu trenul.
Aflând pe drumcă în diua de 12 Decembre a încetat din vi.
aţă în Busuresci, marele patriot Generalul N. Golescu, unul

din cei mai însemnați promotori ai mişcării de la 1848 şi unul
din locotenenţii Domnesci care i-aii încredinţat frânele puterei în anul 1866, s'a oprit pentru câte-va minute la Golesci,
-unde răposatul fusese înmormântat în diua precedentă. De îndată cea ajuns acolo s'a scoborât din tren, s'a dus la mormăntul răposatului şi a depus pe ţărâna încă prospătă o frumosă
cor6nă; apol a intrat în locuinţa bătrinei mume

a Golescilor

care încă trăia, şi cu o voce miseată a adresat cuvinte atingătore de condoleanţe şi regrete mumei îndurerate a r&posatu-

lui, apoi a părăsit acea casă ospitalieră, prima care "i a deschis
ușile pe pămîntul românescîn 1866 când a venit pentru prima

6ră în noua sa patrie, și după aceia s'a suit în tren şi a pornit
spre Bucuresci.
|
Ajungând la Titu simţi o nespusă plăcere v&dând înnaintea

Sa pe M.Sa Domna

care

"i eşise întru întâmpinare, și o îmbră-

țişâ-cu căldură şi sărută cu transport acele mâni albe şi ginv. IV

-

!

”

8

-

„Mă

rmase
gaşe care abia părăsise bandagele răniților şi abia precu

ni răni,
munca ce de 5 luni îşi da d'a lega pe răniți, d'a preme

provid'a uşiura suferințe, d'a consola pe disperaţi şi d'a fi
le
sptale
în
denţă mântuitore a tuturor suferinţilor ce dăcei
din Bueurescl:

oră după aÎn capitală sosi în ziua de 15 Decembre pe la o

. Primiadi, şi fu priimit cu un entusiasm ce nu se pote descri
tren
din
rârea
scobo
la
marul și consiliul comunal îi presintară

r puterilor
pânea şi sarea tradiţională, şi representanţii tuturo
sc calde şi
constituite ale statului îi adresară în salonul domne
într'o trăsură de
înflăcărate felicitări. După aceia M.L. se suiră
lei măreț paCapita
le
strade
mare gaiă a Curţei şi merse prin
clase:e societote
din
-voasate şi printre grâse ziduri de omeni
ă mal înintrar
taţii drept lă Mitropolie. După ce ajunse acolo,
mulţumire,
tai în catedrală spre a asista la un te-deum de

seroficiat de P. S. $. Mitropolitul Primat, și după terminarea

în aparviei ulul divin, perechea domnescă se duse mai întâiii
ui, urâ
clerul
e
tamentele Mitropolitului Primat care, în numel
şi după acea
bună venire Celui sosit după câmpul de r&sboi,
i la un loc.
intră în sala Adunărei Deputaţilor unde era strănş

înnadeputaţii şi senatorii, şi imediat după aceia M. S. luâ loc
are:
intea Tronului şi rosti următorea cuvint

« Domnilor Senatori, Domnilor Deputaţi:
«În anul 1866 când am pus piciorul pe pămîntul rominesc,

am venit mai întiiii în mijlocul Representaţiunei naţionale spre
ca
a spune ţărel că din acea di vom împărtăşi sorta cea bună
şi pe cea rea.

<Unspre-dece ani ai trecut de atunci. Multe greutăţi, și multe
nevol am avut de învins. De şese luni mari şi însemnate evenimente s'ai petrecut. Locul mei în asemenea împrejurări

şi
era în fruntea ostei care apăra moşia românescă, ondrea

cum
neatârnarea ei. Ţera scie cum armata şi-a făcut datoria,
munestră
şi
înd
justific
ea a realisat speranţele puse într'insa,
tata mea încredere.
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- «Intorcându-mă de pe câmpul de luptă, astă-di când cele mai

scumpe din dorinţele de la o mie opt-sute şai-deci şi şese sal
împlinit, am voil a veni iarăşi în mijlocul D-vostră spre a vă
mulţumi de felicitările ce mi-aţi trimes prin delegaţiunea în-

sărcinată a mă întâmpina în Bulgaria. Din fericire evenimen+ele ai mers mai repede de cât &e credea, şi astă-di avem 0
nouă pagină de înscris în istoria noastră: căderea Plevnei.

«Sciti şi am simţit că țâră a fost întrun cuget unită cu mine

în tote grelele împrejurări prin care am trecut şi că eaatresăl-

tat de bucurie la audirea isbândelor armatei nostre.

pe când şi-a vărsat sân«Sânt mândru că am fost în capul ei.

-gele pentru independenţa scumpei nostre patrii.
«Dumnedei să bine-cuvinteze România de sine stătătore şi
să întărescă pururea viteza nostră armată !

- “La aceste cuvinte pline de patriotism rostite cu o voce pu-

ternică dar mişcată, D-l C, A. Rossetti preşedintele Adunăret
l
Deputaţilor, luînd ioc pe scaunul săi de deputat în mijlocu
Camerei, răspunse prin următorea cuvintare ;
«Măria Ta,

«AY primit corâna Principatelor Unite numa! după ce ți s'a
«dat încredințarea că poporul român, din sate şi din oraşe, ne-

clintit rămîne îo tote anticile sale virtuți.

«Ţara te-a ales că esci din seminţia celor care conduc o na-

iune la îndeplinirea destinărilor el.
«Şi căpitanul şi oștirea arată celor ce nu mai credeii, că
din vultur, vultur nasce, din stejar, stejar cresce. Cu spada ta
al împrospătat în graniţi!e Balcanilor scrisorea neştersă a in-

|
«lependenţei Romăniei.
faptul
şi
Tale
Măriei
a
glorie
ca
încă
«Istoria va înregistra
ce oferă România, aprope unic în analele poporelor, d'a trece

:dilele grele ale unui mare răsboi şi ale unei mari treceri de
oştiri streine cu tote libertăţile constituţionale ne atinse.
«Fie bine-venit în capitala Românilor Căpitanul şi Domnul
constituţional care din vitejia Sa făcu scut hotarelor şi neatâr-
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Hiăril ţerei, iară din virtuțile sale temelia neclintită a legilor.
Națiunea hotărită a Te urma pe calea cea mare, strigă din totă
inima şi într”o singură voce: Să trăesci Măria Ta! să trăiască

Domna Românilor, dulcea mângâetâre a răniților».

După rostirea acestor cuvântări, M. Lor eşiră din sala Adu-

năril în aclamaţiunile unei mulţimi enorme de lume, şi merse:
însoţiţi de un cortegiti imposant la Palat prin stradele prineipale ale Capitalei frumos pavoasate, şi pe drum-priimiră un
adevărat potop de buchete de flori care curgei ce pretutindeni!
spre trăsura domnescă, pe care o acoperiră pe dată. La scara

palatului M. Lor fură întâmpinați de studenţii universitari care
„adresară M. Sale nisce felicitări pe.bună sosire pline de avânt și de inimoşie. Sera avu loc o fruim6să retragere cu fa-

cle la care luară parte toți fruntașii comereiului capitalei, în

| „frunte cu consiliul comunal; după aceea perechea princiară se

preumblă pe stradele frumosiluminateşi luară parte la veselia
generală până Ja miezul nopţii. Cu acea ocadie cortegiul manifestanţilor mergînd la locuința Preşedintelui Adunării depuiaţilor ca să aclamede, cum deja aclamase pe Preşedintele:
Consiliului de Miniştri, D-l Rosetti eşind în balconul casei sale

ținu o frumosă cuvîntare care se termină prin cuvintele r&-

mase de atunci memorabile: < Am reuşit prin bravura armater

nostre să luâm Pievna externă, ne rămâne acum, ca prin conLucrarea tuturor cetăţenilor să reuşim a lua şi Plevna internă.
A doua di 16 Decembre consulul general al Germaniei pre-

sintă M. Sale în audienţă solemnă o serisore autografă a M.

S. Împăratului Germaniei Vilhelm | prin care "i felicita pentru

strălucitul succes ce a repurlat şi! acorda cea mal înnaltă dis-

tiecţiune militară: medalia « Pour le merite» care” fu înmănată'

de odată cu scrisârea. lată conţinutu! acelei epistole care purta

data de 6/18 Decembre 1877.

|

|

«Îți trimit pe lângă acesta, decoraţiunea ordinului « Pour le

meriie», anunțată prin telegrama mea de adi, şi “ţi repet şi
printr'acesta cât de mult şi de sincer mă simţ fericit dându-ţi

acestă mărturisire publică de capacitatea ta militară. Întrega

îi?

.

a

ta atitudine ce at avut în numerâsele şi dificilele momente prin
care al trecul de la începutul acestui

răsboiii sângeros, în tot

timpul duratei sale şi până în diua de adi, ai contribuit forte
mult pentru ca să dobândesci acestă distineţiune împreună

cu recompensa ce fără îndoială trebue săţţi revie la eventuala

“încheiere a păci! Atunci îmi voiii permite la rindul meă să pri-

imesc şi să port ordinul ce tu'mi ai eonferit. D-dei să fie cu tine.
AL tăă credincios şi devotat văr.
i

-

« Wilhelm».

Întwaceiaşi qi M. S. hotări ea în locul trupelor rusesci înşiruite pe marginea Dunăre între Giurgiu și Călăraşi, care vor

pleca spre Balcani spre a lua parte la ultimele fase ale r&sho-

iului, să se înşiruiască trupe române

din cele ce tineaii gar-

nisona Bucurescilor, şi din cele ce venise de la Plevna escortând prisonierit turci, mat cu semă

din cavalerie.

În diua de 17 Decembrie, sosi direct din St. Petersburg un

trimis special al curţei imperiale ruse care încredința M. S.

Domnei o sctiso+e din partea M. S. Împărătesei însoţită de in-

semnele ordinului St. Ecaterina în briliante, în amintirea devotamentului cu care M. $. a îngrijit în spitale pe răniții Ruşi

şi Români căduţi pe câmpul de r&sboiii.

În giua de 18 Decembrie M. Lor priimică în sala tronului felicitările înnalţilor magistrați, ale tuturor funcţionarilor superiori şi p'ale tuturor cooperaţiunelor şi nolabilităţilor capitalei, şi după ce'i adunâ pe toţi în jurul sâii, le adresă o cuvintare caldă şi plină de patriotism, care începea prin cuvintele:
Ve salut din inimă şi cu bucurie vă dic: bine vam găsit. Vă
mulțumesc pentru felicilările comă adresaţi, pentru devolamantul ce'mi exprimaţi. Vă mulțumesc penru cuvinlele padrioliee şi simpatice ce cu acestă ocasiune adresați armatei.
Fa le merită precum

le merită din pirlea intregei

natiuni»;

Şi apoi dupe ce adresă la'fie-care corp constituit câte o mulțumire specială şi deosebită, termină prin cuvintele:

«Lucru nostru, D-nii mei nu este sfirşit, timpul luptelor şial

-sacrificielor nu este trecut căci încă n'am ajuns la finitul misi-
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unei nostoe. Să urmăm dar cu toţii: Domn, armată, autorităţi
şi poporaţiuni, pe calea patriotică şi bărbătescă pe care a păşit națiunea.

«Să dovedim iarăşi istoriei că fiii Romăniei nu cunosc trude:
destul de n.uri, nu eruţă sacrificii îndestul de durerose, nu se:

opresc d'a-şi vărsa chiar sângele, atunci când este vorba de:

binele şi independența mumei n6stre comune: patria.
- «Astfel şi numai ast-fel, Româuia va ajunge la acel grad de
putere şi mărire,la care-i daii dreptui posiţiunea sa,luptele ge-.
neraţiunelor trecute şi energia fiilor săi de astă dată, într'un

cuveni vitalitatea şi bărbăţia naţiunei pe câmpurile de bătae
ca şi pe câmpurile laborei, păcii şi ale activităţii intelectu-.
ale... Sci şi am simțit că ţera a fost într'un cuget unilă cu Mine
în tote grelele împrejurări prin care am trecut, şi că ea a tre”

săltat de bucurie la audirea isbândelor armatei nâstre. Sunt
mândru că am fost în capul ei pe cînd şi-a vărsat sîngele pentru independenţa scumpei n6stre patrii. D-dei să bine-cuvin-.

teze Romănia de sine stătătore şi să întărescă pururea viieza
nâstră armată. Încă o dată în numele Meu şi al Domnti vă exprim Domnsca mea recunoscinţă, şi înnainte d'a ne despărţi

să strigăm cu toții:
«Să trăiască Romania de sine stătătore.

|
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“Pornirea spre noi direcțiuni a armatelor
înconjurătore Plovnei.
De îndată ce Plevna cădu în mânele aliaților şi după ce trupele turcesci'ce o apărase pân'atunci şi care, după capitularea
sa fusese făcute prisoniere şi împărțite între biruitori, precum
am mai dis, alianţa dintre Ruși şi Romăni incetâ, nu din causa |
nostră care am fi vrut să îimpărţim frățesce cu Ruşii tote primejdiile r&sboiului până la încheierea păcii, când să ne împăr:
tăşim iarăşi frăţesce de folosele ei, ci pentru că Împăratul şii
Marele Duce Nicolae, ne mai avînd nevoe de noi, nu mai vrură.

să scie de noi, ne respinse propunerea de cooperare, mulțumi
frumos dar cam tanţoş şi semet Domnului nostru pentru tote

serviciile ce'i făcuse pân'atunci, şi" spuse lămurit că nu mai
avea nevoe de E] şi de trupele sale, şi'] pofti să dea armate!

lui o nouă direcţiune cu totul deosebită de aceea ce avei ei
de gind să urmeze, adică spre Constantinopole, şi să se îndrumeze dacă va vrea, spre Vidin, spre care avea de gând să por-

- nescă atunci când îl chemase Rușii ca să le vie grabnic într'ajutor. Domnul nostru, fiind capul unui stat mic şi al unei ar-

mate brave dar nu îndestul de numerâsă, fu silit să se supue şi
să priimescă a trimite armata sa spre noi lauri, pe care “ia do:
băndit peste căt-va timp singură şi fără ajutorul nimănui:
De îndată ce comandantul suprem al armiei rusesci luâ hotărârea d'a se despărți de Romăni, armata rusescă din jurul
Plevnei se împărţi, precum am spus, în două mari corpuri, din
e

-
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care-o parte porni spre Şi pcâ şi alta spre Sofia după Gurco. Os.

tea Românâscă se îndreptă spre Rahova d'a lungul Dunării
în sus, luâ pe rind tote cetăţuele şi blochausele după margi-

mea marelui fluvii, precum: Lom-Palanca, Zibru-Palanca, Ar.
cer-Palanca, Novoselo, Cacelova, Florentin, etc. înconjurâ Bel.
:gargicul şi se făcu râtă în jurul Vidinului, pe care "i coprinse

intrun întreit cere de fier.
„Acestă călătorie militară şi acestă înconjurare strategică

“ură executate in condiţiunele cele mat grele şi prin suferințele
cele mai anevoe de descris, fiind-că îndată ce căduse Plevna,

Crivăţul, ca cum ar fi fost şi el deslănţuitidin nisce lanţuri făurite de duşmanii creştinătăţii, grose şi puternice, se năpusti

„Spre noi, precum iarăşi am spus, cu o furie cumplită, învălui
suprafacia pămîntului cu un strat gros de zăpadă, şi prin viscole şi vijelii infricoşate care durară săptămâni întregi, făcu
comunicaţiunele aprope imposibileşi expuse pe cei fără de adăposturi, la nisce suferințe grosnice. Acest viscol neaşteptat
găsi trupele în mişcare spre destinaţiuni deosebite și departe
de adăposturile ce “și preparase de cu tomnă. Aceia ce îndu-

rară dintr'acestă causă bieţii oșteni este cu anevoe de descris:

În armata Tarevicilui care tocmai atunci urmărea pe Turcii ce

fugeii în ruptul capului spre Rasgrad, Osman-Bazar şi Rus-

tiue, victimele se numărară ca miile; în armata de la Şipea se
găsiră regimente întregi înmormântate în zăpadă, şi chiar în

rîndurile Românilor care erati deprinşi cu zurbalele lui moş

Crivăţ, picară mulţi degerați.
|
Cei ce îndurară mai multe perderi şi înfruntară mai multe
suferințe fura prisonicrii Turcă; am descris ce-va mai sus o
parte din suferinţele lor. Ei sărmanii pornise spre locurile de
internare tocmai cu două dile înnainte de începutul viscolului, și fusese surprinşi de et în mijlocul câmpiilor Teleormanului departe de sate şi de orl-ce adăpost. Asemeni şi armata
lui Gurco pe care furtuna a surprins'o chiar în ânima Balcanilor, suferi torturi mai presus de răbdarea om: nescă. Turcii
goi şi desculți cum fură găsiţi în Plevna, fură porniţi între dou
şiruri de santinele, care pe Jos, care în căruțe după grade şi
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şi cum le fu norocul spre Nicopoli şi Şiștov. Cei conduşi de că„tre Romăni apucaseră să trecă Dunărea mai înainte d'a începe
viscolul,şi fusese surprinşi de el prin întinsele câmpii dintre
Turnu şi Alexandria; cei apucaţi prin sate intrară în ele şi scă-

pară bine răi cum putură, iar cei găsiți afară de adăposturi
fură decimaţi grosnic de cumplitul
flagel; drumurile şi p'oparte .
şi p'alta ersii presărate cu cadavre de rebegiţi!
Prisonierii căduți în partea Ruşilor avură să încure suferințe
mult mai mari; ei fură năpădiţi de viscol înainte d'a apuca să
trecă Dunărea. Atunci podurile peste rîu se rupse, comunicaţia cu ambele laturi se precurmâ, convoiurile de aprovisionare încetară, lipsa, grâsnica lipsă, începu să'şi arate dinţii
săi cei spăimântători, şi fomea se uni cu frigul şi cu lipsa de
adăposturi sprea înmulti suferințele bieţilor prisonieri. Acolo
perira fără să potă să le dea cine-va ajutor mai mulţi Turci de
cât picase în tot cursul crudului asediu.
Armata lui Gurco îndură şi ea suferinţe forte anevoe de
deseris. După ce luâ Tetevenu, Vraţa, Orhania, Etropolul şi
Preveţul, acestă armată intră în inima Balcanilor și dătu pept
cu trupele lui Mehmed Ali într'o posiţie forte bine întărită în
jurul lui Arab-Konak.
După câte-va cercări de âsalt infructuose, Ruşii imitară nenorocitul exemplu de la Plevna şi începură să înconjore armata turcă 'ce era tăbărită în valea rîului Komarsi cu trupe
ne îndestulătore, şi apoi să dea atac după atac mai nainte d'a
termina acea înconjurare. Atacurile lor fură respinse de Turci
care erai supnriori la număr, dar nu fură urmate de contra
“alac însoţit de o şearje de cavalerie, tot ca la Plevna. Atunci
veni viscolul şi împiedică întrun mod vecin cu imposibilul atât pe Turci d'a alunga pe adversari, cât şi pe Ruşi d'a termina mişcarea lor de înconjurare ce o începuse numai. R&s-

boiul ce le dătu Crivăţul fu mai cumplit de căt cel ce le dătuse
Turcii; cu tle acestea

Ruşii nu se descuragiară ci, bizuindu-se

în deprinderea lor cu frigul şi în grâsele lor cojoce,se împărțiră
în trei colone, şi la adăpostula două pânze de tiraliori însărei-

nați d'a îndrepta atacuri simulate spre Slotiţa şi Luticovo, a-
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ceste colone porniră: una spre Valea Curiacului, mergând pe

şiosea şi cotind la drepta prin munţi, pe nisce cărări aprope
nepracticabile; alța spre Jeliava prin muntele Urmugaci, şi cea
d'a treia prin Babagora lu Slatiţa şi Mircova.
Doă din ele merse cum merse şi ajunse la destinaţie schim_bând traseul, transportându-şi tunurile în braţe saii târâşi şi
îndurând oboselele cele ma! amarnice; dar cea din urmă co-

mandată de Dandevile care pornise de la Etropol, dătu de pră“păstii pline de zăpadă, se rătăci, se înomoli, perdu o mie de
meni degeraţi într'o singură nopte şi în fine fu nevoită să se

întorcă înapoi scursă de puteri şi aprope înjumătățită. Acesta întâmplare făcupe Turci să prindă de veste, să tugă într'o nopte mai nainte diase închide cercul la spatele lor şi să
seape de cursa fatală cu perderi simţilore, dar nu predă mari.
Bătălia de la Taschisen care precedâ acestă retragere pripită
fu numai o stratagemă întrebuințată de generalul turc pentru
ca să-şi mascheze fuga. După acestă retragere, Mehmed Ali pă_ văsi Sofia, pe care o ocupară Ruşii fără de luptă, şi se îndreptâ
în grabă spre Filipopoli, unde avea să vie în curînd Soleiman
cu o parte din oștile cadrilaterului, spre a forma o armie pu" ternică numită armia Rumeliei, a cărei forță numerică, după

ilusiele ce încă îşi făceau Turcii, avea să nimicescă colosul
Rus. Îndată ce sosi generalisimul, tostul serdar ecrem părăsi

imediat comanda trupelor sale, spre a nu servi sub ordinele
fostului s&i subaliern, şi plecâ fără de întârdiere spre Cons”
tantinopole; de unde se duse în Bosnia şi Herţegovina, unde
peste scurt timp găsi o morte de eroi.

Suleiman Paşa de multe
pusderii şi nu s'a ţinut de
încă o dată? din nenerocire
avu s6rta tuturor laudelor

ori s'a lăudat că va face pe Ruşi
cuvint; pentru ce să nu se laude
pentru el şi acestă laudă turcescă
Je până atunci adică fu desastru-

6să pentru cei ce se fudulise cu ea. Cadrilaterul în adevăr fu

aprope părăsit, Ruşii Tareviciului ocupară Osman Bazarul şi
Rasgradul şi înconjurară strâns Rusciucul mai fără de supărare, Turcii îmbareaţi la Varna alergară în gona vaporului
spre Burgas şi alte destinaţiuni, dar sorta neîmblândită la care
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era condamnat nefericitul imperiă otoman nu putu să fie înlă-turată. Multe trupe sosiră în Rumelia spre a da ajutor Turcilor
- întw”acel moment suprem, dar aceste ajutore unele sosiră prea
târdiu, altele fură rău împărţite. La Şipea în faţa antegardelor lui Radeţki staţiona în nelucrare o veritabilă armată
Turcescă; acestă armată pusă suceesiv sub ordinele lui Reuf,

Soleiman, Şakir şi” Şefchet, după căderea Plevnei se găsea
condusă de Weissel Paşa, un om plin de curagii personal, dar
lipsit de calităţile unui general cum se cade; ea fu mai întăiit
ca tote condamnată la nimicire de strategiștii Ruși.
Indată ce cădu Plevna şi rămase disponibilă totă mulţimea
oștilor ce o înconjura, marele duce Nicolae se-grăbi a trămite

spre Şipeao dividiuneîntregă sub comanda principeluiSveatopolsk Mirski cu o brigadă comandată de Scobelefi fiul, spre a
veni în ajutorul lui Radeţki. Cum sosi aceste ajutore, general
“ Radeţki îşi împărți armata în trei colone de atac, cu scopul d'a
“ înconjura Şipca, şi cu tot timpul cel r&iă, porni dos din ele prin
munţi neumblați şi poteci nebătatorite ca să ajungă la destinație, şi pe a treia o oprilingă sine în facia Şipcei, şi ocupă cu
dă&nsa acele locuri ce aii să fie în veci memorabile prin amintirea acestor lupte de titani ce se dătură fâră de precurmare:
în luna lui August.

O dată cu acestă operaţiune fură executate alte două miş-

cări destinate a tăia comunicaţia între armata turcă grămădită spre Filipopoli şi ajutorele ce venci într'una de la Varna.

După ce scăpâ de Turci şi reluâ Elena şi Morena, general DeJinhausen, apucă şioseaoa de la Tvardiţa, luâ Kiola, trecu Bal-

canit pe la Stevrek-su în dreptul Slatariţei şi ocupâ Slivno.
În acelaşi timp goneral Kurtsov plecâ de la Loveea cu trupele
sale, se angagiâ în teribilele defileuri ale pasului Traian, pe
unde nu putuse pătrunde pân'atunci o armată în timp de vară
necum în miedul ernei, trecu printrun strat de zapadă gros
d'un metru şi pe un ger cumplit, peste cele mai înalte şi mai
colțurose vârfuri ale Balcanilor, îşiifăcu drum prin crânguri şi

prin zăpadă spintecînd obstacolele cu pepturile, sui înălţimele
cele mal anevoiose, se luptă chiar cu imposibilul şi săvârşi cu:

-
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mari ostenelişi multe perderi o faptă de arme strălucită cu
care să pote compara numa) trecerea Alpilor de către armia
marelui Napoleon.
După câte-va mici ciocniri fără însemnătate ce avu în vale
-cu un mic număr de Turci, general Kartsov acupă Kumari,

a-

poi Karlova şi se puse în comunicaţiune cu general Dandeville
„care ocupase Slatariţa.
Cele două colâne trămise de Radetki ca să trecă Balcanii
spre a înconjura Şipea, eraii comandate de general Sveato polsk Mirski și de Scabeleft fiul. Ele porniră în diua de 24 Decembre, prin cărările Balcanilor vecine cu Şipca, ca să se împreune în sâra de 26 în valea Tungei, la spatele Şipcei, şi luară
cu sine şi pe spatele cailor lor proviziuni, obiecte hirurgicale
şi tot ce trebue pentru r&sboi, precum şiş nutriment pentru
un'timp de şapte dile.
Principele Mirski trecu prin pasul Selti, traversâ Taptişea şi
Imetlui, ajunse la Guzovo, apucâ. Meglisu ca să nu fie atacat

pe la spate de duşmanii ce ocupaii Hain-Keui şi ajunse la destinaţiune în termenul hotărât. A doua di fără să ascepte scirea

dacă a sosit Seobeleff sait nu, el isbi pe duşmani în costa despre apus şi se încăerâ cu ei într'o luptă
prinse dar nu descuragiâ pe Turci.
Scobeleft care avea să trecă pria pasul
ajungă in valea Tungei la termenul ficsat,
pinâ în cale mii de dificultăți naturale şi

crâncenă care surCaragea nu putu să
din causă că întâmduşmani numeroşi.

Ca să mârgă înainte el fu silit să ia cu asalt posiţiele de la Guzovo pe unde avea să trecă,
|
Principele Sveatopolsk Mirski se luptă o di întregă cu un
număr îndoit de duşmaii, le luâ trei din pateu redute, trei tu:

nuri şi mal mulţi prisonieri, dar perdu mai bine de 1500 sol:
dăţi şi pe general Domberovski care cădu mort în fruntea trupelor sale, şi obosi restul armatei întrun mol simlitor; trepuia dar ajutorat grabnic ca să nu fie strivit de numărul,covârşitor al duşmanilor.
Ă
Spre a ajuunge la acvst scop în diua de 27, la 5 ore dimineţa,

“General Radeţki ishi el însuşi pe duşmani în faţă, şi în timpui
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în căre pământul se afla înfăşiurat într”o ceţă de nu se vedea
om cu om la doi paşi, se apropie de Turci, şi la 12 ore din di îi
atacâ pe totă linia, dărîmă zidurile
de piatră ce dănşii constru-ise d'a curmedişiul şioselei, luâ primele vetranşamente şi 0ştile sale se năpusliră cu turbare spre aceia ce” tinuse ţintuiţi:
în loc în decurs de atâtea luni. Lupta fu crâăcenă, perderile

mari, dar nimeni nu'şi perdu curagiul. Turcii se apărară cuturbare, dar de surda fură tote, căci în diua de 28, pe la 4 ore

după amiadi, pe când Turcii se apărai cu furie, fură siliţi a o
slăbi de o dată şi chiar vrură să fugă, căci se pomeniră isbiţi
fără de veste de noi duşmani în costa despre răsărit,
Scobeleft sosise şi cum se vădu în vale nu mai asceptă să'şi-

odihnescă oștile, ei alergâîn fruntea lor spre liniele inimice, .
atacâ Senova fără veste şi sări în spatele duşmanilor cu o furie anevoe de descris. Principele Mirski vădindu-se ceva mai
slăbit de potrivnici care alergase în ajutorul lui Veisel paşa
în strimtorea Şipcei, începu şi el sâ atace cu turbare pe duş
mani, şi Radelki simțindu-se ajutat, cu totă strâmtorea locu-

lui, începu să'şi improşce vrăjmaşii în modul cel mai cumplit.
Vădindu-se isbit din tâte părţile, Veisel paşa începu să piardă
curagiul, panica intră între Turcă,

armele fură aruncate

cât

colo şi cuvântul de capitulare fu prouunţat mai nainte d'a seslei cele din urmă resurse.
Alt General s'ar fi opus la cererea ostaşilor sâi, ar fi resta-..

bilit moralul armatei printr”o hotărâre desperată şi pote ar fi
scăpat de primejdie, dar Veissel paşa de astă dată nu se arătă
demn de postul ce ocupa, strigă şi el: aman! şi subscrise o capitulare discreţionară, prin care punea la disposițiunea inimicilor: 4 paşale, 80 oficeri superiori, 280 oficeri inferiori, 31.500
soldaţi, 93 tunuri, 11 mortiere, o cantitate imensă
de urme,

muniţiuni de providiuni colosale precum şi Şipca, cheia drumului spre Adrianopoli şi Constantinopole.
În timpul împresurării Plevnei se vorbise mult despre pre-:

parativile Turcilor d'a întări Adrianopoli întrun mod așa de
formidabil în cât să'l transforme în cea mai puternică piaţă
de urme după suprafața pămîntului. Redutele se numă&raii cu
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decimile, retranşamentele şi galeriile suterane cu sutimele şi
tunurile de mare calibru cu miile, Nu fu nimic din tote acestea;
După luarea Şipcei, general Scobelef înaintâ spre Adrianopole
fără să întâmpine vre-o resistenţă, îl ocupâ fără de luptă şi merse până la Ciatalgia, adică până la porţile Constantinopolului nesuparat de nimeni. Într'ascâtă vreme General Gur co,
da lovitura de graţie lui Soteiman paşa şi stingea ultimele rade
„de viață a forțelor armatei imperiului otoman.

Soleiman care se cercase în deşert să oprescă înaintarea
- Ruşilor prin grămădirea unor masse superio
de oştiri,
rede îndată ce se ishi cu oştile rusesci şi înfruntă
un eşec de mică im-

portanță la început, îşi perdu capul, şi în loc d'a grămădi la o

laltă forţele de care dispunea, începu să le risipescă pe unde i
„se părea pericolul mai iminent, şi'şi preumblâ persona sa de
colo până colo fără sa ia o decisiune hotărâtore. Mai întâiii el
_Yoi să apere Tatar-Bazaricul cu desperare şi să oprâscă pe învingători pe loc, dar pe urmă părăsi acestă idee, lăsâ comanda

acestei posiţii lu! Sakir-Paşa, şi Tatar-Bazargicul cădu în mâl-

nele Ruşilor, după o mică luptă, în urma căria Ruşii se făcură
stăpâni pe defileul Ichtimanului.
De la Tatar-Bazargic Soleiman se duse la Filipopoli, își împreunâ restul oştilor sale cu ale lui Mehmed Ali şi Fuad-paşa
-şi se întări în împrejurimile dintre Kadikioi, Aivanli, Adakioi,
"Dermendere şi Karapaci, sub protecţiunea delurilor pe sub

„care trece riul Marița, linsă şi aici silinţele sale fură fâră de nici
un folos, căci spaima intrase în Turci. Ei nu mai ascultati de
“comandă, nu se mai luptaii ci dai

cu desnădejde orbesce în

cine apuca ca să'şi facă drum şi să potă fugi mal iute.

Gurco îi sosi din urmă, îi isbi cu putere, şi după trel dile de
luptă, Filipopoli fu ocupat de Ruşi Şi armata:turcescă tăiată
în două. Suleiman fu pus pe gonă şi urmărit până la Cavala pe
țărmurile mării Egee, unde își îmbar câ în grabă sfărămăturile

armatei ce'i fusese încredinţată, iar armata lui Fuad pașa fu
bătută, nimicită şi împrăsciată prin munţii Rodopului, de unde

'eși mal târdiu ca să începă sângerdsa iuptă da partizani şi in:surgenți care nu sa potolit luni întregi.
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În urma acestei din urmă bătălii, Ruşii, ne mai avind inimici cu cine să se lupte, se răslăţiră în Rumelia, coprinse totă
valea Tungii şi Mariţei şi ajunse până la țărmurile mării Egee
şi până în fata Constantinopolului aprope ne supăraţi.
În capitolul următor veți citi o parte din grozăviele cc însoțiră tote faptele de arme descrise mai sus, urmate de nisce vic-

torii dobândite cu înlesnire, precum şi vandalicele acte ale
apăsaţilor deveniți apăsători, nenorocirile ce îndurară deciurile de mii de fugari neputincioşi, pe care"i scosese din casă

fiica de morte şi de barbarie, şi chiar crudele resultate ce
produse o aglomerare prea mare de 6meni fără de resurse,
întw'un oraşiii prea mare şi prea populat. Aici mă mărginesc a
spune numai că in Constantinopole nu se mal găsia locaşiuri
de adăpost pentru fugari, iar caritatea publică proverbială la
orientali, de şi fusese ajutată forte mult de generosa

caritate

engleză, nu mat putu să preîntâmpine tote necesităţile şi deveni neputinciosă faţă cu nisce cerinţe imposibil de realisat.
Amănând pentru mai tărdiit descrierea a tot ce s'a petrecut
în timpul acestui furios exod provocat de o frică nebună, care

fu mult aţâţată de incapacitatea revoltătâre a comandanților
armatei turcesc, mă mărginesc u face aci numai în trecăt o po.
menelă de tote faptele militare ce'saii petrecut în acele dile
de groză.
-Iată în scurt şirul grâsnicelor isbituri ce priimiră Turcii una

după alta, de îndată ce Gurco reuşise să iasă din munţi și să

se scobore în valea Filipopolului, şi de îndată ce trupele lui
Scobelefi şi ale lui Radeţky eşind din strimtorile Şipcei reuşise la rîndul lor să se facă stapâni peste lagărul întărit de la

Şeinova, din gura meridională a Şipcel, şi să se scobore ia-

răşi în valea Tungti.
La 26 Decembrie colâna comandată de general Delinghau-

sen a bătut pe Turci la Teke şi Cornari; tot intr?acea gi general
Chartov se făcu stăpân pe importanta strimtâre din Balcani

numită Traian. La 27 Decembrie General Sveatopolsk Mirsky

iuâ trei redute din valea Tungei cu o perdere de 1500 Omeni,

ia 29 Decembrie general Radeţky, Scobeleft şi Sveatopolsk
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Mirsky, după ce se făcură stăpâni peste pasul Şipceei şi gura
lui, se scoboriră în valea Tungei şi porniră spre Adrianopole.
La 30 Decembre general Şuvaloft trecu Balcanii cei mici
“prin pasul Iktiman, se făcu stăpin peste oraşiul cu acelaş nume
pe care 1 găsi pustiii, şi innaintâ spre Filipopoli. La 3i ante„ guârda armatei care pornise din Sofia şe făcu stăpână pe linia
de fier de la Samacova spre Admanopole; întraceiaşi di ea arestâ într'acea staţiune pe plenipotenţiarii turci trămişi de la
Constantinopole ca să aducă condiţiele unui armistiţiă cerut
de Sultanul mar6lui Duce Nicolae în diua de 28 Decembrie.

În giua de 1 Ianuarie 1878 general Gureo intrâ în Tatar-Bazargic, ce fusese golit şi părăsit de Turci, şi luâ Ja gonă pe fagari; la 3 Ianuarie Huşii comandaţi de Gurco luară cu asalt,
după o luptă crâncenă, staţiunea de calea ferată numită Tăr-

nova în direcţiunea Adrianopolului, și tot în aceiaşi di Ruşii

comandaţi de Radeţky susținură bătălia de Ja Airanli şi Karatair, în urma căreia Ruşii biruitori reintrară în oraşele EskiSagra, Ieni-Sagra, Kazanlic şi Calofer, dar nu putură să o„prescă pe Reuf Paşa d'aşi uni forțele,cu ale lui Soleiman Paşa.
Tol intm'acea di plenipotenţiarii Turci puși în libertate de ge-neral Gurco plecară spre Kazanlic cu intenția d'a reuşi să închee acolo armistițiul cerut.
În diua de 4 lanuarie General Gurco intrâ în Filipopoli părăsit de Turci şi reuşi să stinga grâşnicul incendii aprins de
fugari. Tol în aceiaşi di avu loc marea bătălie de la Dermendere şi Karagaci (Rumelia) care fu fatală Turcilor. Întwacea
bătălie jumătate din armata lui Soleiman Paşa fu nimicită și
jumătate fu pusă pe gână. În aceiaşi di Turcii ca să'şi răsbune
eşecul suferit, masacrară 5000 Bulgari din Slivno. În diua de
5 Ianuarie avu loc bătălia de la Belusniţa (Rumeiia), în care
armata lui Fuad paşa fu nimicită cu totul; în aceiași di oraşele Bulgare: Slivno, Aidos şi Caşabat fură incediate de Turci.

În diua de 6 Ianuarie sosiră la Haimanli plenipotenţiarii

Turci pentru încheierea unui armistiţiă în mijlocul unei încăerări între Ruși și Turcii fugari. Îatr'aceiaşi di oraşul Burgas
fu devastat împreună cu împrejurimele sale de către Başibu-
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jucă şi locuitorii lor sunt scăpați de masa
cru de personalul
bastimertelor engleze. În diua de 7 Ianua
rie Ruşii în frunte cu
general Gurco ocupară Adrianopolul fără
de luptă. În diua de
8 Ianuarie începu grâsnica şi ucigătorea
fugărie a sfărâmătu-

rilor oștilor turcesci; acestă fugărire fu îndoi
t mai funestă pen-

tru armata turcă, fiind-că ea era însoţită
de un înspăimăntător
număr de familii musulmane care 'şi părăs
ise casele şi fugei
înnebunite de grâză, în coda celor învinşi
şi de aprope urmă-

riți, care se năpusteai amestecați cu solda
ţi! spre Constantino-

pole într'un vârtej înfiorător, şi care fugin
d umpli

aerul cu

Hipete sfâşietore şi drumul de o confusiune desas
trudsă.

În diua de 10 Ianuarie, Soleiman învins,
extenuat şi de aprope urmărit, ajunse la Canapa pe malul
mărel Egee şi se îmbarcâ în grabă spre a porni imediat spre
Constantinop ole. În
diua de 12 Ianuarie flota engleză plecâ
din Besica spre a pu-.
ne friii acestei urmăriri barbară şi neumană
care nimicea, nu
numai pe soldaţi, dar şi populaţiunea desarmat
ă; ea trecu prin

strimtorea Dardanelelor, fără ca Turcii să se opună
. şi sosi la

Chanae cu intenţia d'a merge ]a Constant
inopole. Ajungând
acolo însă priiimi contra ordin şi porni din nou
spre Bezica.
La 13 Ianuarie se subscrise la Kazanlie preli
minările armistiţiului fără participarea representanților Româ
niei, Serbiei

şi Monteneprului care luase parte la r&sboiii, şi
cu tâte aces-

tea Ruşii continuară d'a urmări cu furie pe fugar
ii Turci până
la Silvri „unde priimiră scirea că s'a subscris
preliminările armistiţiului. Asemeni la 20 Ianuarie, a doua di
după încheierea
definitivă a armistiţiului, armata rusă ocup
â înălțimile de la
Tatalgea predominătore Constantinopolului,
şi pe urmă, cutot

armistițiul încheiat, hiuruitorii trufaşi merse inain
te şi la 27

se stabiliră de la Ciorlu aprope de Constantinop
ole şi până la
localitatea numită St. Stefano. cc
|
“Englezii pentru a dobândi la încrierea păci! condiţii
mai u-

şiurătore pentru Turci votară subsidii pentru mobilisa
rea ar-

matei, după ce în diua de 28 Ianuarie escadra
lor plecase din

Besica şi la 2 Februarie forţasa strimtorele Dardanele!or
, cu
totă opunerea Turcilor. În diua de 1 Februarie ambasado
rul
v..IY
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englez din Constantinopole declară că flota britană va debarea
în facia Constantinoţ.olului şi va respinge ori-ce opunere, ori
de unde ar veni, şi ca contra lovitură tot în aceași di D-l Onu,
trimis special la Constantinopole din partea Marelui Duce Nicolae, comunică Sultanului că în casul în care flota rusă va debarca la Constantinopole, tot în aceiași di îl va ocupa şi trupele
rusesci. Ca început de executare a acestei ameninţări, în diua
de 6 Februarie armata Țarului ocupâ tâte înnălțimile înconju-

rătore capitalei imperiului otoman. În urma acestei mişcări ameninţătore flota engleză ce deja ocupase porturile Constantinopolului, se retrase în portul Mudania. Cu acestase termină

cele din urmă mişcări de ostilitate între cele do& puteri cu în
terese contrarie în Orient.

„XVI
Noua

campanie a „Besbilor

Câl fusesc primejdii multe de recoltat, mai ales jurul Plevmei. Serbii stătuse cu armata concentrată dar cu arma la pi-

cior, încumințiţi de păţaniele din anul 1876, şi bine făcuse, pentru că armata lor dovedise cui prisos pe câmpul de r&sboi
că nu era îndestul de bine preparată pentru a suporta greu-

tatea unui r&sboiă şi a culege lauril victoriei, Ea avea încă nevoa de multe: de arme bune, de muniţiuni îndestulătâre, de
instrucţiune solidă, de o disciplină de fier, muma şi puterea
cea mai mare a unei adevărate armate, şi mai cu s&mă de ofi-

ceri capabil d'a purta cu denmitate şi pricepere acest
nume,

De îndată însă ce v&du Plevna cu desăvârşire înconjurată,

pe Osman paşa în neputinţă d'a mai fi primejdios şi puterea
Turciei sleită şi pornită spre apus, atunci Serbii începură
să
se misce şi ei, să'şi aducă aminte că avâii şi denşi! pretenţi
i de

pus pe tapet la resolvarea definitivă a sortei r&sboiului, pre-

cum şi teritorii de revendicat la ora împărţirei, și se hotărâr
ă
“să pornescă şi ei, ce e dreptul cam la spartul târgului,
ba încă

să vie nepoftiți la ospăț şi să alerge în ajutorul creştinătăţii

în luptăcu păgânul, atunci când păgînul era trintit la
pămînt

şi creștinătatea nu mai avea nevoe de ajutorul nimului. .
Aşia dar în diua de 1 Decembre, a treia di după capitularea

Plevnei, Serbia de o dată şi fără de veste declară din
noi r&s-

boii Turciei, şi Principele Milan, fără să întrebe pe cine-va sai
să ceră consimţimîntul căpetenielor beligeranţilor creştini, îşi
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porni oștile spre frontieră, chiar în diua în care Turcia sleită
se hotărise a trimete Puterilor o notă colectivă prin care să le
ceară intervenirea spre a dobândi o pace onorabilă. Armata

sârbescă trecu frontiera în diua de 4 Decembre şi se grăbi să
ocupe nisce posiţiuni strategice puse la adăpostul ori şi cărei
surprinderi. La 7 Vecembre Sărbii ocupară posiţia de la Mavina, fără ca Turcii să le opue vre-o resistenţă seriosă, pentru
că în partea locului nu dispuneau de trupe îndestulătore şi
câştigară prima lor victorie aprope fără de luptă.
Serbii intrară în Turcia împărţiţi în cinci mici corpuri: un
corp trecu prin valea Timocului spre Vidiu, fiind compus din 36
batalione, 10 eseadrâne şi 12 baterii, sub comanda lui Horva-

tovici; al doilea corp trecu prin valea Moravei, fiind compus
“din 97 batalione, 8 escadrâne şi 11 baterii, sub comanda colonelului Laşanin; într”acest corp se prenumăra' elita armatei
sârbezcă; al treilea corp trecu prin valea lavorului, fiind com-

pus din 21 batalione şi 8 baterii sub comanda colonelului Nicolică; al patrulea corp compus din 16 batalione, 4 escadrone
şi 3 baterii trecu prin valea Drinei sub comanda generalului
Alimpici, şi al cincilea corp compus din 36 batali6ne 10 esca-

drone şi 19 baterii trecu pe la Sumadia sub comanda generalului Belimarcovici. Totalul trupelor sîrbesci ce trecu în Turcia
tu de 70.000 infanteriști, 3000 călăreţi şi 250 tunuri. Majorita- tea trupelor era compusă din milițieni nedeprinşi cu instruețiunea militară.
Aceste trupe nu fură pentru Romăni de nici un ajutor; ba
din potrivă corpul lui Horvatovici fu pentru armata nostră ce

înconjurase Vidinul, causa

a multor încurcături şi a unei cores-

pondenţe diplomatice îndelungată, pentru că Sârbii vreaă cu
ori-ce preţ să coopereze cu Romănii la luarea Vidinului, pe
când Romănii vreu să se lupte singuri cu dușmanii dintr'acea
parte. Într 'acelaşi timp trupele sârbesci făcură mari servicii
Ruşilor în mersul lor furtunos spre Constantinopole, căci apărară laturea drâptă a lui Gurco de orj-ce atac neprevădut, și
opri pe Turcii ce fusese tăbărâţi pe lângă fruntaria Serbiei d'a
alerga în ajutorul lui Mehmed Ali. Turcii concentrase în partea

o

p
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locului numai vre-o 25000 omeni, majoritatea Mustafidi, adică
milițieni, sub comanda lui Havid pașa, dintre care majoritatea era tăbărită în jurul Novibazarului, şi o mare parte sub comanda lui Tazli paşa se afla grămădită la apusul Serbiei prin

"valea Drinei.

|

Trupele ce trecură pe valea Timocului se împărţiră în trei
colone, din care cea de la stânga se îndreptâ spre Vidin spre
„a lua parte împreună cu lrupele române la asediul cetătei virgine, dar se opri pe loc aprope de frontieră, la Adlie, la o de- .
părtare de 25 chilometrii de Vidin, căci Românii care deja sosise şi înconjurase Vidinu, îşi exprimară în mod curtenitor dar
într'acelaşi timp hotărâtor, dorinţa d'a opera singuri, d'a se
expune singuri, da încerca prin ei însuşi luarea Vidinului. A
doua colână se îndreptă în direcţiunea Bercovaţului prin Ciupren spre Pirot ca să se pue în contact cu trupele de cavalerie

rusă de la Vraţa, şi a treia colonă se îndreptă spre Pirot ca să
. încerce să ia acestă cetate şi după aceia să tae comunicaţia

“Tureilor din Sofia cu Nişiul.
Corpul de la Şiumadia se împărți în două detaşiamente, din
care unul avea să înconjore Nişiul pe.la nord şi cel d'al doi„lea să mergă pe drumul Sofiei, să ia Ac-Palanca, să ajute detaşiamentul de la Timoc ca să ia Pirotul şi pe urmă să mârgă

spre Niş. Corpul de la Morava avea să încânjore Nişiul pe la
Sud, şi să trimetă detaşamente volante spre a ocupa Cursumje

și Lescovaţul, spre a tăia comunicatia dintre Niş şi Novi-Ba.zar, precum şi calea spre Uscub şi drumul de fier dintre Me-

'troviţa şi Salonic.

Corpul de la Iavor avea să pătrundă în teritoriul turcesc pe

la Nova-Varos şi Sjeniţa spre a upri pe Haviz paşa d'a alerga

de la Novi-Bazar în ajutorul Nişiului. În sfârşit corpul de la
Drina din causa unor considerante politice impuse de AusiroUngaria Serbiei, avea să rămâe în defensivă. Afară de aceste

considerante el era forte slab şi se găsea într'o posițiune din-

tre cele mai dificile, având înnaintea sa peste doădeci şi cinci

de redute fârte tari bine armate şi bine apărate de trupe nu-.
merse pe care nu se simţia în sțare să le ia.:
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De îndată ce intrară în Turcia, Serbii din centru atacară în

diua de 7 Decembre defileul de Ja Sf; Nicolae şi '] luară cu a-

salt după o luptă scurtă; colona din drepta ocupă în aceiaşi di
înnălţimile de la Babina Glava, şi corpul de la Timoe, în urma
înțelegerei ce se stabilise între guvernul sârb şi cel român în
privinţa asediul Vidinului, porni întreg de la Adlie spre Pirot

şi] înconjură. În diua de 8 Decembre, Sârbii în marşul lor de

concentrare intămpinară din partea Turcilor o vie resistență

la Ciairkioi, dar cu tot timpu cel răi şi viscolul cel cumplit ce
domnea, ei reuşiră să'j bată şi să pue pe gonă.

Sultanul aflând că Sârbii "1 a declarat din noii ră&sboiă, ca

să'şi răsbune contră Principelui Milan, găside cuviință să se

porte cu el ca şi cu M. S. Domnul României şi să'l destitue.
Acesi mare act avu loc în diua de 10 Decembrie, dar cu tâtea-

cestea el n'avu puterea d'a împiedica pe Sârbi ca să tae chiarîntr'acea di comunicaţia dintre Niş şi Lescovaţ. Într'acest. timp
generalul Belimarcovică care dirigia în personă înconjurarea .
Pirotului cu corpul de la Şiumadia, sosi în diua de 42 Decem-

brie în faţa orăşelului Ac-Palanca, și în diua de 13 îl luâ cu a-

„salt, în urma unei lupte sângerâse, şi se facu stăpân pe trei tunuri abandonate de Turcă care fugise spre Lescovatz. În urma

„acestui succes el putu să intre în contact cu Horvatovici şi să
înconjore Pirotul care era bine apărat de o veche citadelă și
de câmpul întărit de la Budindol.
- În diua de 14 Decembre col6na lui Belimarcovici se îndreptâ
de la Ac-Palanca spre Pirot şi ocoli câmpul de la Budindol

care nu putea să fie luat din front. În diuade 15 acea colonă
atacâ pe Turci din flancul stâng, se bătu totă diua,și pe la 4 ore
sera luâ posiţiunile Blata şi Beliava şi dormi nâptea în ele.
Întracelaşi timp colona lui Horvatovică atac posițiunea Tur-

cilor din front spre a masca operaţiunea lui Belimarcovici şi
ocupâ, posiţiunea Stancica care] puse în contact cu cea altă
col6nă.În diua de 16 lupta începu des de dimincţă, şi după o

încăerare crâncenă, la 41 ore a.m. colona din drepta reuşi a in-

tra în Pirot, pe când Turcii din Budindol încă se băteau cu coIona din stânga. Acestă scire descuragiâ pe Turci, căci le tăiă
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libia de retragere, şi" sili ca, după o luptă desperată, să părăsâscă posiţia lor cea întărită, să se retragă spre Sofia şi să sufere în retragerea lor focul mistuitor al Serbilor care "i urmări
până ce se înserâ. Luarea

Pirotului dădu Serbilor 24 tunuri,

dintre care:patru Crup, şi o posiţiune importantă,în urma unei
perderi de 700 6meni morţi şi raniți.
Pe când cele două corpuri despre Sud se luptaii în jurul Pirotului şi'l luati, corpul din Morava de îndată ce trecu frontiera

în diua de 2 Decembre, ocupă pe rind înnălțimile de la Sece-

niţa şi Topolnița pe ambele maluri ale Moravei Bulgare, şi înaintă spre Nisch spre a'l înconjura. În giua de 6 Decembre colonel Leşanin comandantul sâi luâ posiţia Mtamor care € la o
depărtare de şepte chilometri de Niş, în partea sa apuseană,
şi a doue di luâ cu asalt oraşiul întărit Plocoplia. În diua de 10
trei batalisne dintr'acest corp, atacară Kuasumlia ocupată de
12.000 arnăuţi şi bajibujuci precum şi de 500 de nizami, şi o
luară cu asalt după o slabă resistenţă. Prin luarea sa ef stabiJiră comunicaţia între corpul din Morava şi cel din Iavor. La 12
“Decembre locuitorii din Lescovaţ, în mare majoritate Bulgari,
se revoltară contra ostilor turcesci care erau puţine la număr,
le puse pe gonă, şi deschise porţile cetății lor Sirbilor.
Corpul din Iavor se mărgini a lua înnălţimile de la-Raşca

şi Iucovo şi d'a ocupa Cladniţa aprope de frontieră. Mersul a-

cestei trupe se isbi de mari dificultăţi, căci regiunea era muntosă și acoperită cu un strat gros de zăpadă; pe lângă acesta
viscolea şi geruia întrun mod cumplit, şi vînturile ce bălei şi
aruncati zăpada dintr?o parte întraltu cu o furie nebună orbiaii

ochii luptătorilor. Pe asemenea vreme și în asemenea locuri
colonel Nieplici, ca să'şi menţină trupele în siguranţă, fu silit
să fortifice sera tote posiţiunile ce ocupa în timpul dilei, căci
calea ce urma era forte mult expusă, şi să înnaintede forte încet spre inima vechei Serbii. Cu tote acestea, de şi înnaintă
forte încet, şi făcu prea puţine isprăvi r&sboinice; totuşi obţinu
un succes indirect forle mare, îndemnând prin aproprierea sa
pe creștini! dintracele localități să alunge pe Turci şi să” silescă să se concentreze la Novi-Bazar, Sjeniţa şi Nova: Varos.
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Print'aceste mișcări încete şi îngreunate prin timpul cel

'rău, Serbii reuşiră să întrerupă relaţiunile dintre Novi-Bazar,
'Useub şi Sofia cu Nişiul, prin ocupaţiunea Mirzamorului, Kur-

'sumlje, Lescovaţ, Ac-Palanea şi Pirotul, şi să investescă din
tote părțile acestă cetate. După ce dobândiră acest resultat,

Belimarcovici, se hotări să asedieze N işiul, iar-Horvatovici
să

plece spre Sofia, şi să vie în ajutorul lui Gurco, care se găsea

încă în defileul Arab-Conacului. Horvatovici nu ava parte
să'şi

pue planul în executare, căci abia una din colânele sale înna"intâ până la Țaribrod și alta pănă la Tiro, şi ambele fură silite
să se intorne înnupoi, căci Horvatovici află că Haviz paşa a
plecat din Novibazar împreună cu tote trupele sale în ajutorul
Nişiului, a sfărâmat cele două batalione ce a lăsat în urma
sa

ia Kursumlje, a reluat acea posițiune şi a inceput sa amenințe
armata ce asedia Nişiul. În urma acestor seiri grave Horva-

tovică fu silit să renunţe la drumul spre Sofia şi să se întorcă
înnapoi. El fu silit să se reîntorne de unde a plecat şi din-

tr'altă causă. Statul major sârb îi comunică că Rușiy nu vedei

cu ochi buni o cooperare a Serbilor cu dânşii, cum n'o văduse
nici Romanii, şi'] povăţui să se mărginâscă la 0 campanie isolată, înt:”o zonă alta de cât cea în care operaii cele alte trupe
creştine.

Asediul Nişiului fu condus de Pr. Milan în pers6nă. În diua

de 23 Decembre corpul din Şiumadin care intrase în Turcia
pe la Grămada, se isbi pentru prima dată cu inimi-:ul la Siceva.
Acest corp era însărcinat să se facă stăpân pe posiţiunile tortificate dintre Berzibrod şi până la Belotina. Mai înainte d'a
aducela îndeplinire acâstă sarcină, Turcii luară disposiţiuni de atac înnaintea Serbilor şi” isbiră cu putere, şi'i ataca:ă pe
rând de două ori, dar fură siliţi să se retragă în posiţiunile lor
întărite, căcă intâmpinară forțe superidre. În diua de 24 corpul

din Şiumadia înnaintă spre Niş; a doua di Turcii reinnoiră atacul dar fură din noii respinşi.
In diua de 26 aripa slîngă a acestui corp luâ cu asalt Morcovo-Kaleh, pe când aripa sa cea drâptă se întărea solid la

Vliasco-Bezdo. În nâptea dintre 26 şi 27 Decembre Serbii sta -
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bilivă într'aceste posițiuni tunuri de asediii, şi la 27 începură
să bombardeze cu vioiciune fortul Goriţa, Întracea di Turcii aatacară din noi pe Serbi, dar iarăşi fură respinşi. În diua de 28
pe sub seră Sârbii la rindul lor atacară pe Turci şi reuşiră să- y
deslochede din Goriţa. În timpul acestor lupte care “durară

şese file, și care fusese sustinute numai de corpul de la Şiumadia, o dividiune şi jumătate din corpul de la Morava se a-

propie de forturile Vinic şi Adhbi-Paşa şi începu să le bombardeze cu aşea de mare succes, în cât în sera dilei de 28 Decembre, Turcii fură siliţi să le evacueze şi să lase în minele Serbilor
„toate posiţiunile înnaintate ale Nişiulur. De aci încolo fortul
principal al cetăţii nu mai putea să fie apărat cu succes şi să
vesiste multă vreme; de aceea la 28 Decembre seva Turcit fură

siliți să intre în tratative de capituțaţiune şi să subscrie o convențiune prin eare Halil şi Raşid Paşa predau Nişiul în mănele
colonelului Leşinin, caree subscrise împneună cu cele două paşiale actul de supunere.
Serbii întrând în Niş ca învingători, în diua de 29 Decembre,
gisiră în el 200 tunuri, între care 35 Crup, 20000 puşci şi o
mare cantitate de providiuni pentru mâncare. Acest câştig îi
costase cam scump, cam 1500 6meni morți sai răniţi. Acestă

victorie produse între creştinii din oraşiii eare erait în mare
majoritate serbi, o bucurie cu anevoe de descris.
Hafid paşa care venea în fuga de la Novi-Badar în ajutorul
_Nişului, apropiindu-se de el și aflând e'a sosit prea târdiii şi că
cetatea a capitulat, se retrase spre Pristina, unde îşi concentră
tote forţele de care dispunea, cu intenţie d'a apăra linia dru-

mului de fier dintre Mitroviţa şi Salonic. Sârbii aflând acesta
scive se hotăriră să se ia după el şi să'l atace in retragerea sa,
Trupele care luase Nişuil se împărţiră în do& colone; una com-

pusă din corpul lui Leşianin şi din o parte din corpul de la
Şuimandia fu însărcinată să operede la nordul Pristinei şi să
tae comunicaţia lui Hafid pașa cu Novi-Badarul. Ea reuşi miunat în indeplinirea misiunei sale, luâ fâră nici o resistență
llossopolia şi înnaintă pe la sudul acestei posiţie până la Po„dujevo, pe care ”] luâ în urma unei lupte crâncene. Cea altă co-
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lonă compusă din restul corpului de la Şiumadia şi din trupele lui Horvatovici, avea să operede la sudul Pristinei şi să

se întrunescă cu cea altă atât la dreapta cât şi la stânga sa,
după ce va înconjura pe Hafiz paşa. Serbii comptai pe num&-

rul lor superior pentru a aduce la îndeplinire acestă mişcare

înconjurătore.
Ac6stă colână obţinu vesultate mai bune ca cea d'ântâiii;

unul din detaşamentele sale luâ cu asalt defileul de la Gradel-

„ca după o luptă care ţinu până nsptea, şi după aceia smulse
pe rînd din mînele Tureilor tote obstacolele grămădite de ei
pe drumul spre Vrania, şi sosi în diua de 18 lunuarie 1878 sub

zidurile acestui oraşiii apărat de 14 batalione de nizami şi de

un mare număr de arnăuţi, care "i atacară pe dată ce se iviră.
După ce se apărară cât va timp, Sirbii luară ofensiva, atacară
pe Turci cu numărul lor superior, îl risipi fără multă bătae de
“cap şi terminară a'i nimică şi a le lua 1700 prisoneri, dintre
care pe Razim paşa şi 28 oficeri, precum şi o mare cantitate
de arme şi de muniţiuni. Intr'acest timp Horvatovici înnainta
spre Uscub şi Pristina traversind grele poteci de munte.
În urma acestor mişcări, Hafiz Paşa să găsi pe la 20 Ianuarie înconjurat din tote părţile de Serbi, cu-liniele sale de comunicaţie şi retragere spre Navi- Bazar, Sofia, Uscub sai Pris-

tină tăiate şi cu Sârbii în circă gata să ; atace. Nimicirea ar-

matei sale era inevitabilă, căci de nicăeri nu putea să "i vie
cine-va într” ajutor; chiar diua atacului fusese hotărâtă. Din no”
rocire pentru el sosi în tabăra sirbescă o depeşe prin care se

făcea cunoscut că s'a încheiat armistițiul de la Kazanlic şi se

ordona tuturor beligeranţilor încetarea ostilitaților pe tată linia. Închipuiţi- -vă ciuda cu care priimiră Serbii astă scire. E
se supărară şi blestemară norocul; cu tâte astea fură siliți să
se supue și se pue capăt unei campanii atât de norocos începută şi atât de bine condusa pân” aci, dar precurmată întrun:

mod

atât de brusc, tocmai când erai să pue mâna pe isbânda

definitivă.
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[Ultimele lupte din _Jontenegru. BSurianicia
Și astămpărarea (Qrecilor
Pe când Ruşii, Romănii şi S&rbii se luptau pe câmpuri deosebite în eontra Turcilor şi le preparaii desastru final care fu
teribil, Muntenegrenii, după ce îndurase furidsele atacuri ale

"lui Soleiman, Mehmed Ali şi Hafiz paşa, care le travevsase țara
dintr'o parte într'alta şi semănase potecile şi scorburele mun- .

ților cu nenumărate cadavre de viteji, şi după ce fusese lăsaţi
în pace de dușmani aşea de o dată şi fără de veste, începură

să se retormege într'o linisce reiativă, să'şi adune sfărămăturile, să se concentrede şi să să stea in nelucrare în coprinsul
" strimtelor lor fruntarii, fără a mai fi nelinisciţi de Turci care

ridicase din jurul lor tote formidabilele lor oști ce într'un mo“ment grămădise în jurul lor, spre a le trimete spre cadrilater,
spre Rumelia, sprePlevna şşi spre fruntaria Serbiei spre aosupraveghia.,
După ce 'şi retormâ şi vetntări oştele, Principele Nicolae
trecu din noii fruntasia tureescă în noptea dintre 9 şi 10 Iulie

spre Niesici, pe care | înconjurâ pe dată, fiind aprope de graniţă, şi în primul moment se făcu stăpân pe înnălţimele de la

Trebes, pe care le fortifică şi aşedâ pe comele lor o parte din
artileria sa. După aceea în diua de 10 luâ cu asalt două tortine
isolate, şi în diua de î1 sili fortinele de la Vic şi Rabovatz să
capitulede. În diua de 13 se făcu stăpân prin luptă pe fortifica-

țiele de la Claei şi Mosti, şi înnaintâ cu săparea şanţurilor de
apropiere cu 500 metri înainte. Faciă cu acâstă mergere îna-
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"“inte locuitorii din Niesici trămise în tabăra Pr. Nicolae dece
“notabili. cu propunere de capitulare, dar propunerea lor r&“mase de o cam dată fără de efect, căci Principile le-a impus
nisce condiţii prea grele de priimit.Între acele condiţii cea mai
-grea fu aceia d'a, arunca singuri în aer fortificațiele cetăţii cu

- dinamită din providia ce el le va procura, în schimbul căreia

le va cruța viaţa.
Parlamentarii Turci se retrase în cetate spre a lua înţele:gere cu comandantul

lor şi a comunica

mai apoi răspunsul;

-după aceia urmă între autorităţile civile şi cele militare nisce
certe forte violente, căci cele d'ântâii fură de părere să consimţă iar cele din urmă respinse cu energie un sacrifleiii atât
de umilitor. Populaţiunea civilă sprijini cu energie părerea
-celor ce susține caprtulaţiunea, pentru ca să îmblândescă pe
-Montenegreni şi să”! înduplece să se porte cu ea mai cu îndurare, căci ea scia că o mare parte dintre locuitorii Niesiciului
-călăudise pe Soleiman Paşa în trecerea sa prin defileurile de
la Duga şi Ostrog,care pricinuise mârtea la o mulţime pe Mon-

tenegreni, şi mai sciai încă că Pr. Nicolae avea cunoscință de
„acest fapt şi le promisese o resbunare crudă. Ea ceruse în
gura mare încetarea luptei şi mersese cu îndrăsnslă până la
.amenintare, cu tote acestea Schender-bei comandantul

cetă-

dei, de şi nu mai avea în stăpânire de eât fortul înnaintat de
la Ciadinanda, respinse propunerea de capitulare şi lupta reîncepu cu îndoilă furie.
Pr. Nicolae credându-se aprope stăpîn pe cetate, fiind că
„avea în mână mai tote întărirele ce o înconjura, datu asaltul
în diua de 14, dar Turcii îi opuse o resistenţă desperată şi Montenegrenii fură respinşi cu mari perderi. Făcia cu acest ne

succes Principele renunţă d'a mai încerca un noii asalt, şi în“ cepu în jurul cetăței un asedii metodic şi o bombardare furi„6să contra cetăței şi a oraşului care începu din diua de 15 ulie, şi urmă fără de întrerupere două dile şi două nopți.
În urma acestui bombardament turnul cetăţei fu dărâmat
şi garnisona din el fu silită să'l părăses-ă și să se retragă în
dosul şanţurilor întărite, din care Montenegrenii de trei ori se
incercară să'i gonescă fără a isbuti.
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În urma acestor încercări violente dar fără sueces, Pr. Nico--

lae desperîndu-se d'a se face stăpân în scurt timp peste cetate,
mai ales aflând eă în Bosnia treburile resculațitor de acolo
nu mergeau tocmai bine, şi că capitala sa dinti'acestă causă.
putea să fie ameninţată, lăsâ asediul Nicsiciului în grija voevoduiui Maşa Verbiţa, şi el alergâ la Cetinie. Deari înnainte,
cu tote că Montenegrenii reuşise să tae mai tâtă apa ce alimenta Nicşiuiul şi lăsase cetatea numai cu o făntănă ce isvora
chiar din interiorul oraşiului, bombardamentul

slăbi

şi atât.

înconjuraţii câtşi înconjurătorii rămase întrun fel de armis-

liţiu ce şi acordau unii altora.

Întwacest timp iată ce se petveceu în Bosnia: Trupele insurgeniilor comandate de colonelul sârb Despotovici, care țineu
pept trupelor turcesci de la Mostar şi Seraievo, după ce curătară până la Iulie tot platoul numit Cilibi; se îndreptară spre
Grebze cu să se unescă cu cei 1200 Herţegovineni ce se refu-

giase în Dalmația pe teritoriul Austro-Ungar. Mai 'nainte d'a

reuşi să aducă la îndeplinirea cercarea lor şi da trece în districtul Benjani, Paşa de la Mostar eşi înnaintea Herzogovinenilor resculaţi, în fruntea a 8000 musulmani, îl atăcă viguros

cu pateu tunuri la Zernipoloe, le ucise 200 6meni şi'i sili să se
retragă iarăşi în Dalmația, unde 300 din ei fură desarmaţi şi arestaţi, iar restul se imprăsciară prin munţi. După aceia Turcii
biruitori atacără pe Despotovici în diua de 24 Iulie, îx ucise 450
omeni şi '] șili ca impreună cu sfărimăturile cetei sale să se
refugiede în Austro-Ungaria,
unde fu prins, desarmat şi închis
în citadela de la Linţ. În urma acestei înfrîngeri r&scola din
Bosnia şi Herţegovina fu sdrobită fără a putea să se mai ridice, și puținele bande ce mai remăsese pe ici pe colea fură prea
mici prea slabe şi în neputinţă d'a se uni şi d'a încerca vre-un

atac serios.
o
Acest suces dând libertate la un mare numărde trupe tur-

cesci, permise acestora să se adune la Mostar, să se reformede
şi să se pregătescă ca să forțeze din nou pasul Duga spre a
merge să despresdre Nicşiciul. Iată care fu causa care'l sili pe

Pr. Nicolae să alerge la Cetinie spre a lua grabnice m&suride
7
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“apărare. După ce terminâ cu întărirea strâmtorilor şi după ce
află că Despotovici a scăpat din temniţa austriacă, şi în diua de
1 August a trecut din noi în patria sa, şi a reuşit ca prin presenţa sa să oprescă pe Turci în loc, Pr. Nicolae alergâ întru în-

tâmpinarea inimicilor şi făcu tăte.sforţurile ca să-i împiedice
d'a mai înnainta spre funtariele sale. După ce reuşi ca să
alunge pe Turci din apropierea munţilor săi, Pr. Nicolae s'a
repedit iarăși spre Niesici, şi ajungând acolo, în diua de 7 August reîncepu bombar darea cetăţii cu îndoită vigore. Bombardarea fu eriîncenă, dar Turcii se apărară cu disperare, suferiră
cu paciență desastrudsele consecinţe ale artileriei dușmane şi
nu vrură să capituleze;sub impunerea unor condiţii umilitâre.
Cu tote acestea la 24 August Muntenegrenii reuşiră a lua

fortinul de la Hasangedin şi posiţiunea Petrovna-Elaviţa, şi la
25 reduta Mursevici care era forte apropiată de citadelă. În
urma acestui succes, Turcii în nâptea spre 26 părăsiră tote
înnălțimele despre apus ale cetăţii şi renunţavă să mai apere

acea parte. Acestă retragere fâcu ori ce resistență în citadelă

“imposibilă,pentru că Montenegrenii eraii numai la o depărtare
de 50 paşi de ea, şi posturile ocupate
de dînșii erati atăt de dominătore în căt niciun Ture nu mai putea să'şi scoță capul afară fără să fie pocnit cu o descărcătură de carabină. Afară de
acesta garnisona sfârşise muniţiunile, infanteria nu mai avea

cartuşe nică pentru o jumătate de oră, şi în cele din urmă fu
silită să 'şi încarce puscile cu sburături fabricate-din glonțe

scose din cartuşe vechi pentru pistole, înmagasinate în cetate

din vremuri uitate. În fine populaţiunea care se săturase d'o
resistenţă atât de îndelungată şi de grea, căci jumătate din
locuitorii săi eraii prenumăraţi printre luptătorii armaţă, ce-

rură încă o dată, dar cu stăruinţă îndoit mai dărdă, încetarea.
focului şi capitularea.
|
După ce făcu tot ce'i reclama onrea de oştân şi după ce se
încredu că oştirea sa era de aceiaşi opiniune cu populaţiunea,
Skender-bei intră în dimineța giler de 26 August în tratative de

capitulare, şi desbătu condițiunile cu atâta repediciune, în cât
la amiadi batalionul de nizami și batalionul de mustafidi care
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formase garnizona cetăţii, defilă pe dinaintea Pr. Nicolae şi a
statului major montenegrin pe câmpia din faţa ciladelei. Ni-

zamii fură liberi să se retragă cu arme şi cu bagage spre Gaţco,
pentru că Pr. Montenegrului nu se găsea în stare să hrănescă
şi să păzâscă un nume&r de aprâpe 500 duşmani, pe când el abia avea cu ce să hrănescă trupele sale. Cit despre populaţiunea civilă ea fu liberă să rămie sai să plece. În primul cas viaţa, averea, libertatea şi religiunea lor le erau asigurate. Acestă promisiune fu făcută chiar de Principe care în personă
le-a tăgăduit că nu vor fi de nimeni bântuite. In al doilea cas

cei ce vreii să piece eraii liberi săjia orl şi ce vor vrea şi să se
ducă unde le-o plăcea.

Montenegrinii intrând în Nicsici păstrară cea mai severă
disciplină şi nimeni nu suferi nici un neajuns pentru cele ce

făcuse locuitorii acestei cetăți mai nainte. Cu tote acestea musulmanii nu se învojră să stea în casele lor sub o domnie creştină, şi majoritatea lor profitară de permisiunea ce li se dătuse

şi plecară: unii spre Potgoriţa şi Albania, şi alţii spre Mostar
şi Herzegovina. Montenegrinii găsiră în Nicsei 19 tunuri în bună .
stare cure le servi de inune în luptele se mai avură până la. .
încheierea păcii. lupă luarea Nicsiciului, Montenegrenii înna-

intară pe teritoriul ture din apropiere şi luară în stăpânire tot
“terrenul care mai târdiu i se cedâ de către congresul din Berlin. După aceia se făcură stăpîni peste tote fortuleţele construite de Turci între pasul Duga şi frontiera Austriacă ; pe
urmă în diua de 10 Septembre luară Nosdranul şi reocupară
strimtârea Dughei, iar voivodul Vucotici se aşedă la Kristaci
pentru a apăra intrarea în strimtore.
Mai nainte d'a dobăndi aceste resultate, trupele comandate
de Prinţul în personă, în fruntea altor trupe montenegrene luară Bilecul în diuâ de 4 Septembre, după o vie bombardare,
- şi tot în aceiaşi di se făcură stăpine peste Trebinje fără de

luptă. Alte colâne se luptase cu trupele lui Ali Saib la sud și
cu Hafiz paşa Ia est, în tot cursul lunei lui lulie şi August, fără
a! lăsa să alerge în ajutorul Nicsiciului; ba încă la 30 August .

|
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voevodul Lazăr Socita dătuse o bătae'sdravănă lui Hafiz pașa

aprâpe de muntele Dorsnitor.
De aci încolo lucrurile jarăşi se linisciră în Montenegru, pentru că bătălia de la 30 August care fu pentru Montenegreni un
mare nesucces, descurajase atât de mult pe Pr. Nicolae în cât
il făcuse să ceră guvernului Austro-Ungar ca să încerce o intervenire pe lîngă Portă pentru ca el să dobăndescă inchierea
unei paci separate. Din norocire mai nainte d'a face AustroUngaria vre-un pas diplomatic intw'acest sens, sosi la Plevna
guarda imperială care închise pe Osman Paşa în vizuina su şi
începu să st întorcă râta norocului iarăşi în favorul creştinelor. Acestă schimbare în bine încuragiâ pe Pr. Nicolae şi'] făcu

iar să spere că-și va vedea visul sti realisat, adică dobăndirea

unui port de mare pe malul Adriaticei, ceia ce era îndespensabii trebuincios pentru desvoltarea economică a patriei sale
păr'atunci lipsită de ori-ce debuşeii spre mare,

„Cu tote acestea în giua de 3. Octombre Pr. Nicolae întrâ în

Cetinie fără de sgomot şi stătu acolo pănă

la 18, când porni

spre partea de miadă-di a frontierei sale, în fruntea a 24.000
luptători, spre a se ciocni cu Ali-Saib paşa care nu dispunea
„mai mult de i4batalione trupe regulate şi de opt de mustafidi.
Mergînd spre sud şi intrând pe teritoriul tureesc care făcea
parte din Albania, Pr. Nicolue urmărea un plan politic care
constituia realisarea visului sâă nutrit d:atita timp, adică se
încerca să ocupe Potgoriţa, Spujul, Scutari, Dulcigno, Antivari
şi tote micile posiţiuni întărite după marginea litoralului mărei, spre a 'şi deschide el singur un drum pănă la marea Adriatică, şi a lua în stăpănire acea porțiune de teren care) despărțea principatul de mare, pe care să se facă stăpân în mod

definitiv şi să n'o mai părăsâscă nici o dată.

Aci Montenegrenii nu găsiră armată regulată multă şi potrivită cu numerul lor aprâpe întreit. Dacă ar fi avut a face numai cu armata turcă regulată, er ar fi strivit repede pe Ali Saib
împreună cu forțele de care dispunea, dar întâlniră o popuiaţiune r&sboinică: pe Muridiţi, Piulatiţi, Trepsiț! Alesienă,
Ducazamă, Kopiliţi, Pasripiţi, Grugi, Ohkerţi, Castraţi, Cle-
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manţi, Schiochi, Grumiâri şi Buzogit?
, care împreună num rau
vr'o 75000 persone, din care vr'0
20000 creştini ortodocși, vr'o
20000 creştini catolici şi vro 15000
mahomedani. Dintraceştia
catolicii şi mahomedani! ura de mort
e pe montenegrini pentru că ei erati creştini ortodocşi, pe când
ortodocşii, de şi nu-i
iub6u din causa 6re-eăror rivalități vechi
, totuși îi sprijineu fi-

ind d'o lege cu ei. Aceşti A!banedi puteai
să formede un con.
tigent militar de vr'o 12000 omeni bine arma
ţi cu pusci d'ale
lor de

vânătâre, bine deprinşi cu ochirea, şi bine
exercitaţi cu
mănuirea armelor, trăind în neintrer
uptă luptă prin munții

lor, din veacuri uitate, une-ori cu fiare
le stibatece şi mai adesea ori cu vecinii lor Montenegrenii,
cu care se sfădeau şi se

luaiă ta trântă, aci pentru o curea de pămi
nt şi aci pentru un
- cap de vinat sai pentru o certă la cârciumă
. Ortodocşii num&rai vr'o 8000 luptători care eraii tot atât de
buny oşteni ca şi
mahomedani. Catolicii şi mahomedanii care,
din causa vechilor antagonisme dintre ei şi vecinii lor, nu
erai nici de loc dispuşi ca să priimescă bine pe aceşti mosaf
iri nepoftiți, aflând
cauda care aducea pe Montenegreni pe pămîn
tul lor, şi temiîn-

du-se ca nu vre-orlată aceşti vecini din fire gălce
vitori şi hră.

pareţi să-i poftâscă într'o di ca să părăsescă
casele, păminturile şi coprinsutrile lor, spre a le lua în stăpi
nire dînşii, se gră.
biră: creştinii la un loc cu mahomedanii, să
mergă ca să în-

groşe numărul luptătorilor lui Ali Saib. Albanezii
ortodocşi
din contră ati mers se îngroşe numărul Montenegrinilor
şi au

format o legiune separată sub ordinele voevoduluy
Marcu Mi-

lianov.

|

|

Montenegrinii, de și avei în faţa lor trupe mai numerâse
ca

ale lor, totuşi, intrînd pe teritoriul turcesc, nu întâm
pinară pe

câmpia lucie nici o resistență, pentru că Albanedii duşm
ani

îndată ce se iviră dinşii, se retrăsese în munţii lor, unde
sciau
să se lupte mai bine, şi lăsase pe Ali Saib numai cu trupe
le sale
care eraii forte neindestulătore ca să se hărţujască cu
oștile

Pr. Nicolae. Dinti'acestă causăsJomnitorul

Montenegren merse

prin ț6ra duşmană nesupărat de nimeni ca prin propr
ia sa ţeră, şi întămpinâ oare-care resistență numa! înnaintea
cetăţii

VI

|

10
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Spitza, pe care o luâ cu asalt cam pe la finele lunei Octombre,
după o resistenţă de 15 dile, împreună

cu cele,.două forturi ce

o apăra; după aceea la 3 Noembre luâ oraşiul Antivari împreună cu cele dout fortinuri ce o protegeaii, precum şi citadela
Dolobredo. În nrma acestor succese trupele montenegrine înconjurară cetatea Antivari mai fără de luptă.
Încuragiat de nisce suceese alit de lesniciose, dobîndite prin

perderi neînsemnate, Principele Montenegrului trimise spre
Scutari pe voivodul Plamanetz în fruntea a 4000 luptători ca -

să înconjore acea cetate şi să ia cu asalt lagărul întărit de la
Anamaliti,

dar acestă cercare nu avu succesul dorit, pentru

că Hakki paşa comandantul Scutarilor, dispunind de forţe su-

periore, făcu pe voevod să îndure o perdere forte simtitore.

Montenegrenii atacară lagărul în noptea spre 6 Noembre şi
surprinse pe Turci în mijlocul somnului; cu tote acestea Turcil se desmeticiră repede, se apărară cu bărbăţie din întăririle
lor, se luptară în dicurs de mai multe ore şi reuşiră a pune pe
duşmani pe gonă, causându-le perderi de peste 3000 oameni.
Turcii într'adavăr cu dobăndirea acestei bătălii repurtase o
victorie îndestul de însemnată; cu tâte ăcestea, după ce 'şi nu-

merară perderile şi vădură că-i lipsea
de la apel mai acelaşi

număr de luptători, perdere ce era pentru ei mai simţitore decît pentru Montenegreni, nu se prea bucurară, fiind-că ei n'a-

vei cu cine să"! inlocuiască, şi temindu-se ca să nu fie atacați
de duşmani cu trupe prâspete şi mai numerose, părăsiră ta-

băra de la. Anamaliti a doa di după victoria ce căştigase, și se
retrase spre Scutari spre a apăra defileurile din jurul săi.
În urma acestei retrageri Montenegrenii se vădură pe deplin stăpîni pe teritoriul dintre Montenegru, lacul Scutari, Bo-

iana şi marea Adriatică şi pe tote întăririle afară de citadela
Bar, dintre Antivari şi Dulcigno.
După ce ocupară acest teritoriii, a cărei posesiune constituia

realisarea tuturor dorințelor sale în partea despre Albania,
Principele Nichita înconjură cetăţuia Bar care era un vechii
castel construit de Veneţieni şi care era apărat de energicul

comandant Ciudul Ibraim-bel, şi începură să-l bombardeze cu
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energie. Două luni încheiate durâ acâstă bombardare dar ea
fu fără de nici un resultat, căci la 15 Noembre sosi pe mare
două cuirasate turcesci care înprospătară providia cetăței,
Dombardară despre mare pe Montenegrini precum și oraşul
Antivari ocupat de dănşii şi debareară la gura rîului Boiana
câte-va batalione pe care Je puse sub comanda lui Haki Paşa
Pe Montenegreni bombardarea cuirasatelor nu”! neliniscea,
pentru că bateriele lor eraii prea depărtate de mare, ast-fel că
bombele aruncate din vase nu puteai să "1 ajungă; pe ei îi nelinisceii numai trupele lui Haki paşa care le stati în costă. Ca

să scape de incomodarea lor în diua de 13 Decembre ei se ho-

'tăriră să le atace, şi le isbi cu atâta putere în cât le nimici cu
totul, ucise un mare număr de luptători, făcură prisonier un
tahor întreg de nizami, le luară.o mare cantitate de muniţiuni
-şi de providiuni, precum şi un tun, şi restul îl puse pe gână
spre mare, unde abia putu să scape intrînd în bastimente. În
„ -diua de 14 Decembre ei luară cu asalt cetatea Daleigno, dis“truse prin incendiare două din vasele care acostase în portul

“acestui oraşiii ca să vie în ajutorul lui Hakki pașa, şi puse pe
:gonă prin bombardarepe cele alte vase. De aci încolo cetățuia

“Bari fu cu desăvirşire înconjurată despre măre ca şi despre

uscat şi condamnată a se preda prin fome.
|
Vedindu-se lipsit de tâte şi cu totul abandonat, Ibraim bei
“propuse consulului austriac din Antivari ca el să se predea în
minele unui delegat austriac. Aând despre acestă propunere
Pr. Nicolae lăsa resolvarea soluţiunei la dreapta judecată a
“împăratului Franţ Iosif. Luind cunoscinţă de dănsa guvernul
„austriac respinse propunerea şi citadela rămase tot asediată.
La 22 Decembre garnisona, ne mai având nici de mâncare şi
nică providiuni, consimţi să se predea şi începu să trateze con-

"diţiunele capitulărei. Acea capitulare, de şi hotărâtă în prin-

N

cipiă, nu fu adusă la îndeplinire, pentru că într” aceiaşi di es-cadra turcă care se retrăsese spre sud reveni întărită cu alte
"vase noi, goni pe Montenegreni după malul mărei şi reuşiră a

profita de învălmăşeala produsă de acestă visită ne asceptată
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în mijlocul preparativelor unei predări, şi a băga în citadelă.
dre-care providiuni şi &re-care cantităţi de muniţiuni.
Montenegrenii se desmeticiră forte curînd din uluiala ce le causase acâstă visită neasceptată, şi numai cât puse în podiție câte-va tunuri de calibru mare,pe care le îndreptară cu gurele spre mare, şi cu bombele ce aruncară spre cuirasate le
goni departe la larg şi restabiliră asediul, dar cei înconjurată
de o cam dată nu mai vrură să audă de predare. De atunci încoa vasele nu se mai apropiară de mal, căci nu dispuneau de
tunuri mari, şi chiar părăsiră în voia sortei litoralul despre
Antivari, dar asediaţii nu mai vrură să se predea, cu speranţă

că cuivașatele se vor reînturna spre a le readuce de mincare.
Ele nu se mai reinturnară; cu tote acestea acei ce le asceptau.
revenirea, se mai opuse încă, îndurară nisce suferințe eroice şi

resistară contră lipsei de tot felul şi a forului mistuitor al bom.-.
bardamentului până în diua de 28 Decembre când fură siliţi
să se predea cu de-a binele și să lase în mânele biruitorilor
1500 prisonieri, un mare număr de răniți, o cantitate niare de
arme de tot felul, 15 tunuri și 6re-cere cantitate de muniţiuni,
După acest succes Pr. Nicolae nu se mai îndreptă spre Scutari pe care scia bine ră diplomaţia nu ar fi consimţit ca să il.
lase în stăpinire, ci se grăbi a ataca forturile din insulele Grenaiur, Lesandra şi Vranina din lacu: Scutari vecine cu territo--

riul ce ocupase, şi după câte-va ore de bombardare le luâ una
după alta în diua de 3 Ianuarie anul 1878, cu care ocadie se
făcu stăpân peste 17 tunuri, 1200 pusci, o mare cantitate de

“ muniţiuni și de providiuni și peste 800 prisonieri.
Vădându-se stăpân peste tot territoriu: ce ambiţionase, Pr.
Nicolae se linisei şi nu mai continuâ lupta mai departe, ast-fel

că încheierea armistiţiului de la Cazanlic care avu loc la 13
Ianuarie şi preliminărilor păcii care avură loc în diua de 19
Ianuarie în Adrianopole, îl găsi cu arma la picior şi odihnin-du-se pe laurii câștigați.
Grecii care pân'aci stătuse astâmpăraţi şi cu arma mereu la

picior în coprinsul fruntarielor lor, vădând că toţi care au stătut cam cu mânele în sân până aprâpe de încheierea păcii și.
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care s'aii apucatla harță cu Turcii la spartul tirgului, s'aii ales
cu câte o porţiune bună de territoriii, fără nisce sacrificii prea
mari, s'au sbirlit şi ei tocmai la sfirşitul stirşitului, chiar după
spartul tirgului, şi ca să pue şi ei mîna pe o bucăţică din pradă;

în diua de 21 Ianuarie 1878, a treia di după încheierea prelimi-

nărilor păcii, au declarat și denşii r&sboiu Turciei şi aii trecut

în Tesalia. Puţin de tot, abia trei dile au stat ei pe teritoriul,
turcesc căci mai mult nu le-a dat mâna. Vădind că Europa în-

tregă n'a aprobat acest pas tardiv, şi că Englitera "ia amenin
tat cu blocarea costelor țărei lor, Greci sai grăbit ca în diua
de 24 Ianuarie să 'şi retraga oștile din Tesalia şi să le concentrede la Lamia, iar la 25 Ianuarie, după ce priimi de la amicii
şi proctetorii lor, ore-care făgădueli, puse temeiii pe acele
promisiuni făcute în nurăle tuturor puterelor celor mari 6ă "i
va
sprijini la timp dreptele lor cereri, renuntară d'a mai conti-

nua r&sboiul contra Turciei, şi la 27 încheiară un armistiţiii cu

Turcia.
|
|
Ast-fel se termină conflictul dintre Turcia cu Serbia, Monte.
megru şi Grecia.

XIV

-

Bătălia de [a Amărdan.
Pe când Serbii, Montenegrinii şi Grecii se luai la întrecere

care dinire care şi care mai mult ca toţi va lua un codru mat
mare din împărţirea p.ădilor celui înfrint, şi pe când Ruşii cu
o neîndurare barbară şi neumană urmării pe cei înfrânți, armaâta română mergea liniscită, fără de grabă şi fără nici un
gând de cucerire în paguba cui-va, spre ţinta aspiraţiunelor
sale de vitejie, iar nu de cucerire, spre câmpia de luptă către
care o atragea aţa, adică dorul de noi isbânde, spre cele doă
localităţi: spre Smărdan şi Inova care prin vrednicia lor avea
să devie nisce numiri istorice. Ei mergâi voioşi prin zăpada
pânăm brîă, îndurind osteneli şi greutăţi supraumane, şi mer- gînd, şi luptîndu-se cu viscolul şi cu tote nebuniile lui moş Cri"vă, eântaii, jucau, săltaă şi alergau sbeguindu-se ca să se încăldească, spre a ajunge mai curînd a Vidin ca să culegă cer

mai din urmă, dar şi cei mai glorioşi lauri, în împrejurimele
acelei cetăţi feciorelnice în care pân'atunci nimeni nu apucase
să intre ca biruitor.
Mai nainte d'a ajunge trupele romăne în” facia noilor obstacole ce avea să desființeze prin piepturile lor de oţel, M. Sa,

Domnitorul găsi de cuviinţă să cruțe de noi oboseli şi noi sa-crificii un regiment de eroi care 'şi făcuse cu prisos datoria şi ”
„suferise perderi mai mar” ca tote, şi adresâ armatei următorul ordin de di:

<Ostaşi

«Regimentul 13 de dorobanţi, încă de la începu
tul ca mpaniel a fost unul-din corpurile care ai avut să îndure
cele mai
mari greutăţi şi care a avut fericita ocadiunede a se
distinge
în tote însărcinările ce a avut să îndeplinescă.
«În fața inimicului acest regiment a dat probe de devota
.ment şi de curagiu, luând parte !a mai tote atacurile
făcute
contra întăririlor de la Plevna.
«Pentru a răsplăti dar curajul şi devotamentul acestui corp,

ordon scoterea sa din Dividiunea II-a activă, în care contedă,
trimitindu-se la partea territorială, unde se va desconcentra
pe diua d 5 Ianuarie 1878.
|
Dat în Bucuresc: la 3 Ianuarie 1878.
Carol.

În-urma acestui ordin de di, acest brav regiment fu rechemat în teră şi trămis la Iassi unde “şi avea reşedinţa, spre a
ține garnisâna d'acolo, iar stegul său sdrenţuit de glonţe dar

decorat cu marele cordon al Stelei Romăniei, fu priimit de le-

şeni ca un trofeii sacru care spunea tuturor prin ființa sa jertfele ce a trebuit să îndure armata română spre a smulge din

mânele duşmanilor biruinţa.
|
Întwacest timp fraţii ior de arme formaţi în noi dividiuni,

ast-fel cum le-am indicat în capitolul XIII-lea, mergeii spre
Vidin ca să culâgă noi lauri şi să înfrunte noi primejdii.
Înnaintea
lor cetele reslețe de başibujuci, cerchezi şi de alte
adunături de armate neregulate turcesti, fuge îmbrăncinduse fără a le opune o resistenţă ori căt de slabă, şi se depărta
u
înnebunite de grâznica frică ce le causa păţitania ce înduras
e

taboarele de oştire regi:lată la Rachova şi Plevna. Ai noștri

mergei incet şi cu mare precauţiune ca să nu cadă în
vre-o
cursă întinsă cu viclenie, iar înnaintea lor Turcii regulați
, amestecaţi cu cei neregulați şi cu populațiunea desarmată,
îşi

făceii nălucă cine scie din ce, şi fug&u din tote puterile ca să se

ascundă între zidurile Vidinului şi ale Bazargicului, spre
a scă-
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pa de păpara românescă ce'i băgase în grozele morții mai a-

matrnic cât de pe vremea lui Mihal.:

În diua de 13 Noembre călăraşii romăn! plecaţi de la Rachova spre a se îndrepta pe uscat către Vidin, sosiră la Zibru Palanca după malu! Dunărei şi îl ocupară milităresce. La 15 Noembre el ocupară Velcidrama, Krustatar-selo, Cotgului, Rasgrad-mabhala şi Galicea; la 16 aceste anteguarde sosiră la Beli-

brod, la 17 ajunse în imprejurimele oraşiului Lom-Palanca și
la 18îl ocupară milităresce şi asceptară în el până pe sub seră,
când sosi tot grosul ::rmatci ; a doua di aceste anteguarde sta-

biliră o comunicaţie cu Ruşii din Vraţa. La 1 Decembre, Romă-

nil respinse o slabă resistenţă încercată de Turci la Toloviţa;
la 7 Decembre ei se împreunară cu trupele din Div. 1 ce formatii capul colânei ee venea de la Plevna după capitularea sa,

şi la 10 Decembre intrară in oraşul Arcer-Palanca, atât vitejii

de la Rachova cât şi cel ce luase de curind Plevna. De acolo ei

porniră în diua de 13 Decembre spre Vidin şi la 16 se împre-

anară pe drum cu anteguardele celor de la Rachova ce pornise
mal dinainte. În diua de 24 Decembre ante-guarda română sosi
în preajma Vidinului și a Belgargicului și ocupă satele Rujincea, Osmalia şi Lugosoveea, unde se opriră până ce sosi Şi capul colânei de infanterie.
După ce avu loc ocuparea acestul oraşiii, general Nicolae
Haralamb care luase comanda ambelor colâne în locul co!onelului Slănicenu care fusese trămis la Calafat ca comandant
al dividiei de reservă, de şi încă nu sosise în preajma Vidinului de cât Div. I, trămise fără de zăbavă o parte din cavaleria
sa ca să ocupe linia; Sabri-Paşa, Kewi-Virtopol, Logosovcea,
Ujincea, Osmanlia. Şipotul şi Corleva care fură ocupate pe rind

până în diua de 26 Decembre. Într'acelaş timp trimese mar
multe iscode şi patrule spre Vidbol şi Nazir Mahala, unde 'şi
concentrase Turcii forţele ce retrăsese din posiţiele ocupate
de Romăni.
Una din patrulele de recunoscere trimise în diferite locuri

din preajma Vidinului, care era compusă dintr'o companie de
infanterie şi un pluton de cavalerie, s'a întâlnit în diua de 20
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Decembre în apropiere de Vidbol cu un batalion de infanterie
şi doă escadrâne de cavalerie din armata turcă,trămise de Izet
pașa comandantul cetăţei Vidinului în recunâscere, spre a afla
forţa armatei nostre şi direcţiunea ce urma, precum şi pentru
a se încredința de importanţa forțelor de eare dispuneaii ai no.
ştri și de valorea militară a oştenilor români, despre care Tur.
cil, spre ruşinea statului lor major n'aveiă nici o cunoseință.
Voinicii noştri, de şi nu se găsei în număr proporțional cu
acela al duşmanilor, şi de şi erati mal puţin ca jumătate de
cât denşii, nu "şi perdură nici de loc cumpătul, ci! priimiră cu
salve repetate de pusci, care fură aşea de bine nutrite, în cât
siliră pe Turci ca, cu tot numărul lor covârșitor, după un neînsemnat schimb de împuşcături, să se întorne innapoi spre Vid:
bol unde se găsea un puternic lagăr turcesc. De îndată ce vădură că inimicil ai început să se retragă, călăraşii noştri i-ai
luat în priimire şi iai gonit până ce i-ai virit în întăririle lor,

şi în retragere le-ati tăiat mulţi codaci şi aii transformat în cele
“din urmă retragerea în fugă.
|
După acest mic fapl de arme şi un repaos de câte-va dile în

Arcer-Palanca, armata Română fu pusă din noii în mişcare şi .
în diua de 27 Decembre începu a înnainta spre a efectua în-

conjurarea. Mai întâiii porniră spre ţinta indicată Div. I şi prima brigadă din Div. II. Dintr'aceste trupe acestă brigadă porni
spre Belgargic ca să-l înconjore, iar restul armatei se îndreptâ
spre Vidbol şi Nizir-mahala în direcţiunea Vidinului. Cei ce
pornise spre Belgargic ocupară chiar în acea di satul Rujincea,
de unde puteai să observe ori-ce mișcare ce se făcea în sus nu:
mita cetăţue, şi să împiedice ori ce împreunare cu oști «şite
din Vidin, Cei ce pornise spre Vidbol şi Nazîr-mahala fură si-

liți să se lovească cu inimicii, şi în diua de 29 Decembrie să le
«dea o bătălie crîncenă care durâ doă ore incheate, să opereze

-o mişcare de înconjurare forte bine condusă de r&posatul ge meral D.Leca, atunci colonel, şi să silescă pe Turci a părăsi posiţiunile însemnate ce ocupaii și a fugi în cea mal mare grabă
spre Vidin, lăsând în mânele Românilor o însemnată cantitate
«de muniţiuni, material de rezbel, corturi, efecte de îmbrăcă-
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minte şi o mare aprovisionare de producte.
Regimentul careocupă iai înteiii acea posiţiune şi care
înfipse fanionul săi pe:

culmea cea mai înnaltă a acelei posițiuni,
fu Reg. I de doro--

banţi din Mehedinţi şi Dolj. .
După acestă victorie importantă mai cu semă
pentru viito--

Tele operaţiuni ce avâii să se desfâşâre în curân
d, General Ha-

ralambie îşi împărţi trupele în trei mari
sectuore ocupate de
dou dividiuni şi o brigadă care încep
ură să se desfăşidre în-

diua de 28 Decembre. Întracea di ele ocupa
ră: Clodnita,

Vir„top, Sabri, Pasakioi şi Carastena, iar la
29 înnălţimile de la Jig-lița, satul Crişoviţa după apa Reca dominătâ
re satelor Nazir-

Mahala şi Vidbol de lângă Vidin. Turei
i simțindu-se înconju-

rați părăsiră sutele Nazir-mahala, Vidbol,
Pirnac, Bucoviţa şi:
Sinacovc
ea şi fugiră în Vidin. În urma acestei
retrageri, Ro-

mânii ocupară imediat Nazir - mahal
aoa,

Vidbolul, Tărnacul,

Bucoviţa şi Sinacovcea, iar cuartierul
general a] comandantului armiei de operațiune din jurul Vidin
ului, general N. Hara--

lambie, fu stabilit în Nazir-mahala. A doua
di după ocuparea.
acestor posiţiuni, sosi în fața Vidinului şi
Dividia a patra care
întârdiase pe drum din causa viscolului, şi
ocupă imediat Bela-.
Cadina şi Ostrocavel,

-

După ce se terminară mişcările de încon
jurare, trupele ro-.
mâne ocupară următârele posițiuni.
Divisia IV ocupâ primul
sector dintre Dunăre şi gârla Belarda
în dreptul satului Ta-

targic ; din el Brigada 1 se găsea la
29 Decembre la Metovniţa,

.
brigada II-a la Bela, Osmanlie şi Vodniţ
a, artileria la Arcer Palanca

şi cavaleria la Stomja şi Vodniţa Belgargie.

Div. I-a compusâ numai din Brigada întâi
a ocupase precum.

am dis mai sus, împrejurimele Belgargicului
dintr'acelaşi sec.-.
tor,
având Reg: 14 de dorobanţi la Ruzince;
bat. 4 de

vânători:
la Metovniţa şi Reg. 16 de dorobanţi la Scomj
a. Brigada a doa

compusă numai din Reg. 4 de linie şi bat.
2 din Reg. 6 de linie,

era incă în mers şi nu ajunsese pe Lon, iar
cele alte trupe din-.
tr'in

sa ţineau garnisâna Nicopolului şi a
Rachovei. Div. 1 ocupa sectoral al doitea dintre gărla Belor
ada din dreptul satului Novaselo până la girla Topoloviţa şi sectorul
al III-lea din-
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tre gîvla Topoloviţa spre satul Alvagiii, în fața posițiunelor ini- mice de la Smărdan, Inova şi (apitanoveea.
Acest sectior avea
. să fie ocupat de Brigada II din Div. II atunci când va sosi.
După ce se vădu stăpân peste întrega linie de înconjurare. a Vidinului, precum şi peste tote căile de comunicaţiune, atât
cu depositele de aprovisionare stabilite în țară dincoa de Dunăre, cât şi cu restul armatei nostre aflată în Bulgaria care era:

încă în marş spre Vidin, general Haralambie dispuse a pune la încercare forțele de care dispuneau Turcii în Belgargic, care era o cetălue destul de tare şi de importantă din punct de ve-

dere strategic, şi dădu ordin unei brigade din dividia a patra
ca să mergă acolo spre a mări numărul trupelor ce o încon-

giura şi s'o bombardeze.
Colonel Ipătescu plecâ în fruntea acelei brigade spre aces
direcţiune în diua de 30 Decembre; înconjurarea începu în diua

de 31 Decembre şi bombardarea a doua di. Printw'acest debut
serbară Românii prima di a anului noii 1878. Acâstă luptă de
artilerie continuâ şi în dilelede 2 şi 3 lanuarie, după care urmâ
şi o demonstraţiune de atac, pe care o esecută regimentul al
8-lea de linie şi al 2-lea de dorobanţi, General G. Angelescu comandantul Dividiunei a 4-a, care asistase la acestă incercare de atac, vădând că Tureii răspundei forte slab din cele trei re-

dute şi dintr'un fort mai mare care apăra oraşiul, dar într'acelaş timp că tunurile române din pâlele delului nu puteu să
ajungă cu bombele lor întăririle şi că prin urmare artileriei
saleîi era peste putinţă să desființeze aceste uvragiuri de a-

părare, iar infanteriei de a le luu cu asalt, pentru că erai aşe- .
zate d'asupra unor stânci forte înnalte şi cu maluri drepte aprope

mai ca zidul casei, renunţă d'a mai neutralisa un nu-

măr forte mare de oştire în juru unei cetățui aprope neluabilă, . .
cu tote că ea dispunea de un num&r de apărători forte. restrâns, şi se mulţumi d'a o lăsa înconjurată numa! cu prima
brigadă din Div.Il-a pusă sub ordinele colonelului Cantili, iar dânsul împreună cu brigada comandată de colonelul Ipatescu

“porni înapoi spre Vidin.
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Întracelaşi timp restul armatei române continua d'a
ter-

"mina încetinel şi fără de grabă înconjurarea Vidinului,
între“prindere ce fu forte mult favorisată de către intrarea
în acţiune a Serbiei, care declară din noi reshoi Turciei,
precum am
mai spus într'un capitol precedent. Acestă mişcare
de încon-

„jurare începu în diua de 2 Ianuarie prin ocuparea
Beleradei,
Musulmanei şi Dencoviţei, continuă în diua de 3
prin ocuparea

viilor de la spatele satului Rupcea, a viilor din marginile
şiose-

lei Adlie-Vidin şi a satelor Musulmana, Gârcea, Dancoviţa,
Negovanija şi Halvagi, şi se sfârşi la 11 Ianuarie, când
trupele ro-

mâne st întinse pînă la Forentin, ast-fel că într'acea di
armata
Română ocupa posițiele următâre:

Dividiunea a IV com indată de general Angelescu,
ocupa
satul Vidbol înpreună cu brigada] u colonelului
O. Sachelarie
având posturi înnaintate până dincolo de pod pe
şioseaoa Vidbol- Vidin; Brigada a I-a a colonelului Ipătescu
ocupa satele

Tărnac şi Bucoviţa cu posturi înnaintate spre Tatargic,
unde
se impreuna cu brigada I-a a colonelului Cruţescu. Acâstă
bri-

-gadă ocupa Tatargicu, Novoselo, Belerada şi viile
din ambele
laturi ale şioselei Adia- Vidin; iar brigada a II-a
a colonelu-

lui Dona ocupa satul Musulmana şi viile de la spatele
satului
Riupcea care era ocupat de Ture]. Dividiunea II-a
comandată

de colonel Cerchez înnaintat de curând la gradul
de general,
care în fine sosise împreună cu brigada II-a,
ocupa satele Gâr-

cea şi Dencoviţa. Brigada de cavalerie acoperea aripa
stingă a

"corpului de investitură şi se întindea de la Negovanita
şi Hal-

“vagi pânăla Florentin. Malul de dincoa al Dunării
era ocupat

de Dividiunea de reservă pusă sub comanda colonelului
Slăni-

ceanu care se întindea de la Ciuperceni prin
Calafat până la
Vraţa în dreptul Florentinului. Aceste forţe românescă
dispu-

n6i de 15,460 baionete, 2149 călăreţi şi 84 tunuri
1).

1) Aceste notițe importante sunt împrumutate
din
Văcărescu, intitulată: Luptele Românilor, din scriere serierea D lut Zh*
a mai multor oficeri
“români intitulată

: Istoricul râsboiuluă din 1877-1978, şi din efemeridele
culese de mine di cu di în timpul r&sboiului.
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Acestă linie de înconjurare era complectă dar prea depăr-.
tată de cetatea Vidinului pentru ca să fie de 6re-care eficacitate; ea trebuia să se restringă şi să se apropie cât se pote mai
mult de zidurile cetăţii. Pentru a ajunge la acest scop, la 11 Ia-.
nuarie artileria Div. IV se apropiase pe cât putuse mar mult
de acele ziduri, îşi aşedase bateriele în drepta şi în stînga şioselei de la miadă di, la o depărtare numai de doui chilometride cetate, şi împreună cu bateriile de la Calafat începuse să
bomhardeze Vidinul şi să trimâta asupră-i sute de bombe, la
distanţe scurte, atât diua cât şi noptea.
La 12 Ianuarie, de şi pămîntul era învăluit de o câță desă în

cît nu se putea vedea nimic pe cimpia Vilinului,artileria des-:

chise focul dis de dimineţă pe tâtă linia, şi începu să se pue la

cale preparativile unui atac general, mai ales de artilerie, a:
tât pe malul drept cât şi pe cel stâng ai Dunării, şi la adăpostul artileriei, infanteria începu să se pue în mişcare pe câmp
deschis încă de la6 ore-dimineţa, de şi era un ger din cele mai

simţitore.

|

În dimineţa acelei dile, Zatargicul şi Nevoseliţu erau încă
in mânele Tureilor şi împiedicau forte mult operațiunele Românilor de înconjurare şi de apropiere; spre aceste trei posițiuni dar fură îndreptate mai întiiu atacurile oştenilor noştri.
Colonel Cruţescu în capul unei brigade, a doua din dividia IV,
înaintâ spre Tatargic şi Novoselo pentru a respinge pe Turcii.

ce ocupai acea localitate şi a"! arunca în întăririle Vidinului.

Turcii se apârară cu multa vigore şi respinse pe duşmani; cu.
tote acestea operaţiunile brigadei nostre, de şi nu fusese prea

vigurose, totuşi au fost conduse cu aşa dibăcie şi vigore, în cât
pe la 10 ore inainte de amiadi trupele turcuscl din Tatargie

n'aii mai putut să resiste şi au fost fugărite spre Vidin. Într'acelaşi timp dividiunea I atacâ pe duşmani cu o vigore mai €-.

nergică și ocupă Rupcea şi Rainovcea. Novoseliţa rămase însă

în minele Turcilor, fiind apărată de trupe prea numerose şi de
o posiţiune forte ta»e, adică de nisce surpături de pămînt a-

dinci ce se prelungâui pină la Dunăre şi causâ Romiînilor-mult

râu. În urma acestor succese, nu mai răminâi în mănele duş--
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-mănilor alte posițiuni din jurul Vidinului de cât Novoseliţa,

Smârdan şi Inova la apus şi miadă-dli, iar Capitanovcea, Kerimbeg şi Ceiselo la miază nopte.
-

Pentru a pune mâna pe aceste posiţiuni, și mat cu semă pentru a intra în stâpânirea Novoseleă satul cel mai apropiat de

didurile Vidinului, de unde putea să le bată cu folos Românii,

ei erai siliți ca mai întâiii să se facă stăpâni pe întăririle duş-

manilor de la Smărdan şi Inova, fiindu-le peste putinţă da
înnainta pe alt unde-va de cât pe şioseaoa Adlia- Vidin, căci

locurile din înprejurimi erai, cum diseiii, într'o parte prăpăstiose, şi în altă parte, cu tot gerul ce domnea, erai inlăștinse
şi impracticabileapa
, din mlaștine ne fiind înghețată.
Smărdanul şi Inova eraii întărite cu trei redute legate intre
dănsele cu drumuri acoperite şi apărate de vr'o două mii de
Omeni cu mai multe tunuri. Mai nainte d'a ataca acestă posiți„une, general Haralambie dispuse să se facă o diversiune spre

„a atrage atenţiunea dușmanilor în altă parte şi să le-o îndepărtede de locul desemnat pentru atac; el pentru a-şi ajunge
scopul trâmise regim. al 8-lea de linie spre podurile aruncate
peste digurile după marginea prăpăstielor pe lingă care şerpuesce şioseaoa ce conduce la Novoseliţa. Vitejil oșteni se re- pediră spre poduri ca nisce lei, sublocotenentul Şerbânescu şi

mal mulți sub-oficeri şi soldați cădură isbiți de morte; o luptă

crâncenă, se încinse, chiar primul pod fu luat şi Turcii se re” trase în desordine spre al doilea pod, însă în urma acestui re-sultat priincios, al noştrii priimiră ordin d'a se opri în loc şi d'a
întări posițiunile ocupute, fără a merge mai departe, ceia ce ei
- făcură pe dată.
o
Întwacelaşi timp trupele generalului Cerchez compuse din

câte un batalion din al 4-lea şi al 6-lea de linie, se înşiruiră și

: se ascunse pe după adăposturi în prâjma piriului Topolovița.
Un escadron din regimentul 5 de călăraşi acoperea flancul acestor oşti despre Rainovcea. Mai înteiă 24 tunuri luară posi-

- țiune, aşedându-se în baterie pe delurile de lu Duscoviţa; trei
- escadrone din regimentele 2-lea și al 8-lea de călăraşi ocupară
- Habwagi, priveghind terenul din naintea Znovey şi Capitanov-
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"ceă, o brigadă de Roşiori fu înşiruită de la Negovaniţa până în

'taţa Capitanovicei şi Kerimbergului, cure erau încă în mânile

inimicilor, cu misiune d'a împiedica venirea vre-unor ajutore
inimice spre Smărdan şi Inovă, iar grosul celor trei dividiuni
ale armiei române fu grămădit şi ascuns printre. vii în faţa
Smărdanului
Pe lu şepte ore de diminsţa începu artileria română să arunce o ploe de projectile din tote posiţiele ce ocupa spre po-

siţiunile ini mice, dar ea!nu putea să'şi dea socotălă de efectul

operaţiunelor sale pentru că atmosfera era încărcată cu o ceţă
forte grosă.

Scurt timp după aceea eşi din Smărdan

un deta-

şament turcesc compus din vr”o 200 de oşteni de infanterie și
vio 60 călăreţi şi înnaintâ spre a face o recunoscere asupra
trupelor române ascunse în viile de la Dencoviţa, dar, numai
de cât ante-posturile romîneîi puse pe gonă, causându-le perderi simţitore. Peste scurt timp o altă colsnă compusă din
câte-va companii de infanterie înnaintară în tiraliori risipiţi
Şi începură focul apropiindu-se de a! noştrii pînă la 800 metri.
Infanteria nâstră îl priimi cu un foc mistuitor şi'i puse pe gână

fără a" urmări.

După ce Tatargicu, Ropcea şi Rainovcea cădurăîn mânele
“oștenilor noştri şi după ce regimentul al 8-lea de linie se tăcu
stăpân peste podul despre Nevoseliţa, pe la orele 2 şi 20 minute generalul Cerchez dătu semnalul atacului Smărdanuluă
prin trei salve de artilerie de câte 12 tunuri; apoi artileria tăcu

şi infanteria eşi din şianțurile ce o adăposteai şi porni spre
atac în şiruri risipite dar numer6se, sub comanda locotenen-

“tului-colonel Cotruţ. Acestă colână era compusă din un bata.

lion şi doă compănii din regimentul al 4-lea de linie şi avea ca
„comandant pe Maior Stoilov. O secţie din bateria călăreaţă
“înainta împreună cu acestă colână şi îşi alese ca objectiv fron-

“tul redutei din stânga posiţiei inimice. Întracelaşi timp cele

alte 2 companii din regimentul al 4-lea şi batalionul 1 din vegi:mentul al 6-lea de linie, având pe maiorii Teleman şi Ulescu
în frunte, acoperiţi în partea despre drepta de un escadron

«din regimentul al 8-lea de calărași, efectuară o mişcare ocoli-
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tore asupra satului Smărdan, spre a ataca aceiași redută pe
la spate.
|
,
Maiorul Stoilov găsind în drumul săi un şani vechiii îşi adâposti cele 6 companii ale sale în dosul malurilor iul, profită
de acest adăpost şi de ceța care mereiise îndesa,și ajunse pină
Ja şanţurile redutei duşmane, fără să tragă un foc sai să îndure vre-o perdere, dar ajungând acolo, lucrurile nu se petrecură cu aceiaşi înlesnire. Oştenii noştri săriră în şianțuri ca o

vijelie, escaladară parapetele ca o furtună şi năvăliră în cârea

Tureilor ca un vârtej, dar şi Turcii nu se lăsară mat pe jos. Cu
tote că fură uluiţi de surprisă unui eveniment aşia de puţin aşteptat, ei se apărară cu bărbăţie şi se încinse între ambii duşmani o luptă de impunsături de baionetă şi isbitgră cu patul
puscii din cele mai sângerose. Oficerii se luptară ca și soldaţii;
toți s'aă distins într'acestă luptă, dar mai mult ca toți s'au
distins căpitan Vidulescu cu compania a 8-a şi câpitan Amărăscenu cu compania a 5-a. Perderile fură simţitore din tote
păr. .

țile, un numer forte mare de infanteriști români ai cădut în

Sanţuri fără de viață, în cleștaţi de corpurile tunarilor şi niza-

milor Turci trămişi de ei şi ai lor în lumea veşniciei, şi printr'asemenea luptă crâncenă şi înverşiunată, rândurile se ră-

reaii mereu şi numărul cadavrelor se înmulțea într'una.
Vedând că oştenil săi scădeait fără de contenire şi că ajutore
nu soseaii de nicăeri, Maior Stoilov începu

să intre la mare

grije şi chiar să se gândescă la abandonarea unei posiţii
atât

de importantă, dobândită cu forte mari sacrificii,
dav de o dată.

şi fără de veste i se lumină faţa, căci audi isbuenind din partea

de dincolo a redutei un Ura formidabil, un ura eşit din peptură
de Români; era col6na majorului Teleman care, folosindu-se
de ceaţă, reuşise a aduce la bun resultat ocolul projectat,
şi se
apropiase de redută fără să fie măcar zărită.
De aci încolo succesul era asigurat, cu tâtă ploia de glonte
şi de projectile cu care Turcii din reduta a doua Şi din satul
Smărdan împroşcaii pe Români. Cum află vestea cea bună, lo-

cot.-Colonel Cotruţ trămise în ajutorul biruitorilor un batalion
din al 6-lea şi restul celor doă companii din al 4-lea de linie,

“SLSŢ eraenney zi 9p enrj ui 20| jar too [ “ON ranpa

1 Eej up uepunuiS er ap creea

i
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cu îndatorirea da ataca reduta No. 2, precum şi alte şease compânii cu însărcinarea d'a ataca satul Smârdan.
| . Majorii Teleman şi Stoilov în fruntea forţelor de care dis“puneau pătrunse în satul Smărdan. O încăerare din cele mal

infricoşate se încinse în marginea sa şi pe urmă chiar pe stradele satului, soldaţii noştrii fură siliţi să gonescă pe Turci din
casă în casă şi din curte în curte; în astă gână ei îndurară per-

- deci forte simţitore: locotenentul Paladi fu grav rănit şi sub.
locotenentul Fruuzeti cădu mort străpuns de glonţe, chiar în
momentul în care ataca casa în care Turci! aveaii telegraful,
pe care dușmanii noştri o baricadase şi o apăra cu disperare,
spre a menține corespondența telegr afică cu Vidinul. Turcii se
apărară cu îndărătnicie trăgînd focuri după ferestre şi din podul caselor, dar de prisos fură tote, nimic nu putu împiedica
pe Turci d'a mânca o nouă bătae. EI erati goniţi din tote pările, şi respinşi spre Ianova şi Vidin, căci Smărdanul câduse cu
desăvârşire în stăpânirea biruitorilor.
Întracest timp de fugă şi de urmărire, un escadron din al

8-lea regiment de călărași care urmase oștile maiorului Teleman în mişcarea sa de înconjurare, se luâ în gână după fugari
și puse mâna peste 200 prisonieri. Ar fi fost prinşi şi mai mulţi

dacă nu eşea din Vidin o ceată mare de Cerchezi care să acopere retragerea fugarilor.
În timpul în care se desfăşiura acestă luptă în satul Smărdan, majorul Ulescu cu oștile sale atacâ reduta No. 2, şi după
o luptă crâncenă dar de scurtă durată, intrâ înt”'însa, făcu

prisonieri pe toţi Turcii ciţi se aflase acolo şi apoi porni şi dînsul spre satul Smărdan.

Vădend colonelul Cerchez că ambele redute și satul Smărdan ai cădut în mânele oștenilor noştri şi că Turcii ai rămas
stăpâni numai pe satul Inova şi pe reduta ce îl apăra, dătu

ordin. regimentului 9 de dorobanţi comandat de colonel Holban, care până atunci stătuse în reservă, ca să înainteze spre
inimici.
Drumul ce avea să facă acest regiment era forte anevoios,

căci între el şi satul Inova se afla piriul Delenca, pe care tre-
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buia să'l treacă prin vad, printre ghiațălspartă cu apa până la
genuche. Acestă împrejurare făcu să întârdie marșul acestul
xegimentşi "| sili să sosescă forte târdiu pe câmpia de luptă,
Într”acest timp Parcii prinse de veste, şi după ce dătură numai de formă câte-va tocuri de tunuri şi de pusci, care causâ
mortea sub-locotenentului Verbic&nu şi a unul număr însemnat de soldati, -scose tunurile din baterir şi dătuvă dosul spre
Vidin, ast-fel că regimentul al 9-lea de dorobanţi când sosi pe
-câmpul de luptă, găsi satul Inova şi reduta din faţă pustii şi
le ocupă fără de luptă. Pe la 6 ore sera bătălia era sfirșită şi oștenii Români se culcară în posiţiunele ce-în dimineaţa aczlei dile le ocupase Tur.
cii, adică Tatargicul la sud, Rupcea, Rainoveea, Smărdanul şi
Inova la Est şi Nord-Est. Numai Novoseliţa Capitanoveea şi
Kerimbec, afară de Vidin, mal rămăsese încă ne ocupate de
Românii bivuitori. Cu acestă ocasiune ai noştri repurtară cea
nai strălucită victorie, singuri, fâră ajutorul nimănui şi fără
să asiste măcar ca spectator un singur Rus. Cu'acestă ocasie
el se luptară, atât imprejurul şi prin şanțurile ma! multor redute, cit şi pe câmp deschis şi chiar pe stradele unei comune
locuite. La peripeţiele acestui resboi care de la început fu crâncen, inverşiunat şi forte sângeros, luară purte activă tote ar.

mele, adică: artileria, infanteria şi cavaleria. Artileria călăreță
urmâ de aprâpe colânele de atac şi iși aşedâ în ma! multe

rânduri tunurile în baterie pe câmp deschis ; asemenea şi ca-

_valeria. Roşiorii şi călăraşii, după ce infanteria pusese pe gână

pe duşmani, esecutară o şarjă din cele mai strălucite înaintea
-Smărdanului, sețluptară pept la pept, biruiră cavaleria turcă
şi săbiară pe Turcii puşi pe gonă întrun mod înfricoşiător.;

Perderile nâstre fură mari. Patru oficeri și 119 soldaţi fură
"morii şi 17 oficeri şi 326 soldați fură răniți, dar Turcii perdură
400 Omen! ucişi, peste 300 răniți, şi peste 400 prisonieri, între
care 4 oficeri,

Patru

tunuri de oțel Krup,

ma! multe sute de

pusci Henri-Martini şi o mare cantitate de muniţiuni de infan-

terie şi artilerie cădură în mânele biruitorilor, şi peste acestea
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tote nisce posițiuni dintre cele mai importante, a cător perdere făcea Vidinul să fie aprope cu neputinţă de apărat.
Ca răsplată pentru acestefapte atât de sirălucite, steagurile:
regimentelor al 4-lea şi al 6-lea de linie şi al 9- lea de dorobani fură decorate cu mar ele cordon al ordinului Sisoa României.
Mai r&mânea înțmânele Turcilor numai satele Kapitanovcea

Kerimbecu şi Novoseliţa ; dar cu toate acestea comandantul

trupelor Române n'a rămas pe deplin mulțumit, căci mal ales
Novoseliţa, precum am dis mai sus, îl era forte trebuinci6să,
căci numai din ea putea să bombardede despre uscat cu folos
Vidinul. Acestă posiţiune trebuia să fie luată cu ori-ce pret,
dar, fiind-că înserase, atacul acestei posiliuni ce era cea ma!

tare din tote şi cea mai grea de abordat din causa positiunel
sale pe o costă prăpăstidsă, fu amânat pentru a doua di,pentru
că deja sejinoptase şi oştile care se luptase într'una de la 12
ore din di erau for te ostenite şi nemâncate.
|
De şi erati forte obosiţi, oștenii noștri, după ce îimbucară puțintel,se apucară să sape un şianţ de apărare spre Capitanovcea, unde inimicul se retrăsese şi reuşise a 'Și readuna forțele
risipite. După acea voiniciy noştrii organisară apărarea podului arurcat peste riul Delenca şi legară acestă linie de apărare
la stânga cu Juneta No. 3, iar la dr &pta cu marginea satului ]nova. În fine bravii oșteni se culcară îmbrăcaţi cum erai şi adormiră numai cu un ochi pentru ca să se potă descepta şi să
fie gata de luptă la fie-ce moment. Experienţa ce făcuse el în
jurul Plevnei îi făcea să se ascepte dintr'un minut în altul la
un atac din partea Turcilor şi "i sileau să fie descepţi ca să le
întâmpine visita cu omenie. Temereu lor nu fu zadarnică, căcr
în diua de 13 Ianuarie în pe la r&versalul zorilor şi cam pe la
6 ore dim. se pomeniră că veneau spre ei despre Vidin şi Capitanovcea, o negură deasă de Turci, precedaţi de un lanţ puternic de tiraliori, urmaţi de mai multe guri! de artilerie care
mergeii fără de sgomot, sperând să surprindă pe a! noștri ne-

pregătiți. De surda le fură tote precauţiunile, căci Românii în

simțiră şi pe la 6 ore şi jumetate infanteria română deschise

165. cea d'ânteii focul incepând să împrăsce strajnic pe năvâlitori
prin salve de pusci bine nutrite. Într'o clipă infanteria română
care ocupa Smărdanul fu aşedată în linie de bătae, iar roșiori!
fură înşiruiți în flancul stâng între Capitanoveea şi Kerimbec.
Un singur lucru lipsea Romănilor: artileria; ea era numersă
într'alte posițiuni dar aci se întâmplase să nu fie nici măcar o
gură de tun. Tote bateriele se găseu într”acel moment într'alte

părți ocupând alte posiţiuni în jurul zidurilor Vidinului, posiiuni care erai îndestul de departate şi despărțite de Inova
prin deluri, văi şi ape. Acestă lipsă simţitore îngrijurâ forte
„ mult

pe apărătorii Inovei,

»

dar nici nu'i descuragiâ
si3 nici nu”
>

făcu să'şi piardă cumpătul.
- Acestă situațiune punea pe al noştri într'o podiţiune de inferiorioritate evidentă faciă de Turci, cu tote acestea vitejii de
la Plevna şi Rachova, de îndată ce li se semnalâ ivirea inimi-

cilor, îşi părăsiră repede culcuşiurile, se repedirăla şianţuri
Şi începură să inprosce colonele de tiraliori inimici cu salve de
împuşcături neîntrerupte. Întracest timp se vădu venind despre Capitanovcea un lanț des de tiraliori ; Turcă urmaţi de un
mare număr de colone de infanterie care înnaintau spre Inova
susținute de focul a două tunuri de nouă centimetre care mergind trăgei cu furie asupra trupelor nostre.
Cum îi dări apropiindu-se regimentul al patrulea se pregăti

'de luptă, şi un batalion din al noulea de dorobanţi şi altul din
al treilea care tocmai picase viind de la Smărdan, căci fusese
silit să ocol&scă pe la Garciec spre a trece Topoloviţa, le săriră înt'ajutor şi îndeşiră focul contra dușmanilor. Într'ace-

laşi timp bateria călăreţă de la Dancoviţa de indată ce audi
detunăturile tunurilor inimice care mergând dai într'una întal noştri, înhămară numaiţde cât şi alergâ spre Inova, dar a

sosit la facia locului tocmai atunci când lupta încetase şi inimicul fusese silit numai de focul infanteriei ca să se retragă.

După o oră mal sos! şi a doua baterie călărsţă şi imediat după
ea o baterie din al treilea regiment de artilerie.
lată care fusese disposiţiunile de luptă ale infanteriei nostre:
Batalionul dejreservă din al 9-lea de dorobanţi aşedâ trei com-
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panii desfăşiurate în şianţurile satului Inova, despre Capita-

novcea, până la podul dela Delenca avînd compania cu drape-

lul în reservă. Alte două companii tot dintr'acest regiment
o-

cupai luneta No. 3 şi o acopereu cu tiraliori care se desfășurat
până la pod, Se mai aduse aci ca reservă din lunetă No. 2 com.pania 8-a dintr'acelaşi regiment. Bătalionul al 2-lea din regi-

mentul 3 de dorobanţi forma reserva acestei linii de
apărare,

iar regimentul al 4-lea de linie forma reserva generală prive-

ghind şi flancurile posiţiunei.
„

|

Imimicul înnainta cu semeţie, trăgând cu obuze Şi şrapnel
e
asupra Inovel şi asupra podului, pe când brigada de
roșiori
făcea inutile demonstraţiuni asupra flancului drept al inimicu
-.
lui, iar secțiunea sa de artilerie trăgea asupra col6nelor.
Trupele nostre din şianțurile ior au deschis asupra inimicului
un

foc fârte viii, dar cu tâte aceste preparative de apărare
, col6-

nele turcesci înaintară hotărit până la o distanță de 150
paşă
de liniele nâstre. Atunci lupta deveni crâncenă, dar în
cele din:

urmă inimicul, vedându-se ameninţat d'a fi ocolit spre flancul
drept de colonele campanielor din Regim. 9 de dorobanţi care

eşise din luneta No. 3, iar spre ftancul stâng de
un batalion
din al 4-lea de linie şi de o companie din reg. 9 tot
de linie se
opri pe loc din avântul săi şi începu să'şi adune morții
și răniţii. După aceia, vădându.se într'una isbiţi în
faţă împroşcate de repeţite salve de infanterie forte bine nutrite,
iar în.
flancul lor cel drept de Roşiori care năvălâi furios
spre dinşii,

Turcil vedînd că nu era de glumă cu Rominii, fură siliți
să se

retragă în ordine, dar îndurând perderi simțitâre,
mar cu s6mă la retragere, căci se aflau pe câmp ne acoperi
i. EY se re-.

trase în ordine şi nesupăraţi de nimeni pentru că artileri
a ro-

mână încă nu sosise. Intr”acest timp la Capita
novcea inimicii

stai răspândiţi în faţa satalui, iar tunurile
lor continuau d'a trage'asupra Inovei şi a podului de peste
Delenca.
Când sosi la Inova bateria călăreţă, de şi bătălia
era sfărşită,
ea se aşedă în baterie pe o înălţime din napoia
lunetei a 3-a.
dincolo de satul Inova care domină podul
şi terenul spre Capitanovcea, şi după câta-va lovituri bine
ochite, sili pe turci să.

167
înceteze focurile si să se retragă în sat cu un tun demontat.
După ce sosi bateria 1 din Reg. 2 de artilerie ea luâ posiţie la
drepta în marginea satului Inova despre Vidin, iar bateria 2
din Reg. 3 de artilerie se aşedâ pe marginea de sud a satului
Smărdan îndreptăndu-şi focul spre mora lui Omar bei, şi începu a trage asupra unor lucrători care executai nisce lucrări
de apărare. Pe la 4 ore d. a. bateria î din reg. 3 începu din noii
să bombardeze Capitanovcea şi în cele din urmă reuşi ca să
scâtă pe Turci dintr'acest sat şi să'i fugărescă spre Kerembec.
În sera acelei dite reg. 4 şi al 6-lea de linie fură retrase din ante-posturi şi înlocuite cu reg. al 9-lea şi un batalion din reg. 3
de dorobanţi. Perderile ce încercarăm într'acestă di fu de 3 o:
ficeri răniţi, din care dot ai murit în urmă, şi 13 soldaţi morţi
şi 55 răniţi din reg. 6 de linie, iar un gornist mort şi 5 soldaţi
răniți din al 9-lea de dorobanţi.
Totă n6plea ai noştri fură neadormiţi, şese escadrone de
călăraşi patrulară într'una cât ținu noptea şi strejele fură înmulţite. Către seră sosi la Smărdan şi bat. 1 din regim. 3 de

dorobanţi. Ast-fel se sfârşi lupta de la 12 şi 13 Ianuarie 1878,
răsboiui de la Smărdan și lanova care fu unul din cele mai glorise ale armatei romăne dintr'acestă campanie. În mai puţin
de dou ore armata n6stră a luat trei întăriri armate cu tunuri .

şi apărate de 3000 Turci, scâse vrăjmaşului peste 500 omeni
afară din luptă, îi luâ 300 prisonieri, capturară patru tunuri,
un drapel precum şi o mulţime de arme şi muniţiuni şi puse
mâna pe posiţii tari.
Noptea dintre 13 şi 14 lanuarie s'a petrecut fără nici un incident, iar Tureii, profitând de intuneric, ai părăsit satele Ca-

pitanovcea şi Kerimbecul şi s'ati retras în cetate Vidinului.
Roşiorii şi Călăraşii patrolând aii prins de veste pe dată ce s'a
crăpat de diuă in dimineţa dilei de [4 că acele sate au rămas
pustii, şi numai de cât le-a ocupat; după aceia aii venit şi trupe
de infanterie şi s'aii instalat în ele. Dintre tote satele din apropiere de Vidin, numa! Novoseliţa ia fost părăsită de Turci, și
colonel Fălcoianu a dispus s'o ia cu asalt în diua de 15lanuarie.
Luarea cu asalt a acestei podiţiuni nu mal avu loc, căcl colonel
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D. Leca care fusese însărcina! cu aducerea sa la indeplinire,
convinse pe general Haralambie și pe colonel St. Fălcoianu
şeful statului major, prin mârturia mai multor oficeri trimişi
mal de mult ca iscode in partea locului, că încercorea d'a lua
acea posiţiune ar fi reclamat un sacrificii de omeni prea mare
şi cu un resultat aprope ne sigur din causa posițiunel-sale inconjurată de prăpăsti! adânci.
Bătălia de la Smărdan puse capăt campaniei Homâno-Turcă
dia anul 1817-1878: ea fu cea din urmă din jurul Vidinului. De
aci încolo până la încheierea preliminărilor păcii Românii nu
mai avură ocasie să se mai încaere cu Turcii, ci fie care rămase în posiţiunele ce ocupase.
În diua de 15 Ianuarie, după ce sosi la Calafat batalionul al
2-lea din regimentul al 4-lea de dorobanti, al doilea batalion
din regimentul al 6-lea de linie, al doilea batalion de vânători
şi al cincelea regiment de linie din dividia III-a, precum și un
batalion din regimentul al 10-lea de dorobanţi, artileria romină începu să bombardeze cetatea Vidinului cu 148 guri de toc,
spre a sili oraşiul să se predea, saii spre a prepara asaltul zidurilor cetăţii. Acest bombardament ţinu până la 23 Ianuarie.
Întracest ti mp se aruncă asupra cetăţii înconjurate un potop

„de tuciii, oraşiul începu să ardă în tote părțile, desertorii militari şi fugarii civili veniţi din Vidin alergaii în fi-ce di cu sutimele spre tabărele române ca să găsâscă un adăpost, ceputaţiuni de locuitori notabili atăt creștini cât şi Turci, mergeau
mal în fie-ce di la conac şi cereau guvernatorului civil și lui
Izet paşa comandantul cetăți ca să se predea spre a cruța oraşul de o ruină complectă, vestitul Diiu a! timpurilor gloriosului trecut al imperiului turc peste câte-va dile era aprope
gata a se preda în mânele biruitorilor spre a perde feciorel-

nica sa reputațiune, însă spre norocul sei scăpă, căcl într'o di

focurile incetară şi bombardamentul fu întrerupt din causă că
în diua de 22 Ianuarie sosi de la Adrianopoli scirea că în diua

de 19“lanuarie s'a încheiat preliminările păcii precum şi un

tractat de armistițiu definitiv între beligeranți, după care urmă

mail târdiii pacea de la St. Stefano.
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În virtutea acestui din urmă tractat, Românii intrară în Vidin ca nisce biruitori, în diua de 12 Februarie 1878, sub co-

;
i
i

7
3

Batălia de la Smărdan pe stradele satului în diua de 12 lanvarie 1878..

manda generalilor G. Manu, Crist. Cerchez şi G. Angelescu şi

a colonelului Sf. Fălcoianu, iar oștile lu. cesci se retrase cu arme şi bagaje spre interiorul Turciei. Aceiaşi sortă avu şi cetăţuia Belgargicul. Aceste doă cetăţi stătară ocupate de uşti ro-

_
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- mânesci până pe la începutul lunii lui Aprilie,
după ce tâtă armata română evacuâ Bulgaria şi se retrase în .
Oltenia.

Acestă intrare triumfală a oştilor române în veche
a cetate

virgină, avu loc într'acea di la 3 ore d.a. în virtu
tea unei con-

vențiuni subscrisă de colonel Fălcoianu şeful statu
lu: major

general alarmatei române, în numele generalulu
i G. Manu comandantul artileriei române care într'acel mome
nt nu se afla
acolo, şi de Izet Paşa comandantul militar al cetăţi
i, la Calafat,
în diua de 11/23 Februarie 1878 ; această convenți
une coprin-

dea I2 articole. Peste trei dile ea a fost aprobată de gener
alul

Al. Cernat Majorul general al armatei române şi
de generalul

Manu.

lată raportul trimis Ministrului de r&sboit în privi
nţa modului în care s'a făcut predarea acelei cetăţi, de către
General
"Manu, cel mat vechii în grad dintre oficerii gener
ali în activitate care ai luat parte la luptele din jurul Vidin
ului, raport

care portă data 16 Februarie.

|

«Intrarea trupelor nostre în Vidin sa urmat cu
cea mai marejregulă şi contorm stipulațiunilor convenţiunei
încheiate în- '
tre Fericul Izzet şi colonelul Fălcoianu, şeful de
stat-major
general, care mă reprezinta pe mine ca delegat al majo
rului
_general al armatei. Evacuarea cetăței de trupele
otomane şi
remiterea ei în mânele nostre s'a executat în modu
l următor:

«În diua de 12 Fehruare de dimineţă, Izzet paşa a aduna
t şi

concentrat trupele sale pe şoseaoa Vidin-Tatardjik
. In apropierea acestui loc, la 12 ore punct, am sosit cu statul major
al
armatei, al corpului și al divisiunilor. Am pornit înain
tea armatei otomane, unde am fost întămpinaţi de Izzet pașa
cu întregul s&ă stat major. Trupele otomane ne-ati dat
onorurile
militare şi apoi au început a defila pe dinaintea nostr
ă, înce-

pându-şi marșul spre Belgradjik şi luîndu-şi cantonamente
le

la Vidbol şi Nazir.
«Trupele române priimise ordine a se concentra lângă
Novoselo sub comanda d-lui general Angelescu. O diviz
ie mixtă

a corpului de Vest se aşedâ aci, compunându-se din briga
da 1,

reprăsintând dividia 1, sub comanda colonelului Dona,
cu 6 ba-
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!alione din regimentul I de linie, al 3-lea, al 4-lea, al 11-lea şi:
al 15-lea de dorobanţi, batalionul 3 de vânători, i companie dinbatalionul de genii, 2 bateril din artileria dividiei sub comanda majorului Tell; Brigada 2-a reprezentând dividia 2-a sub:
comanda colonelului Ipătescu, cu 6 bataliâne din regimentele

al 2-lea şi al 8-lea de linie, al 2-lea, al 7-lea şi al 12-lea de do-"
robanți, batalionul al 4-lea de vânători, 1 companie de genii:

şi 2 baterii din artileria dividiei, sub comanda locotenentului.
colonel Dumitrescu; Brigada 3-ă representind divizia 3-a, sub:
comanda locotenentului-colonel Cotruţ, cu 6 bataliâne din regimentele al 4-lea, al 5-lea, al 6-lea de linie şi al 9-lea de doro-bani, i companie din geniu și 2 baterii din artileria diviziei,.
sub comanda maiorului Macarovici, In fine 3 eseadrâne de că-lăraşi, sub comanda maiorului Paraschivescu.

«La ora fixată am sosit cu Izzet-paşa, înconjurat de statelemajore române şi turce, pe platoul unde trupele n6stre erau:
desfăşurate în trei linii. pe dinnaintea cărora am trecut în su-netul muzicilor,

dindu-se

onorurile cuvenite comandantului.

ture. Apoi generalul Anghelescu a concentrat divisia pentru.
defilare pe şoseeoa Novoselo spre Vidin. Diferenţa de aspect.
între trupele nâstre,şi cele otomane era simţitâre la prima ve-dere: pe când primele era pline de marţialitate şi vioiciune,.
crescute încă prin greutăţile ce străbătuseră şi prin impor-

tanța istorică a solemnităţei la care luai parte, cele din urmă.
păreii forte obosite de suferințele şiș privaţiunile prin care tre-.cuse,
«După terminarea defileului trupelor nâstre, m'am pus încapul lor, şi însoţit de Izzet-paşa cu statul săi maior, de generalul Anghelescu și de stat majorul român, la orele 3 după a-

„miază, am intrat în Vidin. La bariera oraşului guvernorul civil, Sirri-paşa, înconjurat de autoritătile administrative.şi comunale, m'a întâmpinat şi mi-a adresat cuvintele de salutare.

Cind trupele române aă trecut pe dinnaintea catedralei locale,.:

preoţii în odăjdii le-ai eşit înnainte şi le-ai bine-cuvântat.
Tote stradele

oraşului erau pline de lume în haine de sărbă-

tore şi populaţiunea ce se adunase manifesta cea.mat vie bu-
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-curie la vederea soldaţilor noştri. La conacul
guvernatorului
civil se adunară autorităţile locale turce,
care îmi fură pre-

Zentate aci de Sirri:paşa.

|

< Trupele ai străbătut oraşul şi] cetatea în cea
mai perfectă

regulă; nici un incident neplăcut n'a turbu
rat acestă solemni-

tate. Apoi 10 batalione au intrat în cant
onamentels

lor, iar 6

bataliâne ai rămas ca garnisonă în Vidin.
Posturile s'au ocupat imediat de trupele ndstre, schimbând
pe cele turcesci.
<Am mers apoi cu oficerii statului major la
catedrala Bulgară, unde s'a oficiat un Te Deum la care
s'a pomenit M. $.
Domnitorul Romănizi. O deputaţiune bulga
ră s'a presintat apoi înnaintea mea şi a ţinut un discurs prin
care 'ŞI exprima
recunoscința către Domnitorul nostru, către
naţiune şi armata
română care a scăpat populațiunea creştină
de jugul care o.
apăsa. Am răspuns zicând că, M. Ş. Domnul,
națiunea şi armata nostră se simt fericiți de a fi putut parti
cipa la liberarea

poporelur creştine.

«Sera Izzet-pașa şi Sirri-paşa m'ai invitat
la un prânz, la
care ai întrunit pe ofiţerii superiori a! armat
ei române presenți în Vidin. Marţi, 14 Februarie, cuartierul
general român

-a întors politeţa lui Izzet şi lui Sirri, invit
ându-i la un dejun

în Calafat, la care ai asistat, împreună cu numiț
ii paşi şi mai
mulți ofițeri superiori tur, şi ast-fel s'a petre
cut redițiunea

oraşului Vidin. Armata turcească îşi va urma retra
gerea el
conform stipulațiuni!or convențiunei şi armistiţiu
lui, Ziua de

12 Februarie, va rămâne o di memorabilă în anale
le armatei
nostre».
Ii
Ast-fel,s'a petrecut acest mare şijinsemnat even
iment care
va forma o pagină importantă în istoria armatei
romăne:i

Astă-di una din porțile Vidinului, cea mat expusă projecti-

lelor române se resfaţă ca un trofei în camera de
arme a Cas-

telului Peleșiul între diferite arme şi istrumente de resbe
l ma!

tâte contimporane cu construcţia sa.
La Belgargic s'a' indeplinit aceiaşi formalitate pentr
u evacuarea cetăţii de trupele turcesci şi ocuparea el de
trupe ro-

mâne. Acestă ocupare s'a făcut în diua de 13/25"Febr
uarie, în
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urma încheerei unei convenţiuni subserisă în diua de 12 de colonel G. Cantili comandantul brigadei 1 din Div. II care o înconjurase şi de către Suleiman efendi comandantul fortului şi:
al oraşului,
Cu ocadia intrării armatei române în Vidin, M. Sa Domnul

„ÎI adresâ următorul ordin de di.
«Ostaşi»
«Cu memorabila cădere a Plevnei unde aţi avut parte atât
de însemnată, nu se puse capăt ostenelilor vâstre, eroismulut

şi devotamentului vostru. Chiar după căderea Rachovei, cetătă otomane importante de pe marginea Dunărei, din care ini-:
micul pornise lovirile lui asupra nâstră, se mai aflau încă în: |
stăpânirea lui. Aceste trufaşe meterede trebuia să intre în
mânele nostre, pentru a nu mai ne teme de r&ul lor.
<În fine Vidinul, acea însemnată piată de arme de unde Gaziul Osman se năpustise cu viteaza lui oste spre a opri mersul
creştinătăţii, Vidinul, ca un desfid şi o ameninţare sta încă în.
piciore.
«Am dat ordin Dividiunei IV de a trece Dunărea Şi de a fi
gata a respinge ori-ce încercare de atac dirigeat în contra te- |

ritoriului nostru din Silistra şi Turtucaia, iar divisiunile I, II
şi III sub comanda generalului Haralambie, se îndreptară spre .
Vidin, pentru a împresura şi ataca acestă cetate. Trupele din
Calafat, care în timp de mai bine de nouă luni ati conţinut cu
atăta energie acestă fortăreță, bombardănd'o şi reducind'o în
neputinţă, ai sustinut cu vigore oper atiunile oştirilor nostre

„de pe malul drept.
<Ostaşi :

«Spre a ajunge aceste nouă obiective alejoperaţiunelor vâstre, voi aţi executatcu iuțelă și sprintenie marşurile cele may
prele pe viforosele vremi şi pe asprele geruritale unei straj-

nice erny;, dar tot de oțdată aţi dovedit că în ostaşiul român
de astă-di, ca la strămoşi, bărbăţia este împerechiată de răbdarea nevoilor, vărtoșia trupului cu răbdarea inimei. Nouă

lupte, nouă şi strălucite fapte vă asceptau pe aceste câmpii
-de vitejie; ele se numesc în analele nostre militare cu neperitore nume: Tatargic, Inova, Smărdan.

«Cu sufletul înduioşat de gloria vostră la care de astă dată
“eram silit de trebile şi grijele ţării a privi de departe. Ei am
urmărit voinicescii voştrii paşi.. Dar voi sciați că inima Mea

era mândră şi liniseită, căci Domnul vostrujfusese cu voi la
Plevna şi văduse eine sunteți şi ce puteţi.
«Nevoele grele, sângerosele jertfe ce aţi trebuit să mai în: găduiţi pentru patrie au fost răsplătite cu fala ce aţi avut de a

intra cu ondre ostăşescă în cetate ce aţi împresurat cu vitejie.
Vulturul romănese care 'şi a desfăşurat aripele la Griviţa își
"odihnesce acum sborul pe feciorelnicele ziduri ale Vidinului.

""Ţera, împreună cu Mine, vă mulțumesce, şi în viitor, ca în tre-cut, după credinţă în D-dei, în voi ostaşi, eredința-şi pune.
«Dat în Bucuresct în 15 Februarie 18:8.
Carol

După cs intrară în Vidin şi Belgargic atatea trupe cât tre„buia pentru a ține garnisâna necesară ca să ocupe posturile
şi să asigure liniscea într'insele, restul trupelor, marea lor ma„Joritate, încă de la 23 Februarie începură să trâcă pe rând Dunărea şi să se indrepteze spre not direcțiuni. În Vidin r&mase

numai două regimente şi în Belgargic un batalion. iar restul

porni: Div. ÎI şi brigada de roşiori spre Craiova şi cantonâ într'iasul şi în satele vecine; Div. IV merse pe vaporele șși șlepurite flotilei la Severin împreună cu artileria sa şi cu o brigadă
de călăraşi; iar div. L cu o brigadă deţcălăraşi rămase la Cala„fat. A treia brigadă de călăraşi se duse la Bechet, şi Div. III,
după ceterminase cu escortarea prisonierilor şi cu retragerea
- din Nicopole, Rahova, Olteniţa și Silistra, se retrăsese lă Târ.-

-govişte.
Oştile romăne stătură în Vidin şi Belgargic până pe la înce"putul lunet lui Aprilie cînd, în urma unor interveniri diploma.

“tieedin partea Austriei şi din partea Rusiel, fie-care stărnind
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dintr'un punct de vedere deosebit, guver nul rOMÂN găsi de cuviință ca să le dea ordin să părăsescă acea cetate, s'o lase în
stăpânirea Ruşilor şi ele să se concentrede din noi în Oltenia,
iar pe la mijlocul Junei Maiii să ia posiţiune de apărare prin
munţi şi pe malul de dincolo al riului Argeșiii, vom afla în par.
tea V-a pentru ce.
Mai nainte da pleca populaţiunea musulmană trimise la colonel Fălcoianu, care era comandantul cetăţii, o deputațiune
care, în numele umanităţii, îl rugâţsă nu le părăsescă cetatea
şi să nu'i lase expuşi r&sbunărilor Bulgarilor care deja începuse să se laude că după plecarea Românilor îşi vor r&sbuna
pentru tote suferinţele ce aii îndurat în trecut. Colonel Fălcoianu îl încredinţă că nu va pleca mai nainte d'a sosi Ruşii şi luâ
măsuri îndoit mal severe pentru că liniscea să nu fie turburată.

XVIII
„SZaţi de cei învinşi |.
Vae victis! Vai de cei învinşi! a strigat un general roman
după ce a cîştigat o victorie, privind cu duioşie şi milă spre Un:
câmp de luptă semănat cu cadavre şi cu murindi, cu fugari şi
cu suferind, cu ființe omenesci isbite de o dată de tâte nenorocirile a doua di după o lungă epocă de prosperitate, și cu o

mulţime de cai, vieţuitore cu totul inocente! Vai de cei învinşi!
pentru ei nu e milă, nici îndurare, nici compătimire, nict'eru-

tare, nici răgaz, căci nu aii drept la nici un sentiment omenesc,
Ja nici o păsuială. Vai de cei învinşi! ei n'a drept la odihnă,

la somn la adăpostire, la hrană şi nic) măcar la cruțare de o su-

ferinţă inutilă. Vai de cei învinşi! averea ce posedase nu mai
era a lor, şi nici patria pentru care s'au luptat până la extermi-nare nu malera a lor, Ei nu mai aveati nimic de cât dreptul d'a
plinge şi d'a suferi prigonire și durere ; e! ait perdut tot, chiar
dreptul d'a face apel la îndurarea umană şi d'a inspira compătimire. Nenorocirea ce”i ai isbit pe cimpul luptei i-ai lipsit de:

tot şi de tote.

Toţi aii dreptul să'i batjâcorâscă, toţi se simt în cădere dar
insulta, toţi ridic copitele spre a"! isbi, întoemal ca animalui:
din fabulă pe leul bolnav, şi toţi se cred îndreptățiți să tragă
asupra lor polițe de plată, se pretindă despăgubiri mai adesea
fictive şi să alerge ca să hrăpescă câte o bucată din moscenirea celui doborât. Într'asemenea moment omu! nu ma! e om
ci devine hiară; instinctul bestial predomina tâte cele alte sen-

-
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timente şi mirosul singelul îl face să se arunce cu lăcomie spre
hoitul săngerind.

Intrarea,

triumfală

a armatei

române

în Vidin

în qiua

de

14 Februarie

1878.

Mulţi se ridicară cu drepturi şi pretenții ca să se înfruptede

şi să se împărtășâscă din prada Turciei învinse ; cei ce
luase
parte la r&sboii ea şi cel ce asistase numai ca spectatori
jinduitori alergară agitind în mâni felurite fițuici şi zapise
de da> VI.
12
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torii fictive ; numai Romînii care luase o parte atăt de însemnată la înfrângerea Turcilor nu se ridicară cu nici un fel de

pretenţie.Pe sând el culegeii pe cimpul de luptă snopi de lauri,
iată ce se petrecea în jurul lor, atăt pe câmpurile de luptă cât

şi aiurea.

|

Cat ţinuse Osman Paşa țintuit în faţa Plevnei pe colosul de
la Nord, ameninţându”! în fie-care di să”l arunce în Dunăre îm-

preună cu sfărămăturele oştelor sale învinse, diplomaţii Ruși

bătuse într'una pe la uşile micilor state vecine cu Turcia, care

„aveu

drept d'a fi nemulţumite de dînsa, spre pildă la Româ-

nia, Grecia şi Serbia, ca să'i vie în ajutorşi să dea mâna cu

denșii la mîntuirea creştinătăţii de sub apăsătorul jug al bar-

bailor Musulmani, dar Grecia şi Serbia mai întâi se făcură

că nu aude, apoi iîncepură a temporisa, pe urmă impuse con-

ditiuni, cerură banişi dobăndind încă mai cerură Şi iarăşi a-

mănară ora intrărei în acţiune pină ee trecu pericolul. Numai
Romănii, generoşi cum i-ati lăsat Dumnedeii, nu cerură nimic,

nu impuse celor bântuiţi de prigonire nici o condiţiune, tre-

cură Dusărea, făcură minuni de vitejie şi prăbuşiră în văile Vi- dululpe duşmanul creștinătății.
ia
După ce însă încetâ primejdia, după ce leul fu încătușat,
Plevna cădută. Rusia scăpată de perdanie şi Turciaîn momen.
„te de agonie, Ruşii se păgiră d'a mai cere cooperarea cul-va şi
începură să se uite cu ochi răi şi duşmănoşi spre cei ce se grăbise a-i ajula şi a "i scăpa de nevoe; ba chiar unii din generalil lor începură să spue în gura mare că cooperarea oștilor române le-a fost mai mult o încurcătură de cât un ajutor.
Vădend acestă schimbare la față, Serbia nu mai ceru păre-

rea nimănui, ci, precum am deseris mai

sus,

în diua de 2 De-

cembrie 1877 declară din noii resbel Turciei, retrecu fruntariele de unde fusese respinsă anul trecut cu atita crudime, spălâ
în sânge duşman afrontul învingerei de la Giunis şi Alexinaţ,

şi, mai negăsind duşmani cu care să se măsore, sbură din biru-

inţă în biruinţă şi din triumfîn triumf pâna ce se făcu stăpână
peste tot pământul aflat sub stăpânirea Tureilor, pe care ar fidorit să'] stăpânescă. Ea luă pe rând: cetatea Nişiul, Lescova-
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tul, Pirotul, Pristina şi Vranja, înconjurâ Prisrendul de unde
v smulse numai ar mistiţiul şi preliminările păcei, şi pe urmă
se înfăţişâ înnaintea Europei cu poliţa recunoscinţel în mână
şi strigă cu o voce puternică: «Am scăpat omenirea de peire,
plătiţi- mi,
Grecia fu şi mai prudentă şi într'acelaşi timp şi mat pretențiosă. Ea îşi ţinuse falangele cu arma la picior cât ținuse în-

treg resbelul, nu le asmuţise spre fruntarii de cât a doua di

după încheierea armistiţiului, când Turcia nu ma! putea
opue nici un luptător, şi tocmai când pacea bătea la uşe;
mai atunci declară şi ea răsboiii, şi strigâ şi ea, pote mai
de cât Serbia : plătesce! Vădând una ca acâsta Puterile

să 1
toctare
cele

mari europene o invitară să'şi retragă armia dincolo de frun-

tarii, dar îl promise tot sprijinul la împărţirea prădilor. Neavând încotro ea se supuse, îşi retrase oștile în ţeră, după trei
„dile de campanie care n'o costase nici un soldat, dar scâse şi
dânsa din sân poliţa şi înc'o dată dise Turcului: ptătesce-mi.
Muntencgrenii, precum vădurăm mai sus, avură ma! mult
de furră cu duşmanii; ei avură partea cea mai plină de osteneli şi de sacrificii; şi cu tote acestea, priimiră codru cel mai
mic. După ce trecură cu un deget aprope de prăpastia în care
eraii să se prăvălescă ca să nu se mialridice, dănşii se agăţară
într'o doră de râta norocului, se luară după Tureil care se re-

trăgeu ne bătuti spre a da piept cu duşmani ma! primejdioși,
îi urmăriră de aprope,îl hărțuiră într'una, îl bătură ori de câte
ori putură, le luară: Nicsiciul, Gagico, Bilecul, pasul Duga,
Antivari şi alte forturi de mai mică importanţă, şi tocmai după
ce terminară campania, puind măna pe unica lor aspirațiune,
pe un colț de mare, pe Spuz, Dulcigno şi Antivari, tocmai atunci eşiră şi ei cu ispisocele la ivâlă şi strigară şi ei, pote mai
încet de cât Grecii: plătiti-mă.
Romănii însă după capitularea Plevnei sburară spre Vidin,
respinse dinnainte-le ori-ce obstacol opus de duşmani, înconJjurară, precum am spus mat sus, Belgargicul şi Vidinul şi începură să le bombardede vecinatăţile cu furie. Smărdanul şi
Inova fură luate după o luptă de uriași, Vidinul fu înconjurat
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din tote părţile şi didurile sale bătrene fură isbite
de bombele.

Române, însă când Românii erai să zică:
domne ajută, când
vădură că didurile începuse să se sfărâme
şi se asceptau să

vadă deschise înainte-le porţile cetăţii învinse,
veni vestea că

s'a încheiat armistițiul, şi încetară lupta. Intrară
ei în Vidin

tot cum intrase în Nicopole, Rachova, Lom-Palanca,
Arcer-Palancea și Belgargic, dar după ce se vădură stăpâni
pe atâtea ce--

tăţă după malul Dunărei, aședate pe costele ce dominati
malul

lor, ei nu alergara cu zapiseleîn mână, zapise
care la ei trai
scrise cu sângele fraţilor lor, şi nu se apucară
să strige cu glas
asurditor: plătesce-mi, ci se mărginiră a
cere dreptate, dar
dreptate nu li se dătu. Atunci ei nu mal cerură
nimic si merse
„înnainte. V&dend că porţile cetăţii virgine
li se deschide de la

sine fără siluire, Romănii, în baza armistiţiului
ocupară Vidi-

nul şi Belgargicu! dar nu ca să'] păstrede
ci ca să menţie ordinea, pacea şi armonia între locuitori. Cum
se purtară ei cu cet

învinşi nu mai spun, căci destul o spun actele
şi cei ce încă

trăesc şi aii vădut cu ochii; mă mărginesc a
reaminti numai că

atunci când oştile române se retrase d'acolo, în
urma încheie-

ri! păcii, Turci! plânse de părere de răi că
se ducei. ŞI! rugară să nu'i părasâscă. Aşea scie să se porte
Romănii chiar cu:
duşmanii.
|
După ce repurtară atătea succese, după
ce îşi sacrificară cu
aşea dărnicie sîngele fraţilor lor pentru
miîntuirea creştinătă.
țil şi după ce aduse acestei cause serviciuri
ce nu se pot tăgă-

„dui, firesc lucru ar fi fost ca şi Românii

să se presinte ca

cer„ Valţi cu poliţa în mână, adică în mână
cu scrisorea marelut
Duce Nicolae prin care'y ruga să vie în
ajutorul săi spre a miîn-

tui creștinătatea de peire, dar n'o făcu, de şi
mulți dintai noş-

tri ai făcut guvernului de atunci aspre
mustrări că a tost prea:
generos cu Huşi într'acea vreme de grea
cumpănă. EI in loc
d'a dice Turcilor: plătiți, e! șoptiră numai
trufaşului învingă-

tor: aduţi aminte. Cum îşi aduse el aminte
şi cum fu de recu-.
noscător vom afla în părţile ce urmedă.

Pe cândse des bătei preliminările unul
armistiţiit ce întăr-.
dia prea mult, şi creditorii curgeau
cu pretenţiuni una mat
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anare ca alta, iar diplomaţii turci se sbăteu luptându-se cu
tenacitetea arogantă a diplomaților ruşi ca să scape câte-va bucăţele din sfirămăturele imperiului ior ce cădea în bucăţi, iată
ce se petrecea în Rumelia de jos şi chiar în Constantinopole,
Cel mai teribil flagel pentru Turci n'a fost dușmani! lor, ci

chiar connaționnalii lor, populaţiunea sa civilă, musulmani!
cari nu-purtaii arme şi nu se luptai în rîndurile nizamilor şi
ale mustafidilor. Aceştia de indată ce armata regulată suferea
vre-o înfrângere şi chiarun simplu nesucces, imediat eraii coprinşide o panică nebună, şi la simplul cuvânt: «Vin Moscovil», se ridicau în masse, arunca în arabe şi felurite căruţe

tot ce aveu mai bun, precum şi familiele lor, şi se luaii într'o

gonă nebună, în prada unu! adevărat paroxism de desperare,
după urma oștenilor regulaţi, şi le incureatt mişcările cu nu-

merul lor covîrşitor de mare,şi le strica moralul prin spaimele
şi tipetele lor desperate.

Într'acest timp de panică drumurile de fier turcesci, în loe
d'a transporta pe oşteni acolo unde trebuia să fie în cel mat
scurt timp posibil, spre a face apărarea eficace, ele, fiind năpădite de o mulţime imensă de locuitori fugari, care n'avusese
nici un motiv d'ași părăsi casele şi d'a fugi din naintea năvălitoriler, erai silite să”! transporte clae peste grămadă spre
Constantinopole, ţinta tuturor sperantelor pe mântuire.
Aceste convoiuri merse numai până la Hirmanli,

dar mai

- departe nu putu să mergă, din causă că numărul băjenarilor

porniţi spre-pribegie de spaima Ruşilor, sai mai bine de înfricoşerile ce le băgat în inimă hogii şi imawil, devenise atât
de mare în cât, nu vagânele de care dispunea compania de căi
ferate din Rumelia, ci tote trenurile din Europa adunate la un
loc, nu ar fi putut să satisfacă tote cererile.
Acolo pasagerii nu se num&rati cu sutele, şi nică chiar cu
miile, ci cu milionele. Fără exageraţie trecea peste un milion

numărul nenorocitelor ființe omenesci care dăceau tremurind

de frică şi de frig în gară, pe lingă şine, prin stradele orăşului
şi pe luciul feigures al câmpiei d'a lungul liniei drumului de

fier, asceptând cu stoicismul şi resemnarea orientală a Tureu-
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lui să le vie rindul d'a porni înghesuiți ca
vai de lume spre un:
necunoscut în care, de sigur, îi ascepta miser
ia, fomea şi pote
chiar mârtea, Întwacest timp Bulgarii rămaș
i a casă, în satele
fugarilor, se făcâi stăpâny peste casa lor, peste
tot ce ernu putuse să ia şi se îmbogăţeti pe când ei de buna
lor voe bătâu îm-

buldindu-se la uşa mizeriei.
S&rmanele ființe! sărmanele victime inocente ale neîmb
lindi-

tului ră&sboiii! ele fugise din căsuțele lor de temer
ea unei morți
problematice, spre a alerga către o morte sigură
! Culpabili,
de o mie de oră culpabili fură acei fanatici conducto
ri spiritu-

alt care le aţâţase fiica și 1 scosese cu zorul din cămin
ele lor

spre a'! arunca în braţele celor mat crude privațiuni
.
O mare parte din ei ca să 'ȘI momâscă nerăbdarea
mergeati
pe lângă şine spre stația vecină despre sud, sperând
a găsi acolo o dulce consolare, adică în loc în vre-un tren chiar
de marfă, şi măcar în vre-un colţ după învelitorea sa; dar
ajungând
acolo şi negăsind nimic mergeaii mai departe, mereii
mai departe până ce cădeaii la pământ istoviţi de oboseală şi
lihniţi
de fome. Mergeai ast-fel bătrîni gârboviţi de ani,
femei tinere
sau bătrine, delicate sai corpolente, care'şi petre
cuse copilăria
sau tinereţea în moliciunea haremurilor saă în inter
iorul ca-

sel, mergeaii copilași, fiinţe fragede şi inocente care
abia de

eri d'alaltăeri învățase să facă priimil paşi, mergeaii
sărmanir
alergând cu o grabă mai presus de puterile lor, got,
desculți şi
tremurând de frig, pe balastru cel colțoros şi prin
buruenele
înțepătore ca să ajungă mai curând la locul unde
aveai să 'şi
vadă desamăgite tote. speranțele lor!
Cât fu vremea relativ bună merse cum merse, căci frigul
, de

şi era aspru dar era suportabil fiind uscat şi pămîntul desgol
it;:

de o dată însă vremea se stricâ fără de veste! mai înteiu
i porni
un vint furios, apoi începu un viscol turbat, şi în fine
cădu o ză-

padă grâsă care acoperi tâte drumurile şi făcu mersul înnai
nte.
imposibil. Vai de cei alungaţi de fanatism şi de ororile
r&sbo-.

iului! de o mie de ori vai de ei că mult mal suferiră
d'atuncă în-

nainte! Satele de la Mustafa Paşa în vale, de şi nu fuses
e încă
devastate de r&sboiii, totuşi, fiind miserabile şi locui
te de oa-
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meni forte săraci, nu putură să adăpostâscă şi nici să procure
cele mai elementare necesităţi ale unei mulţimi atăt de numerose, în cât multe fiinţe omenesci rămase fâră de adapost pe
viscolul înfricoşiat care durâ mai multe dile, şi periră cu miile
de frig şi de fome. Înc'o dată vai de cer învinşi!
După ce se potoli viseolu! cel rămaşi în viaţă porniră înna*
inte cum putură şi cu ce putură, lăsară pe câmp îngheţate şi
neingropaie ființe scumpe ce fusese secerate de acestă mârte
cruntă, şi plecară mii departe în lunga pribegie. Ajungând la
Adrianopole nu putură să stea acolo, căci găsiră oraşiul arhiplin şi copleşit de mulțimea altor băjenari sosiți de mat nainte,
iar pe locuitorii marelui oraşiă cu bagagele făcute şi gata să
plece şi ei în pribegie spre Constantinopole. EI plecau şi se gră„beaiă să fugă, căci aflase că, pe de o parte Gurco care a trecut
micii Balcani, a ajuns la Filipopole şi a început să se îndreptede spre oraşiul lor, în fruntea a unei armate numerâsă şi r&sbunătore, spre al trece prin foc şi sabie, iar pe de alta Radeţki

şi Scobelef ai trecut dincoa de Şipea, ai nimicit armata lui
Reuf Paşa, s'aii scoborit în valea Tungel şi ai început a înnainta în capul altei armate tot atât de numerosă şi de setosă de
r&sbunare spre a năvăli iarăşi spre Adrianopole.
De la Adrianopoli în vale numărul băjenarilor ajunse la nisce
proporţiuni de necredut. De aci încolo trenurile căilor ferate
deveni un instrument de ucidere prin năbuşire şi prin nenu-

m&rate accidente, căci într'un vagon destinat pentru cincr-geci
persne năvăleaii ma! mult de o sulă,şi cei ce nu încăpeai prin
vagone se urcau pe învelitorele lor, încălecai pe tampânele lor
şi se agătau de scările lor cu pericolul d'a cădea, d'a fi călcaţi
şi d'a fi sfărimaţi, numai să plece, să fugă, să scape de urmărirea Ruşilor biruitori. Pe şiosele şi pe lângă dinsele şerpuia diua
şi noptea fără de intrerupere un împătrit convoiii de care, căruțe, arabale şi. căruciore trase de bivoli, bot, cai, catîri, mă-

gari şi chiar cămile, care se scurgea mereii spre vale, spre
- Constantinopole, iar pe câmpii, prin locurile semănate cu griă,
prin vil, prin lived! şi chiar prin locuri impracticabile mergea
îmbaulzindu-se un puhoiă de pedestrași, un potop năvălitor de
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fiinţe omenesc de tote seesurile, virst
ele şi stările, valuri peste
valuri ale unei nemărginite mări bătu
te de o furtună turbată,
care innaintând iarăşi spre vale
nimicea tot, sfărima tot, co-

tropea tot, desfiinţa tot, chiar şi gardu
ri, uluci şi zidur

i despărtitore, şi mergeau grăbite fâră
să se gândească la mâncare
şi băutură, fiind dominați numai de
un gînd: de gindul la fugă
şi de apriga frică !
Când fomeu”i prididea Şi ajungeau
la câte un Sat, atunci dai
năvală în el, cădei ca lăcustele, hrăp
eaii tot ce găseii şi n.âncaii cu o lăcomie de fiară tot ce le
cădea în mâni: bo!, bivoli,
berbeci, oi, miei, păsări şi chiar porcy
; da porci; ei Turcii mahomedani, când găseait câte unul
prin cartea vre-unui ghiaur,
îl hrăpâii, îl ucidei, îl sfaşiaii şi”
devorat; semănaii pretutindeni grozăţeniele pustiirei şi ale
foametel p'acolo pe unde cu
” câte-va minute ma! nainte domn
ise o abundență relativă. Când
.
găseaii lemne făceaii foc şi frigeaiu
vitele pe care le ucideai,
le jupuiaă şi le tăia cum putei;
când nu găseu le sfăşiau întocmai
ca fiarele, le mînca crude şi sâng
ele lor îl bea

în loc
de apă. Când nu găseau nimic alunc
i se aruncati peste leşiurile înghețate și aproape putrede
cădute d'a lungul drumului
morte de ostenelă, năvăleau spre
ele ca nisce şacali, Şi când
nu le ajungeti, se încingea între fome
toșio luptă turbată, o bătae de sălbatici, un adevărat măcel
pentru ca să capete câte o
fărîmitură de carne crudă, câte un
artan de hoit împuţit. Pe
lângă porci chiar căinil, pisicele, chiţc
anii şi cloțanii fură sfaşiați şi mâncat de sectarii luf Moha
med in paroxismul fomer,
Daca '*înci

ngea setea şi daui de câte un puț, sait
vre-o

finttnă, o cişmea, o citernă, oră vre-o
girlă, atunci sfada şi bătaia
deve
neau cu mult mai seri0se; picătura
de apă se

plătea uneor] cu câte o picătură de sânge.
S'a vădut chiar o mamă ascun.

dendu-se după un muşuroiii şi mâncându
-și copilul ce "i murise în braţe de frig. Un başibujuc a
vădut?o şi a vrut să i-l răpescă ca să-l

mănânce el; ea atunci a luat capul
pruncuşiorului
el și s'a servit cu dănsu ca cu o
piatră spre a se apăra.
Ce deosebire mare între acest
aspect al Rumeliei meridionale înnebuni

tă de frica apropiere! Ruşilor,
şi liniscea ce dom.
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nise în populaţiunea din apropiere de Vidin compu
să în mare
parte din Musulmani, la apropierea ostei Românesel.
Înjuraţine Muscali ori cât poftiţi, denaturaţi adevărul
istorie ori cât VE face plăcere, plătiţi-ne tot binele ce vam
făcut prin cea
mai negră ingratitudine, să sciți însă că nu ne
veţi putea hrăpi
sait sfeterisi acest drept a! nostru: recunostin
ţa celor învinşi
coprinşi în zona operaţiunelor nâstre; acest drept
nimeni nu
pote să ni-l hrăpescă, acest adevăr nimeni nu
pote să ni-l tăgăduiască nici să” falsifice. Aceste bunuri suat ale
n6stre; ele
vor rămânea pururea ale nâstre întregi, nstâgădaib
ile şi nsalterate. La apropierea trupelor nostre afară de
osteni nimeni
n'a fugit, şi populaţiunea care a rămas p'a casă
n'a avut să se
plângă de purtarea Românilor faciă de ei, căci
acea purtare fu
cuviinciosă, umană, ocrotitâre avere! privată,
îngăduitâre u-

surilor şi chiar superstiţielor şi respectussă faciă de
religiu-

nea fie căruia. Tot ce aă luat Românii pentru hrana
lor de la

locuitori au plătit cu bani sai cu bonuri de rechisiţie ce
s'aă

plătit cu bani până la o para, după terminarea r&sboi
ului, cu
tote că România n'a priimit după încheierea păcii
nici o in-

demnitate de r&sboiii.

|

“Tristele incidente descrise mal sus sili pe băjen
ari să mer.
gă încet şi dătură răgaz biraitorilor'ca să se apropie
de fugari
şi să "I ajungă după urmă. Pe când se afla aprop
e de Baba iÎskisi, acest convoiii se transformase într'o adevărată
armată,
însoţită de o'mulţime de bagaje. Vai! dar ce armată
?! o armie
de fugari iar nu de apărători, o armie în care osteni
i mergeaă
ameslecaţi cu civilii şi cu familiele lor şi în care
nu mal co*manda nimeni, nu mai domnea nici o disciplină. Garni
sonele
-oraşelor părăsite de locuitori fugiaii împreună cu el
şi ca să se

uşiureze îşi dedeu prisosul de arme ce luase cu denşii ca să
nu

încapă pe mânele Ruşilor, bărbaţilor validi eare făceui
parte

dintre băjenari, şi formară din el un corp de armată nedes
ciplinată care număra mal bine de 100000 âmeni.

XIX

(atastrofa de la Lrule Burgas.
Cu cât fugari! se apropiati mai mult de Constantinopole, cu
atât se înmulţea şi numărul emigranților şi al soldaţilor fugari
ce'și părăsise stegul coprinşi de groză la audul numelui de
Moscov, şi cu cât se vedâii mai puţin îndepărtați de limanul lor
de mântuire cu atât fugeă mai tare în prada unei panice
ne
povestite. Mai bine de cinci-spre-dece mii de fiinţe omenesc
i:
bărbați, femei şi copil însoţiţi de tot ce ave mai Scump :
arme, scule, haine, care şi vite, fugiau pe gerul cumplit, flămândi
şi cei mai mulți aprope goi de frica înfiorătorey morţi.
„ Fugiaii pentru că pe consciința Turcilor apăsa o grea
mus-.
trare de cuget care i făcea să se temă de nisce r&sbunări
teribile. Fugiai pentru că se purtase anul trecut făra de milă
cu:
Bulgarii, pentru că % măcelărise şi "i ehinuise fără de
crutare

fugiaii pentru că se temei că le-a venit şi lor rândul să
plă„tescă creştinilor biruitori poliţa cu aceiaşi monedă. Ei se
pur-.

tase ca nisce barbari ne umani, chiar în timpul r&sboiului
ce:
era aprope de sfârşit, şi ave motive puternice să se îngrijes
că

de viitorul ce ar fi asceptat când ar fi cădut pe mânele salvatorilor Bulgarilor. La Hefsa chiar atunci se vedei aranjate
-

cu o simetrie sinistră într'un beciit o colecţiune de instrum
ente de tortură unul mai îngrozitor ca altul şi cu mult
mai îns-păimântătore ca legendarele unelte de chinuire ale inchiziţi
ei.
Aceste instrumente torturase de curind un mare număr
de:

Bulgari, şi ca dănsele'se găsea o mulţime mai în tâte satele
lo-:

Ă
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cuite de Turci şi Bulgari care tâte schingiuise un mare număr:

de creştini care căduse în disgraţia mahomedanilor.
Când aveii pe consciinţă asemenea fără de legi, cum pute
Turcii să stea pe loc iinisciţi şi să ascepte în tihnă pe Ruşii
victorioşi? şi cum puteu să nu se ascepte la represalii? Bulga.
rii nu sunt din firea lor nisce ființe milâse, uitătore şi ertătâre

şi nică îndestul de creştini ca să trecă cu vederea suferinţele

ce a îndurat. Trăind atâta timp la un loc cu turcii dănşiă at
devenit haini ca şi ef, împietrită ca şi ei, sângeroși ca şi ei şi
neîndurători tot ca dânşii.
Atătea secole de asuprire, apăsare şi nedreptate, atătea jaur:, pustiiri şi prigoniri şi atâta sânge vărsat pentru a sătura
pofta de carnagiii a unor bestii cu chip omenesc, sădise în inimele Bulgarilor o ură înverşunată contra asupritorilor lor, iar

suferințele ce îndurase li se înfăţişau aevea înaintea ochilor în
ori şi ce minut ca nisce fantome întăritătore, şi vocea fraţilor:
ucişi, a fiilor măcelăriți, a parinţilor torturați şi a soţielor, surorilor şi fetelor lor profanatede păgâni, striga cu accent teribil în cât să se audă până la cer: r&sbunare, răsbunare!

Într'adevăr Bulgarii fură mai mult ca crudi cu foştii lor ti-

rani; ei ait împins barbaria peste limitele atinse de apăsătorii
lor de mai înainte şi şi-aii r&sbunat întrun mod ne uman. A
cul a fost Ore vina? negreşit mai mult a acelor ce s'aii purtat

cu dănşii ca nisce călăi. Inima crescută şi trăită în apăsare şi în

vecinic chin se învărtoşeză şi se face nesimţitore la sentimente
dui0se; sclavul trăit sub lanţuri nu visâză de cât libertate Şi is-.
bândire. Vai de călăreț când calul trăit sub strună şi biciu ia
friul în dinți şi scapă de sub puterea stăpînului; e amar de sorta lui căci calul când îl vine bine îl răstornă, îl sdrumică sub
copite, şi face să moră în chinuri cumplite pe stăpânul neîndu-

rător; val şi de stăpânul fără inimă al cărui selav își rupe lan-. -

țurile singur sait cu ajutorul cul-va, căci sclavul după cea

scă-

pat de cătuşe le sfărâmă în capul stăpânului ce Pa asuprit.
Pe tot drumul d'a lungul Rumeliei ori şi ce întălnea cine-va

îi mărturisea grâsnicul antagonism, ura de morte ce exista în-

tre Turci şi Bulgari, prigonirea dintre conlocuitori dusă până:
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„da cea mal înfiorătâre extremitate. De departe trecătorul pu-

tea să spue vădend un sat sai oraş în cale-i ce fel de sat era a-

cela în care avea să intre după felul devastațiunei ce deja a

suferit.

Dacă era sat turcesc se vedea de departe giamia fumegâna

şi d'a lungul drumului cişmeaoa înroşită de sânge şi înconjurată de cadavre mutilate, unele chiar în atitudine de rugăciune după ritul musulman, iar dacă intra în sat vedea casele
devastate, uşile sfărâmate, ferestrele sparie, haremurile violate
şi adesea presărate cu cadavre de cadine care purtaii
semnele
violării şi ale profanărei. Vedea giamiele pîngărite
cu necurățenii şi cu pardosela acoperită cu toi de coranuri,
vedea ia-

Tăşi cărţi şi odore sfinte respectate de mai multe secole
rupte
şi risipite.

Dacă se apropia de vre un sat bulgar
fumegând, iar când intra în sat vedea că
fanat, cimitirul săi devastat, cadavrele
date cânilor spre măncare, stradele sale

atunci vedea biserica
interiorul ei era prodin el desgropate şi
acoperite cu cadavre

omenesci cu nasurile şi urechile tăiate, cu ochii scoşi şi cu
cruci

mari crestate pe piepturile şi spatele lor golite; mal
vedeaii ca-

-sele dărâmate şi incediate, vitele răpite, mobilele de mică
valore sfărâmate, sfășiate şi înnecate în lacuri de sânge
sau risi-

pite peste mormane de cenușe. Acolo crucea şi evangel
ia suferise ultragiul ce dincolo îndurase coranul, iar femeea
saii fata
-gazdei suferise ultragiul ce suferise dincolo odalisc
a mai na-

inte d'a muri în grâsnice chinuri. Şi dincoa şi dincolo
crude
vestigiuri ale luptei neîmblândite dintre fanatism şi
fanatism!
În satele mixte priveliseea era şi mai teribilă! acolo
conlo-

-cuitorii se r&sboise între el în totă forma ; pe strade,
în locaşiuzile D-deesci, în cafenele, în băi, în case, pretuti
ndeni se ve-deii imbrăţişaţi în crispațiunea unei lupte furidse
cadavre de
“Turci şi de Bulgari, cu mânele încleştate unul
pe altul, cu un'ghiele înfipte în cărnuri ca cum ar fi vrut
să se sfâşie unul pe

altul ca nisce şioimi furioşi,cu privirile stinse, dar încrunt
ate
de ură şi dor de răsbunare. Vecinii care stătuse pe aceiaşi
stra.
da şi cure pote până eri trăise în cea mat dulce armonie,
în-cea
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mai intimă prietenie şi în cele mai strînse rapor
turi de tovă-

rășie comercială, aceia cari mai nainte de
declararea r&sboiu-

lui îşi dătuse unui altuia ajutor în vreme de
nevoe, mai adineaori se gătuise unul pe altul în paroxismul unei
surrescitații de

fanatism.

|

|

Ceva mai mult! într'o casă de creştini s'a găsit
cadavru u-

nui bătrân trecut de.şease-deci de ani cu barba mare
şi albă,

cu înfăţişarea cuviosă şi cu un exterior care inspira
respect şi
venerațiune. El fusese isbit pe la spate de o mână
vigurâsă cu
o puternică lovitură de cuţit ce încă” sta în ciafă,
cădut peste
cadavru unei copile ca de trei-spre-dece ani asem
enea mârtă
şi aprope golă, în gâtul căreia bătrânul şi desfr
ânatul sibarit:
își înfipsese ghiarele şi o sugrumase căci nu se
lăsase să fie si-

luită, desonorată! De sigur tatăl sau fratel
e fetel îi r&sbunase

„mortea. Bătrenul era hogea giamiei turcesci
şi fata era fiica
preotului bulgăresc. De sigur că în altă casă
S'ar fi putut găsi
urmele aceleiași profanaţiuni, dar în mod invers
.
Mai jos de Adrianopole populaţiunea bulgară
era mat nu-.
merosă, şi satele şi mai devastate ; dintr
'acestă causă fugarit

înduraii lipse şi suferințe cu anevoe de descri
s. Pe acolo satele
erati pustii dar munţii şi pădurile printre care
şerpuia drumul
mare erai pline de Bulgari care stai de pândă
la strimtori şi

din bungetul întunecos sati defileul îngust şi întor
tochiat ata- *

cati convoiurile de fugari, umplâii aerul de împuş
cături care:

în tot-d'a-una costaă viaţa a cător-va decimi de bătrân
i, femei,
fete şi copii, şi care, de îndată ce se organisa
o apărare seriosă,
dispăreii ca să reapară într'alta parte spre a
face acelaşi lucruÎn deşert bărbaţii alergau spre locul de unde
veneaii impuş-

căturele ca să pede psâscă pe ucigași, în deşert soldaţ
ii şi baji-

bujucii dati busna în masse compacte spre locul
de atac ca să

pedepsâscă crima acestor îndrăsneți, şi în deşer
t se bătăto-.

reă munţii şi pădurile ca să se afle ascundător
ea acestor făcă-.
tori de rele, căci nici odată nu găseii alt-ceva
fără numai copaci stufoși şi stânci pustii. Eraii p'acolo atătea
ascundatori în
cât duşmanii puteii să se ascundă în ele în tâtă
siguranţa şi urmăritorii lor să caute septămâni întregi fără
să dea de picior -
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-de ucigaşi. Ascundătâre, păndire, ucidere hoțescă, iată rodele
tiraniei !
Cei ce formaii acestă tristă caravană n'avei într'asta pri-

vința altă grije făra numal p'aceia d'a 'şi apăra frontul şi laturele, punând la mijloc bătrânii, femeile, copii, vitele şi carele,
şi înconjurându-le într'acele părți cu întreite cordâne de 6.
meni armaţi, iar pentru dos nu luai nici o precauțiune, căci el
era pădit de neantul, nimicirea şi desolaţiunea ce lăsaii în ur-

ma lor. Trecerea lor era ca şi a incediului şi a inuudaţiei; ea
era însemnată printr'o pustiire complectă. Noptea în orele de
poposire băjenarii se baricadaii, se fostificai în tâtă forma şi
înconjuraii frontul şi laturile cu vedete, sentinele şi patrule.
Mergănd ast-fel încetinel şi cu băgare de s&mă, într'o di pe
când scoborai cu precauţiune strimta și cotita şiosea ce trece
prin-defileul ce conduce de la Lule-Burgas spre Ciorlu, de unde se vede Constantinopolul, băjenarii audiră fără de veste un
mare sgomot urmat de înpuşcături repeţite care .veneaii despre spatele lor, precum şi tropote de cai mulţi ce răsunaii pe
pamântul îngheţat. De o cam dată fugari! credură că ave aface tot cu atacul unei cete de Bulgari, şi numai de cât o sea-

ma de Cerchezi se destipiră din marele convoiă şi împreună
cu mai multi locuitori armaţă cu hangere ruginite, pistole vechi şi pusci cu cremene, se întârse în repedelă înnapoi şi alergară hotăriţi să pedepsescă-cu asprime pe îndrăsneţii năvălitori, dar nu întărdiară prea mult şi se întorse val vârtej înna-.

poi galbeni la față şi înnebuniţi de groză, şi fugind începură

să strige zăpăciţi şi nesciind ce face:
— Moscovii! Moscovii!
Aceste cuvinte simple dar teribile produse în marea mulţime a băjenarilor o spaimăcu anevoe de descris. Femeile începură să ţipe şi să se isbescă cu palmele peste obraz, bătrânii
începură să strige cu o desperare sfăşietore care sdrobea inima cea mai! învirtoşeată : Alah! Alah! y Mohamed! copii începură să plângă şi să alerge forfota de colo până colo producând

- o confusiune ameţitâre, şi bărbaţii se zăpăciră şi se uluiră în
- cât nu mai sciai ce face.
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Frica, grosnica frică de morte a răpus într acel minut înfricoşiat viața a sute de fiinţe omenesci, şi cei ce se temurară mat
mult periră mai întâiii şi cei slabi, fragedi şi neputincioşi cădură prada celor tari, voinici şi în stare d'a se apăra. Cei călări
năvăliră peste cei pedeştri cu o furie bestială, îi răsturnară la
„pămînt, îi culcară în copitele cailor şi trecură peste cadavrele
lor fără să ție seama că majoritatea lor eraii femei, fete, copii
şi bătrîni care meritai sprijin şi ajutor. Cei ce se aflaii în care
şi căruțe făcură acelaşi lucru, dar nici ei, nicl aceia care cau-

sase pote fără să vrea o morte aşea de crudă nu scăpară de
mortea ce aii pricinuit, căci, ne sciind ce face în învălmăşeala
„ce a produs panica, cotiră orbesce spre dreapta cu care, cărute şi tot ce aveai în ele, şi dând îndată de prăpăstii adânci
şi negriciose, se pravăliră în aventul fugii în profundimea lor,
se zdrusnicară de colțorosele pietre ale stâncelor şi periră în
«ehinuri cumplite.
Vădindu-i că dispar cu atâta înlesnire şi eredind că au dat
de un drum bătătorit care să "i conducă la un liman de scăpare,

la mântuire, călăreţii şi o parte din pedestrași, fiind orbiţi de
spaimă, merse prostesce înnainte ca să să prăvălească şi ei în
lacomul abis, ast-fel că în scurt timp mai multe sute de 6meni
se dătură d'a prevalul şi neindurata morte secerâ un mare numer de vieţi.
-

Cei mei mulţi o luară drept înnainte pe drumul mare şi nă-

'duiră la fugă ca prin ea să găsească scăparea, dar fiind că dru-

murile eraii cu totul cotropite de o grămădeală de lume extra- -o”dinar de mare, se îmbuldiră unii peste alţii, cei dinnapol dătură peste cei dinaintea lor, doboriră la pământ ori-ce obstacol
întâlneai în cale, călcară în piciorele vitelor şi sub râtele care„lor ființele slabe ce nu putuse resista fără să ție semă de suferințele ce causaii, şi năvăliră înnainte furioși fără să se uite
daca cel sdrobit îi era sau nu o ființă scumpă, şi cu toți îşi datură tote silinţele chiar supra-umane ca să scape de urmărirea Moscovilor. În loc să scape s&rmanii de ei transformară
tot drumul mare într'o înfricoşiată baricadă de cărute, care şi
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leşiuri sângerînde şi încă palpităn
de de omeni

şi dobitoce stri.-.
vite de înghesuială.
”
Puţini din ei îşi păstrâră sângele
rece într“ace] moment suprem de panică smintilă, puțini
se ridicară la înnălțimea situațiunei şi 'Şi puse în primejdie
propria lor viaţă spre a scăpa
p'a semenilor lor. N izamii, treb
ue s'o mârturisim, fură cet d'în.
teiit care 'Şi veni
ră în

fire şi se grăbiră a se pune în linie
de apărare. O mare parte din bărbaţii
ce aveaii neveste Şi copii de
apărat îi imit
ară şi şi încă

rcară armele lor de fantezie, cu hotărire nestrămulată d'a "Și vind
e scump viața pentru a apăra
pe aceia a
fiinţelor

ce le erai dragi, şi se înşiriură d'a
curmedişiul drumuluiîn linie de băta
e. Cei ce fură cu mult maj pre
cs de siluațiu

ne, fură Cerchezii şi Basibujucii. E
în loc d'a veni
în ajutorul celor desarmaţi şi d'a
le fi de 6re-care folos, căci aveati cai şi pute
ai isbi cu

6re care şianse de folos cavaleri
a
care forma anteguarda rusescă,
dătură năvală peste s&rmaniy
fugari,
căleară în piciorele cailor lor neno
rocitele

ființe ce se
sbăteau în înghesuială, şi după ce
r&sturnară şi sdrumicară
tot ce

întâlnice în gona lor nebună, sări
ră peste grosnica baricadă şi scăpară prin fugă de prim
ejăie.
Înt-acest timp începură împuşcăt
ure'e. Ruşii începură să
dea cu tunurile în trâmba cea gros
ă de fugari, pe care
luase
drept duşmani şi să omre fiinţe
nevinovate, desarmate şi în
neputinţă de apărare, şi să însoţesc
ă bombele cu glonte şi să
descarce salve de pusci spre fuga
ri. Nizamil şi Omenii armaţi
răspunse cum putură ma! bine
şi răriră binişor numărul năvălitorilor, dar negreşit cu mai puți
ne avantagii fiind că dânşi
n'aveai tunuri. O scenă ce nu se
pote descri fu rodul acestor
împuşcături; sgomotul produs de
bubuiturile lor şi de detunăturele tunurilor rusesci era adesea
înnăbuşit de sgomotul pro:
dus de

ţipeteleşi de văetările celor isbiţi şi
a celor în primejdie d'a fi isbiți, mat cu semă ale femeilor
şi copiilor ce se ridicaii până

la bolțile cerului.
Părinţii, fraţii, soţii şi fii, chiar cel
ce nu fusese soldaţi, se apărară cu furia desperării, atunci
când, fiind ajunşi de Ruşi erau atacați

cu virfarile lancelor lor, iar mumele
în paroxismul
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desnădejdei făceu din copii lor omoriti de
tiie cu care se sileau să apere pe cel încă
mai era o luptă, nu mal era încăerare, nu
ci era un sabat infernal înflăcărat de ură,

glânţe nisce projecr&mași în viaţă. Nu
mai era nici măcel,
de grâză şi de dor

de r&sbunare, în care omul nu căta să scape
ci să moră trimi-

țend morţii cât mai multe victime.
În sfârşit tocmai pe sub seară împuşcăturele încetară,
lupta
se precurmâ şi țipetele se înnăbuşiră, căci leul fusese
r&sturnat la pămint, convoiul înconjurat din tâte părţile şi
steagul
rusesc începu să filfie peste acea inovilă de cadavre,
peste a-.
cest loc de carnagii. Abia atunci comandantul armatei
rusesci,
care armată nu era alt ce-va de cât numai o simplă
anteguardă de cavalerie, pricepu că a avut a face numai
cu un mare
convoiti de fugari cari număra mai bine 25000
bătrîni, femei,

fete şi copii, şi un numer ridicul de mic de oşteni. Astă
constatare costâ mârtea a peste 2000 fiinţe desarmate şi
nevino-

vate cruţate prin dreptul gintelor de prigonirile
r&sboiului.
Cu tâte acestea comandantul colânei făcu prisonieri
pe cei
12000 bărbaţi armaţi sait desarmaţi câţi găsise
cu viață în ma-

rele convoiii, şi abia peste câte-va dile de nemâncare
şi de fe-

lurite chinuri produse de frig şi fome, când sosi gener
alul Strucov, îl puse în libertate, le înnapoiă tot ce le-a
aparţinut, păstrară prisonieri numai pe nizami şi plecară
înnainte fără să

dea cel mai mic ajutor reclamat de umanitate celor lipsiţi
de
tote. Ac6stă crudime sili pe Sultanul să închidă ochii şi
să priimescă tote condiţiunele de pace impuse de Ruşi.

-
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Încfieerea preliminărilor de [a FSazanfie
|

şia

„Armistițiului definitiv de la Fărianopole.
>

Pe când Ruşii urmăreau cu o furie nebună şi ne îndurătore

S&rmana populaţiune muhomedană fugară şi expusă chinurii0r celor mai înfricoşiate, diplomaţia rusescă inventa clinciu-

rile cele mai isteţe şi arguţiele cele mai şivete pentru ca să

mal amăne încheierea unui armistiţiii după care firesce ar urma inevitabil mult dorita pace.

Într'acest timp Romănil care, de şi victorioși totuşi dorea cu

neastămpăr încheierea unei păci onorabile care să aducă du pă
sine liniscea şi desarmarea, pentru ca să nu fie surprinși de
alte împrejurări, s'au grăbit d'a numi un delegat al lor, pe D-l
colonel Eraclie Arion care să meargă la Cazanlie, şi cu ocadia
deliberărilor condiţielor armistiţielor şi ale păcii, să fie credinciosul lor interpret şi să spue înnaintea viitorei conferințe

cuvintul lor şi clausele cu care er ar consimțţi să încheie pacea.
Mai nainte d'a pleca D-l Colonel Arion la destinaţiunea cei

se ficsase, Consiliul de Miniștri subscrise următorul jurnal:

«Consiliul de Miniştri în şedinţa sa de astă-d! 2 Ianuarie

1878:

«Luândîn

.

deliberare referatul D-lui Ministvu al afacerilor

streine sub No..

. .

Ă
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« Avend în verlere propunerele ce se fac prin disul referat,

Consiliul decide:

«Ca D-l Colonel Eraclie Arion să fie trimis în missiune la
Kazanlie, pentru a negocia cu delegații Sublimei Porţi conditiunele armistiţiului şi preliminările păci! între Romănia
şi Imperiul Otoman, sub condiţiele urmatore :
«1 Armata Română va ocupa până la definitiva încheirere
a păcii cetăţile: Nicopole, Rachova, Lom Palanca şi Vidin, precum şi tot fteralul Dunărel coprins între aceste cetăţi.

„«2” Recundscerea formală şi absolută a independenței Ro-

mâniei. Acestă recunoscere va asigura României, atât în fața
imperiului otoman, cât şi în facia celor-alte Puteri, posițiunea

unui stat suveran. Până la încheierea tractătelor speciale, su-

puși! români se vor bucura în Imperiul otoman de tote
drepturile garantate supușilor celor alte State europene.
«3 Raderea tuturor'cetăților situate pe terenul turcesc
al
Dunărel, începând de la cetatea Adakale.
«4 Retrocesiunea gurelor Dunărei până la braţul St. George
inclusiv, conform drepturilor nostre vechi de posesiune.
«5” O indemnitate de resbel de una sută milione. Până la
achitarea complectă de către Turcia a acestei indemnităţi,
ocuparea menționată la $ 1 se va menţine.
«6* În caz de a nu se admite participarea României la negociările armistiţiului şi la acelea ale păcii, delegatul român va
declara că se va considera ca nulși neadvenit ori-ce act care
ne va privi şi la care nu am participa.
«Ministru al afacerilor Streine este însărcinat cu aducerea la
indeplinire a acestui jurnal».

În urma acestui jurnal, Ministru afacerilor streine redactă
şi subscrise următorele depline purtări în limba francesă. |

«Depline puteri
Date D-lui Colonel Arion.

|

2/14 Ianuarie 1878.

«Noi Ministru Secretar de Stat la Departamentul Afacerilor

Streine ale Romăniei numim şi autorisăm pe D-l Colonel Arion
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a negoţia şi a trata în numele guvernului român, cu D-nii re-

presentanţi ai Sublimei Porţi, eondiționale unui armist
itiă şi
basele principale ale preliminăvilor păcii ce va interv
eni între

Imperiul Otoman şi Romănia.

E

«Spre încredințarea cărora am subsemnat cu propri
a n0stră mână presentele depline puteri şi le-am investit cu sigiliu
l
Ministeriului Afacerilor Streine.

(Semnat) M. Kogălniceanu
Aceste depline puteri fură încredințate Colonelului E.
Arion:
care plecâ chiar înti”acea qi spre Kazanlie, unde deja
se stabilise cuartieruil general al Marelui Duce. Pe lângă aceste
acte,

el ducea cu sine şi două scrisori ale M. Sale Domnitorului
adre-.

sate Marelui Duce Nicolae prin care 7] ataşa pe
lângă statul
major al A. S. [. ca representant al armatei Române
şi ruga:

pe Marele Duce să înlesnescă aducerea la îndeplinire'a
missi-.

unei ce 'I fusese încredinţată. Deplinele puteri mail erai
înso-

țite şi de o scrisore esplicativă a jurnalului Consiliului de Mi-.

niştri reprodusă mai sus. Prin acea scrisore Di M.
Kogălniceanu, afară de instrucţiele conţinute în jurnal îi mai reamin
tea indicaţiunile personale ce'i fusese date de M. Sa
Domnito-.
- rul, importanţa missiunei ce avea să îndeplinescă
. şi instrue-țiunele ministeriale ce deja i s'a împărtăşit, şi”i recom
anda cu
insistenţă să învoce faciă cu cel în drepi titlu săii de mandat
aral M. Sale Principelui Domnitor şi al guvernului romăn,
şi să

ceră cu stăruinţă ca să subserie actul armistiţiului şi instrumentul în care vor fi înregistrate preliminările păcei.
Tot de.

0 dată îi recomanda să atragă atențiunea celor
interesaţi că

declararea r&sboiului s'a făcut direct şi spantoneii de
către Ro-

mănia faciă de imperiul Otoman, şi că faptele săvârş
ite de ar.
mata română şi evenimentele militare create de
ea aii dat un

concurs real în cea ma! largă măsură

armatel imperiale ra-

sesci, şi că în tote aceste acte armata română şi-a păstrat
individualitatea sa ca armată de sine stătătore şi a păstra
t fa-

-ciă cu întrega Europă o posițiune de manifestă
alianţa şi de

cooperaţiune faciă cu armata M. Sale Împăratul Rusiei. Îi mai
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Tecomanda ca să reamintească conducătorilor
desbaterilor, că
prin sângele vărsat în comun şi prin sacrificiile
făcute, Romania a cimentat solidaritatea între armata
română şi cea rusescă, dar n'a încetat d'a păstra situatiune
a sa 'de armată aunui stat deosebit, care a participat la acţiune
cu intenţie ca al
finitul r&sboiului să închee un instrument
de pace deosebit.
Dacă admiterea condiţiunilor făcute de
guvernul român,
dacă programul săi şi faptul concursului săi,
nu numai consultativ dar chiar deliberativ la negoţieri,
ar ridica 6re-care
obiecţiuni, sau ar întâmpina ore care obsta
cole, ori s'ar isbi
de vre-un fine de ne priimire, atunci va
observa cu cea mal
“puternică tărie, dar într'același timp cu
cea mai mare mode-

rațiune, că Rominia va considera ca nul şi neadv
enit orl-ce act
„care va decide despre noi, fără NOI, şi care
va fi încheiat fără
participarea nostră directă şi formală,

Misinnea încredinţată Colonelului Arion fu comun
icată prin

notă formală D-lut de Nelidov Directorul
caneslariei qi plomatice al Marelui Cuartier general rus, care
era însărcinat a servi

drept intermediator între Guvernul Româ
n şi comandantul

şef al armatei imperiale ruse, dar acest diplo
mat în răspunse

declarândcă ori-ce comunicaţiune relativă la
bazele păcii tre.

bue să fie adresată la St. Petersburg. Guver
nul român se executâ şi adresă cererea guvernului din St. Peter
sburg prin generalul Principe I. Ghica trimisul set extra
-ordinar, dar într
acelaş timp nu se putu opri d'a protesta prin
o notă adresață
Agentului Diplomatic rus din Bucuresci
contra acestei pro-

ceduri.

|

Tot într'acelaşi: timp, la 10]23 Ianuarie 1878,
Marele Duce
Nicolae telegrafiă de la Kazanlie M.S Domnitorului nostr
u, fă-

cându-i cunoscut că a priimit cele două scrisori încredința
te
colonelului Arion. Printr'acea serisre A. S. ]. promite ca
la
stabilirea baselor esenţiale ale păcii interesele Romăniei
nu

vor fi uitate, că în casul în care se va încheia armistițiu
l, dis. -

positiunile sale ce ne-ar privi vor fi făcute cunoscut M, Sale,

precum şi punctele ce trebuia să ocupe trupele române,
iar în -

.eea ce privesce detaliele condiţielor-păcil şi negoț
iațiunile vi-
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itore, îl invita pe M. Sa ca să se adreseze la St. Petersburg căci

el nu le cunoscea.'

|

Din conţinutul acestei depeşi se vede lămurit cum că Ruşii
nu mai avâii nevoe de noi, că deja aii uitat nepreţuitul concurs
ce i-am dat, că au inceput să dispue de armata nostră ca de a
lor proprie şi că aii început să ne trateze ca nisce stăpîni. Eve.

nimentele ce urmară după acea fură şi mai demonstrative şi
mai categorice; ele dătură pe Muscal pe faţă în tâtă goliciunea

sa. Mai întâiti Împăratul şi cancelarul său făcu cunoscut D-lui
General Ghica căi era peste putință ca să admită un represen-

tant al Romăniei ca să ia parle la negoțierile armistiţiului şi

ale păcii ca parte contractantă, pentru că nu s'a recunoscut
încă de către Europa independenţa Romăniei, şi că numai a-

tunci când i se va recudsce noua sa posiţiune de către un con-

gres europen, numai atunci Romănia va putea să ia parte la
acte de suveranitate exterioră internaţională.

Cat pentru moment Rusiei revine dreptul și datoria d'a do-

bândi de la Turci independența României, precum şi o despă-

gubire îndestulătâre pentru sacrificiele ce a făcut prin achisa-

țiunea Dobrogei, că ea va apăra interesele sale şi se va sili să
facă tot ce va putea ca să fie priimite de un congres European,
pe lingă care Tera va putea trimite o delegaţiune consultativă,
dar că în cea ce privea neutralisarea teritoriului român propusă de D-l Kogălnicenu în nota ce a trimes la St. Petersburg,
Cancelarui a adăogat

că, daca această

cerere va fi sulevată

înnaintea congresului, el o va respinge ca o ofensă directă, adresată vecinilor săi, şi mai cu semă Rusiei, şi că de sigur ea

n'ar dobândi majoritatea, căci Austria şi Germania va fi în acord cu Rusia într'astă privință.
Rusia nu se mulțumi numai cu atit, ei după ce respinse par-

ticiparea delegatului Românieila încheierea armistiţiului şi a

păcii, în diua de 14 Ianuarie 1878 dătu cărţile pe față, aruncA
masca
jos, uită bine facerile priimite, jurămintele făcute Şi convenţiele încheate, şi puse pe tapet chestiunea reluârei Bâsara-

“ biei, şi incepu să ia față cu noi o posiție ameninţătore. Fiind că
acestă chestiuneo voii trata în mod mai detaliat in partea V-a
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a acestei scrieri, o trec aci cu vederea, şi mă mărginesc a
spune numai că delegatul român n'a fost priimit să ia parte la
deJiberările armistiţiului şi ale păcii şi s'a reîntors ast-fel
cum
a plecat, adică cu missiunea ne îndeplinită.
Mai nainte d'a pleca D-l-Colonel Arion a avut la Kazanlie
- două întrevederi cu D-I de Nelidov, căruia “a comunicat pune-

tele esenţiale ale misiunei ce i sa încredințat. Aceste întreve-

deri a produs o mare sensaţiune în spiritul diplomatului rus,

dar n'a schimbat întru nimic hotărirva deja luată de Ruși, căci

masca deja “i căduse de pe faciă, Rusia îşi exprimase intenţiunele puțin amicale ce ne păstra, chestiunea reluârei Basarabiei provocase o furtună ingrozitoare care zdruncinase şi
a- prope nimicise bunele raporturi dintre no! şi fosta nostră
aliată, şi orizontul nostru politic se întunecase cu totul.
Cu tote acestea Capul Statului şi guvernul român nu se descuragiară nici de loc, înfruntară furtuna, înfătişiară primejdiei un piept bărbătesc şi r&spunse diplomaților Ruși, cu totă
îngămfarea lor, nu ca reprezentanţii unui Stat mic şi slab,
ci
ca aceia a unui stat tare prin dreptul sii, care ave ca sprijin

recunoscința la care avea drept şi actele ce avea la mină.

Representantul Guvernului care era la Cazanlic nu
se arătă

nici de loe mai slab de căt acei ce'l trimesese acolo. Sosind
la
8 Ianuarie, el la 10 Ianuarie se îufăţişă Marelui Duce care
"1

priimi în mod cât se pote de măgulitor şi priimi cu curtoas
ie
cele două epistole ce” adresase M. S. dar fără a
le citi. După
ce'și îndeplini prima su calitate, aceia de ataşat
militar romîn

pe lîngă A. $. [., îi comunică că mai avea încă
o misiune, acea

ce era privitore la tratările preliminărilor de pace.
De îndată.
ce audi aceste cuvinte, A. S. îl întrerupse cu vioiciu
ne şi'i co-.
munică grăbit că va comunica imediat M. Sale Domnul
ui o.

depeşe într'astă privinţă. După aceia D-sa se duse la D-] Neli-.

dov, dar D-sa aflând că D. Arion a venit la Kazanlic
cu missi-

unea categorică d'a lua parte la preliminările armistițiului
şi

ale păcii şi cu missiunea d'a apăra drepturile
țărei cum decurg
din resultatul luptelor la care oştile române
ai luat o parte a”

tât de activă, D-sa se arătă şi mai grăbit, şi
mai nervos şi mai
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plictisit, şi se grăbi a respunde politicos,
dar forte nerăbdător,

pentru ca să seape mai curind de o visită care 1 distrăgea
de

la alte ocupaţiuni mai agreabile, cum că marele Duce nu avea

timp d'a st ocupa de chestiunile amănunțite ale păcil care
se
va face în urmă, dar cu tâte acestea chiar în aceste preliminări
-ţera nostră nu va fi uitată. Mai spuse că chestiunile de
princiPiii şi bazele păcii au trebuit să fie regulate, sai
direct la Bu-

curesci între D-nii Gorceacoff, Ignatiet şi Miniştri noştri, sai
la Petersburg, şi că în fine, chiar în acest moment Marele Duce
a scris M. Sale Domnitorului în acelaşi sens, adică că A. S.1.

nu va admite ca să intervie alt-cine-va la preliminările
păcii,
de cât numai cele dos părți beligerante: Turcia şi
Rusia.
Colonei Arion la audul acestor declaraţiuni categorice
dise

cu un ton ţanțoși, nu se arătâ nici de loe intimidat şi nici
nu se

dătu bătut, ei ceru
în care să potă să"!
matul rus fu nevoit
ver paşa delegaţii
mult de lucru prin

pentru altă dată o intrevedere mai lungă,
spună tot ce avea de spus, ceia ce Diplosă”! acorde, cu tote că Namik paşa şi Serturci care sosise cu o di mai nainte îl dai
propunerile şi contrapropunerile ce făctu,

care îngreunaii tratativele şi amănati mereu închierea armistiţiului. În sfârşit Marţi 10 Ianuarie D-l de Nelidov avu prilej

să'i acorde acea audiență prelungită, şi cu ocadia acelei
audienţe D-l colonel Arion îi spuse pe de rost tot ce avea de
spus.

La tote cele spuse de delegatul nostru mai întâi diplomatul
rus îl declarâ categorie că nu pote fi vorba de un representant
român în tratările de acolo, ale căror condițiuni s'au trimis

formulate direct dela St. Petersburg;. La acest fine
de neprii-

“mire, cum se dice în limbagiul diplomatic, D-l Colonel îl
lăsâ

să înțelegă într'un chip cât se pâte de lămurit că Românii
vor
fi puşi în situaţiunea gingașe şi încurcătore chiar pentru
Rusia
d'a nu considera aceia ce sar face pentru ea, fără
scirea şi
voinţa et, şi fâră directa sa participare.

D-l Nelidov s'a mirat forte mult audind acestă declaraţie

atăt de categorică,

şi "i a r&spuns că dănsul

credea că acâs-

tă chestiune a fost regulată încă de când D-l Brătianu a conYorbit la Poradim cu Împăratul şi cu general Ignatiev, că în
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fine trebue ca guvernul român Să se adreseze la St. Petersburg, de unde vin condiţiunile. Rusia era silită să procedede
ast-fel cum a procedat şi Prusia în resbelul cu Francia, tratănd
preliminările păcii în numele tuturor aliaţilor. Tot de o dată
D:sa a asigurat pe delegatul Român că'interesele Romăniei se
aflaii în măni bune, şi că, din nenumăratele convorbiri anteri-

ore, se scie destul de bine care sunt cererile nâstre; Pa mat asigurat incă că la armistițiu cănd se va evacua Vidinul, el se va
ocupa de Români şi că în basele generale se va prevedea independenţa, o sporire de teritorii şi o indemnitate de r&sboiii.
La Lote aceste promisiuni ispititore dar ştirbitoare drepturilor nostre, delegatul romîn respunse că, ori călă solicitudine

ar avea guvernul rus pentru interesele Româuiei, ea o respinge, căci nu vrea să fie remoreată de nimeni, simțindu-se îndestul de tare şi de în putere d'a naviga prin ea însăşi. Ne putind ajunge la vre-o înțelegere, D-l de Nelidov terminâ recomandând representantului român ca guvernul s&ă să se adreseze ]a cel din St. Petersburg câre dacă va putea, va fac: ceva

ca să ne înpace. Acum însă ne putind face nimic la încheierea

armistiţiului, probabil va cere atunci când se va subscrie tractatul definitiv, ca să se prevadă într'adins o clausă în virtutea
căreia, în ceea ce ne privea ne va acorda ca condițiuni de a-

- m&nunte să tratâm direct cu Porta.
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După aceia colonel Arion nu mai avu nici o întrevedere cu
nimeni şi nu mai fu priimit în deliberările ce avu loc ăcol6; cu

tote acestea nu plecâ spre Bucuresci, ci rămase tot acolo cât
stătu Marele Duce ia Kazanlie; apoi plecâ împreună cu Marele

Duce şi cu curtea sa la Andrianopole şi rămase numai ca ataşi atal M. Sale pe lângă persona sa până ce se va subscrie tractatul de pace definitiv.
Preliminările păcii nu se încheiară aşea de curînd, pentru că

Turcii, de şi învinşi şi striviți eu lotul, totuși găsise de cuviință să mai temporiseze, să mai opue întâmpinări, contra-pro-

puneri şi clinciuri de tot soiul, credind că în cele din urmă Pu-

terele europene, mişcate desorta disperată în care se găsea ea,
şi de condiţiunea umilită ce '! prepara Rusia victoriosă, vor |
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interveni în favorea sa, vor'sili pe Rusi
a ca să fie

mai umană,
vor mai lua şi alte măsuri coercitive spre
a o îndupleca cu zorul ca să se arate mai blândă şi să se mulţ
uniescă cu nisce con-

diții de pace mai uşiurele.
lată pe ce se bazau speranţele sale:

Îndată ce a cădut Plevna, Sultanul
Abd-ul- Hamid a strigat
aman! a scris la tote Puterile gara
nte, le-a cerui ajutor şi le-a
ruga

t ca să mijlocescă pentru împăciuire.
Sărmanul Padişach
perduse ţănțoşia de antărţ când se
punea în pricină cu Europa
întregă. Puterile priimindu-i epist
ola îl trămise la inimicul
victorios, la Russia care singură era
în drept d'a-i acorda pace
sau resbel. Numai Anglia fu ce-va mai
milosă; Regina Victoria.
scrise o epistolă forte grațiosă împă
ratului Alexandru, prin
care '] ruga să fie clement, şi priim
i de la densul o epistolă tot
atăt de graţi6să, prin care însă îi spun
ea categoric că marii due
Nico

lae și Mihail iar nu el disp

uneaii de pace sau resbel, de ,
clemență saii r&sbunare, cum vedeţ
i contrariii de ceia ce spunea Marele Duce Nicolae guvernul
ui român.
Ne având ceface, Turcii năduiră
la Ruşi şi Ruşii nu”! refue dară, dar mal întâi îi tărăgăniră

şi îi plimbară de la Kazanlie
la Adrianopoli și de la Adrianopoli la
St. Stefano, şi le admise cererea tocmai când

cuțitul era la Sit, şi atunci cu condi
ţie d'a
subsemna de o dată cu armistițiul
şi preliminările unei păcă
care aprope desfiinţa Turcia. Turei
y mâl întâiii se opuse, pe

urmă se codiră, dar în fine, vădend
şi vădend că Ruşii

înaintaii merei, că armiile lui Soleiman
şi Reul Paşa se topia ca zăpada în faţa sorelui, că desastru
de la Lule Burgas i-a prăpădit
populațiunea inofensivă Şi că Cons
tantinopole era amenințat
cu invadiciune, fură nevoiţi să subs
crie tot şi să închidă ochi).
Tot atunci se dătu pe faciă sincera
amicia ce ne nutrea aliata
nostră, recunăscătârea năstră înda
torată, sânta şi leala coreligionară de la răsărit.

Preliminările armistiţiului fură subscris
e la 13Ianuarie 1878
fără participarea representantului
României, şi cu tâte acestea armata rusească, urmări pe tugar
ii Turci înnebuniţi de
g&roză până la

Ciorlu, Dedeagaci şi Galipoli şi
continuă ostilită-
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ÎN

ţile până la 17 Ianuarie, Întyacest timp Românii care nici nu
vrei să scie de încheierea armistiţiului fără participarea lor,

bombardaiă într'una Vidinul şi făc6i mereii la recunoascer!.

spre Silistra peste Dunăre. Abia la 19 Ianuarie fu subscris la
Adrianopole instrumentul definitiv al armistiţiului şi al preliminărilor păcii, pe când ante-guarda rusă urmărea încă pe
tugari până la Selivri. Într'acest timp se plămădea isbucnirea
unui noii r&sboii, cu mult mai crîncen ca cel abia terminat, se

pregătea peripeţiele grosnicului răsboiii diplomatic dintre Ru-

sia şi Romănia cu care furăm gratificaţi drept răsplată pentru
ajutorul ce'i am dat,şi care ne costă pe noi răpirea Basarabiei.
Mai nainte d'a se subseri armistițiul veni în Bucuresci gene-

ralul Jguatiev, trase drept la palat, dătu M. Sale o epistolă din:
partea împăratului şi i ceru prin viii graiă nici mat mult nică
mai puțin de cât retrocedarea Basarabiei, a acelui colțişor de
păment ce revenise patriei mume după decimi de ani de înstrăinare; promiţându-ne în schimb ori-ce mare compensaţiune de teritoriii am fi vrut şi orl-câţi bani am fi poftit.
Acestă pretenţiune nedreptă şi ne cavalerescă indignâtetă
țera şi intrega opiniune publică Ruropeană ; Românii nu puteau vinde cu nici un preţ o porţiune din patria lor, un număr
ot cât de mic din fraţii lor. Camerile respinse acea propunere
„ în unanimitate, națiunea intregă se ridică ca un singur om şi
protestâ cu energie contra acestei spoliaţiuni, şi armata ocupâ.

în ţera sa nisce posițiuni surategice prin munţi ca să oprescă

cu forţa un asemenea jaf, dar tâte fură în zadar.
Ruşii în loc d'a se ruşina de acestă purtare ne calificabilă Şi:
d'a preţui după propria sa valdre acestă resistenţă patriotică,
o luară drept bravare, uitară amicitia şi datoriile de recunos-

cință, se declarară pe faciă ca inimici ai noştri, închise uşa
plenipotenţia ului Român, şi ivratară el în locul nostru.
Savfet şi Namic Paşa plenipotenţiarii Turci se luptară dia îndulci condiţiile armistiţiului, cu ocasia tratativelor încheierei
păcii, alergară la tote resursele diplomatice şi umanitare,
so-

licitară, interveniră pe ici şi pe colo, dar de prisos fură tâte
vicleniile politicei Turcesci, căci Ruşii rămase ne înduplecaţi-
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Vădînd că nu era mijloc de scăpare, că Ruşii băteii la porţile

capitalei, că marele duce Nicolae 'şi a stabilit cuartierul
ge-

neral la St. Stefano, că Erzerumul nu mai putea resista
și Dearbechirul şi Trapezunda erau amenințate d'a fi luate
de duşmani, iar Constantipolul înconjurat atăt despre Europa
câtiși
despre Asia, Turcii cedară forței supreme şi, precum
am dis

mal sus, subscrise la 13 Ianuarie armistițiul definitiv împreu
-

mă eu preliminările păcii la Andrianopole, iar pacea
o sub-

scrise în diua de 19 Februarie 1878 în localitatea numită
San-

Stefano, adică la porțile Capitalei lor.

Printwacest tractat de pace care con ținea 29
articole, se pro.

clamau: Romînia, Serbia şi Montenegru ţări independente
; se

lua României Basarabia şi i şe da Dobrogea; i se da Serbiei

districtele Pirot, Vranja și Lescovaţul până
la Prisrend, cât
Serbii ocupasse cu armele în timpul r&sboiului
trecut; să da
Montenegrului districtele Niesiei, Bilek, Podgoriţa,
Spuz şi Antivari; se promitea Bosniei, Erţegovinei, Armeniei,
Tesaliei, Epivului şi Cretei 6re-care reforme; se Ina de la Turcia
şi se alipea de Rusia o parte din Armenia cu cetăţile Ardaha
n, Ba-

tum, Kars şi Olti, până la Soganli, dar i se
înnapoia Baiazidul,

şi se forma o Bulgarie jumătate suverană care
se întindea de
la Dunăre până la Marea Egee şi de la marea Neagră
până la

fruntariele Serbiei şi Montenegrului, o Bulgarie care
coprindea vilaetul Dunării, al Filipopolului, mai totă Macedonia
pină

la Arhipelag, precum şi o parte din Indirne făra
de Adrianopoli. Acest nou stat care avea să fie constituit
ca principat autonom şi guvernat de un principe ales de naţiune
, dar vasul
“Turciei,de o cam dată până la definitiva sa constit
uire avea să
fie organisat de un guvernator rus şi pădit în
decurs de tre! ani
de către o armată Rusească,

Acest tractat fu ținut ascuns
principelui Goreeacov, şi când se
totă lumea şi puse arma în mâna
jieniță în interesele şi amorul lor
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mal mult timp în cartânele
dătu la lumină el revolta pe
tuturor celor ce se credură
propriii. Epirul, Thesalia și

Creta se revoltară contra Turcilor, refugiații
din muntele Ro-

dop contra Ruşilor, Albanezii începură
să'şi arate colții contra

19
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Serbilor şi Montenegrenilor, aceştia nu se arătară de loc mul- .
țumiţi de ceia ce li s'a dat, şi Românii se concentrară puternic
în Oltenia şi prin munţi ca să fie gata la vreme cu prilej. Nu.
mă întind prea mult în descrierea evenimentelor ce urmară

după încheierea acestei păci, pentru că tote amănuntele detaliate ale celor ce s'aii mai întâmplat precum şi ale crâncenului.

r&sboiii diplomatic ce a isbucnit între noi şi Ruși din causa a-:
cestui tractat, r&sboii care durâ mai bine de doi ani, vor fi de-

scrise
tea VI
spune
“tenţii

pe
ce
aci
răi

larg în partea V-a a acestei serieri precum şi în par:
urmedă după ea. Cu tâte acestea nu mă pot opri d'a.
că, dintv'acest tractat alcătuit în mod egoist şi cu invoitâre statelor celor mici, n'a mai r&mas nimic, nică.

chiar o amintire, totul fiind sfărâmat şi reclădit de către trac-tatul din Berlin.

XXII
(Consecințele participărei “Romănilor [a r&sboiă.
Din expunerea evenimentelor r&sboinice ce s'au desfă
șiurat

de la Aprilie 1877 şi până 19 Februarie 1878
atât în Europa

cât şi în Asia, pe care le-am descris în cele
trei volume prece-dente, precum şi în cel ce aveţi înnainte,
reese lămurit cum că

România a suferit mary pagube in Omeni şi
bani, a îudurai

mari necazuri şi contrarietăți din cauza ingratitud
inei ome-

nesci, dar că în schimb a tras mari fol6se, nu
atât materiale

cât morale, din participarea sa la acel răsboii,
şi că a eşit din-

“t'iînsul înnălţată şi apreciată după justa sa
valdre.

Mari sacrificii bănesci şi mari jertfe de vieți
omenesci a fă-

cut statul român ca să suporte greutăţile acestu
i r&sboiti lung

Şi sângeros, dara fost răsplătit cu prisos prin
râdele bune ce
a rules.
Mai nainte de r&sboiu osteanul român era
despreţuit,

nesocotit, luat în bătae de joc şi poroclit cum
e ma! r&i. Trufa-

'ŞII noştri vecini de peste Carpaţi se lăuda
ă pe la 1876 că dacă
vor trimete în ța:a noslră numai un regim
ent, acela ar fi în
„Stare să arunce întreagă armată română
în valurile Dunărei
Şi s'o nimicească, nu cu tunurile şi puscile
lor, ci alungând'o

„eu biciul de la spate pănă ce, ostenită de fugă
şi înebunită de
frică, s'ar arunca singură în apele marelui
fluviă ca să scape
de urgia ungurescă. Acum după r&sboii
fuduliele unguresci

s'aii evaporat, şi buni! nostri vecini sunt cu mult mai
reservaţi
şi nu 'şi mai permit să rostească asemenea gasco
nade de tea.

mă să nu pață şi e! păpara lu! Osman Pașa,
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Din şianţurile Plevnei Românii au scos, nu numai indepe
ndinţa lor politică, ci şi independenţa consciinţei naţionale,
încrederea Românului în forţele şi aptitudinele sale proprii
şi
respectul şi stima tuturor popoarelor.
Să nu credeţi că în peripeţiele răsboiului conducătorii şi
executatorii faptelor de arme ce aii săvirşit, n'au comis erori,
stângăcii, fapte care ar fi fost alt-fel făcute daca el ar fi intrat

şi altă dată în foc; să nu credeti că n'a

făcut

scrânteli care

ne-ai costat scump; greşit e cel ce afirmă contrariul, Da,
recunosc, mărturisesc, şi împreună cu mine, un profan în sciinţa
răsboiului, fac aceaşi mărturisire chiar 6meni competinți
în
materie. Aşa e, sati comis greşeli, dar nu din voinţă ci
din neexperienţa aceluia ce face pentru prima Oră un lucru. Theori
a
e ceva forte preţios şi ajută fite mult pe om ca să
ajungă la

ținta ce urmăresce cu cele mai multe şianse de reuşită ;
dar

când theoria se pune în aplicare, atunci nesdravana de
praetică îi pune în cale o mulţime de piedeci neprevădute, pe
care
numai experienţa le pote preîntempina.
D-l general Curopatkin, D-l general Pelru Dimitrieviei Pa:

rensoft şi alți oficeri mari şi mici din armata rusă, a putut să

spue cu multă temeinicie că comandantul român cutare
a băgat în foc prea multe sai prea puţine trupe, a comandat atacul
prea de vreme, saii prea târdiă, s'a expus prea mult sai prea

puţin la bătaia focului inimic, a comis erdrea d'a da foc satului

„Lucoviţa din dosul Rachovei chiar de la începutul r&sboiului,
din care causă depositul de munițiuni n'a putut să trimea
ţă

la timp cartușe trupelor împresurătâre, ne putând chesân
ele

pline cu iarbă de puşcă să treacă prin mijlocul satului
incendiat, prin mijlocul căruia era singura cale de comunicaţie
între deposite şi trupele ce dai asaltul; a putut să spue
iarăși
ca la Smărdan Românii n'aii dat mat din vreme foe satelor
Inova şi Novoseliţa şi aii permis Turcilor ca să se retragă
prin
ele în Vidin. Învinovătiri se pot face multe şi chiar
mal grave
de cât acestea când e vorba să se caute nod în papură
unei armate tinere şi încă ne ispitite cu răsboiul, şi e prea
posibil ca
acele învinovăţiri să potă să fie chiar întemeiate,
Negreşit a-

-
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semenea' amănunte se învață prin
practică şi prin o experiență îndelungată. În nici un câd
insă nimeni nu pâte să tăgă-

duiască'că Românii

S'aui bătut cu avint, cu curagiii
şi cu o admirabilă netemere de morte, de
la soldat şi până la cel mai
înnalt oficer superior.
|

Într'adevăr dintre Români n'a picat
nică un general,

nici un
colonel, nici un locotenent colonel
şi abia trei majori, pe când

dintre Ruși au picat cu sutele.
Nu e vina Românilor;

ex n'avâă
pe atunci mai mult de cat pairu generali,
vr'o câte-va decimi
„de

colonel și locotenenţi coloneli şi cel mult
o sută de majori,
pe când Ruşii, naţiune bogată şi'cu o
armată bine organisată
de
aprope doă sute de ani, poseda

mai multe sute

de-generalr.
Ceia se aii avut Românii mai mulţi
ai fost căpitanii, locote-

nenţii şi sublocotenenţii; ei bine ei
ai dat cu pLisos tributul
de jertfe în numărul celor picaţi morţi
pe câmpul de ondre.
S'a mai făcut imputăr; oficerilor români
şi în privinţa unor:
recunosceri greşite făcută în ajunul luptei
de la 30 August; acea

imputare a fost în adevăr forte des repetată
şi cu temeinicie făcută, dar ea e abia în a doua linie
imputabilă

Românilor,
„căci nu ei au avut sarcina d'a face recunoscerea
generală a te.
renului,
ci statul major rusesc, ai cărui oficeri
visitase de

mal.
multe ori locurile şi avusese prilej să-le
studieze în tote amănunțimele.

Cu tote acestea nu ne-am putut opri d'a
face

noi înşine amare imputări oficerilor din statul major
român când at
fost trimiși

să reviduiască recunâscerele făcute,
şi să le reproşem că prea s'a încredut în afirmațiunele
oficerilor rusesc! și

nu s'au dus prătutindeni ca să vadă cu ochii
lor aceia ce Ruşii
ai dis că au vedut fără a vedea îndestul,

Exceptând greșelile provenite din neexperiență
din necunoscerea locurilor, din planuri greşite
din recunâsceri super-

“ficiale făcate de Ruşi iar nu de dinșii, şi din
causa mergerei

pe pipăite pe un tărim necunoscut şi încă
nebătătorit, în def-

nitiv Românii au cules nisce roade vrednice
de lauda şi admi-

rațiunea tuturor, și ultimele fapte de arme
cu care aii încoronat întreaga lor activitate, le-au pus pe
frunte aureola bravilor
ce prin nimic nu se pâte lua înnapol
sait înluneca, care aure-
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olă a şters cu desăvirşire chiar urma greşelelor, stăngăcielor

şi serîntelelor fâcute pe ici pe dincolo.
|
Acest resultat măreț a făcut pe Români să ridice în sus frun-

tea cu mândrie, să capete încredere în ei înşişi şi să înceapă

a se fuduli şi lauda cu numele de Român. Mi s'a umplut sufle-

tul de o nespusă bucurie când am vedut, cu ocadia serbării a-

niversării a 25-a de lu căderea Plevnei,pe toţi Românii
din tote
părţile lumei, din tote unghiurile țrei şi de tâte culorele
politice adresând prin graiii şi prin scris Armatei biruitore
şi Acelui cea condus'o la biruinţă, cuvinte elegiose, omagii
de recunoscinţă şi laude bine meritate, şi atribuind acestă
laudă, acestă onore, acestă fală şi acestă vrednicie tuturor
Românilor
ca o virtute naţională şi un bun ce aparține tuturor
.
Aşea e; aparţin tuturor Românilor lauril ce a încin
s în
1871 şi 1878 frunţile ostenilor biruitori, dar nu toți
Românii
aă încuviiațat intrarea armatei romine în campanie.
Din contra.
- unii, acelce făceaii pe atunci oposiţiune guvernului
aflat la putere, denunţaii trecerea peste Dunăre şi intrarea trupel
or n6stre în acțiune ca o crimă de stat, ca o trădar
e naţională.

Întradevăr pe la 1877 tote organele partidului opus
guvernului dintr'acea vreme scriau articole fulgerătâre
contra guvernului care a îndemnat pe M. Sa Domnul să
trecă Dunărea
in fruntea întregel sale armate, să mergă la Plevna
ca să ia

comanda armatelor înconjurătâre acestul cuib de lei, şi
să pre-

pare acele acte gloriose care azi fac fala neamul
ui românesc.

Tot atunci unul dintre cer mai meritoşi membri ai
partidulul conservator, partid care era în oposiţie într'ac
ele timpuri,

„cum e şi astă-di, DI General1. Em. Flores
cu fost prim minis-

tru de r&sboiii şi militarul care a luat cea mar aclivă
parte la

organisare armatei române, a scos la lumină
o broşiurică anonimă intitulată: Câte-va cuvinte asupra înlrăr
ei în acțiune a
trupelor ndsire, şi prin ea a criticat cu multă
asprime acea in-

trare în acţiune.

„Acestă crilică făcută de acela ce cunosc
ea, pote ma! bine de

cât toţi Românii, armata română şi aptitudincle
ostăsescy ale
soldaţilor şi ofițerilor noşiri mici şi mari, a
avut mult răsune
Y XV,
14
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a făcut niare sensaţiune intr'acele vremuri şi a causat mult
răi bunei reputaţiuni a armatei romiîne, căci desaproba intrun
mod energic şi vehement intrarea în acţiune a întregei armate,
pas pe care îl denunța ca p'o mare greşâlă, de şi scia binecă lu
Plevna se juca ultima carte a creştinătaţii precum şi sorta ţărel nostre. Printr'acea broşiură D-l general Florescu îşi expema îndoiala, daca nu tocma) ne încrederea, în aptitudinea oştenului român, desaproba mergerea spre câmpul de ondre a
M. Sale Domnului ca-să ia comanda arinatei sale precum şi p'a

armatei ruse inconiurătâre Plevnei, şi îşi da o părere cât se
pote de bizară, dacă nu ceva mai r&ă, cum că ar fi fost mai

bine ca guvernul să trimită pe cîmpul de r&sboiii vr'o 15000 de
oşteni Români care să ia parte la r&sboiu sub ordinele supreme ale unul gener al ris şi să invețe de la el artu r&sboiulul.
A vrut D-deiă ca în timpul desfâşiurărei episodelor r&sboinice să dovedescă tuturor, chiae şi orbilor, că Românii cunosceaii arta r&sboiului mult mai bine ca Ruşii şi că ei ai şciul
să profite mai cu folos de noile tactice şi de descoperivele mo-:

derne. A vrut D-geii câ să dovedescă chiar şi aceluia ce se
proclama
pe stmue
SEI elevi,
moderne

de mulţi ca organisator al armatei romîne, dar care
de când eşise din armată uitase însuşirile foştilor
că acei elevi aii fost mal în corent cu cunoscinţele
şi aă fost cu mult mai superiori Ruşilor în arta d'a

conduce massele la succes şi chiar la biruință.
lată cele mal principale părţi din broşiura atribuită generalului Florescu: Mal întâiu D-sa îşi punea intrebarea dăcă trebuia sai nu să luăm parte la r&sboiă, şi răspundea, ce e drep-

tul in mod afirmativ şi dicea hotăritor şi fără de codire:Da, contrariă părerii diarelor de oposiţie de atunci care strigau lămurit că nu, armata română nu trebuia să intre 'n foc, ci să

remâe în ţară spre a'1 apăra numai fuontiera, ba chiar să se
retragă spre munţi ca să nu impedice pe Ruşi în operaţiunele
lor. După ce făcea acea afirmaţiune categorică autorul broşurel adaoga:

<Drumul nostru era indicat de precedentul creat de Victor
Emanoil care a pus la disposiţia aliaţilor din Crimea un corp
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abia de 14.000 omeni, sub comanda lu! Lamarmora. Acest a-

jutoe a fost îndestulător pentru ca Piemontul să obţie dreptul
d'a îi r-presentat la Congresul din Paris şi ca mat târdiă să de-

vie Italia.

"Să "mi dea voe cititorul să intrerup o elipelă pe D-l General
în expunerea teoriei sale, spre a " pune în vedere că situaţiunea Piemontului nu se potrivea cu a Romăniel, că focul răsboiului nu ardea lângă hotarele sale, că ţtra sa nu era amenin-

țată de invadia inimicilor, în cadul în care aliaţii ar fi fost bi-

ruită şi Ruşii biruitori, şi că Premoitedii n'a trimis 14 000 de
omeni pe câmpul de luptă ca să câstige ca noi independenţa
țărei lor. o corână de rege pentru Domnul lor şi un nume glorios pentru armata lor, ci numai pentru ea să facă o demonstrațiune efectivă care să dovedescă tuturor ea intrat şi ei în
tripla alianță Franco-Britano-Turcă
contru Rusiei, Dacă ar fi
fost şi ei în posiţia nostră, în asemenea caz de sigur ar fi făcut
ca şi not, ar fi trimis pe câmpul de luptă întreaga lor armată şi

chiar Regele lor ar fi mers în fruntea armatei sale. Ne fiind în
asemenea situaţiune, el ai trimes un număr mie de oşten! numal pentru a face o demonstraţie politică fără de nici un peri-

col pentru ţera lor, şi numai o manifestaţiune de solidaritate

cu Francia şi Anglia care să le dea dreptul d'a intra în concer
tul eurpean. Politicesce au reuşit. Piemontul de eri adi e Italia
unită şi guvernată de un singur rege; ea figurează între cele
şepte puteri mari europene şi a reuşii în tote combinaţiunile

sale politice. Pe terrimul politic'aă reuşii într'adeve&r, dar
ce
rode r&sboinice ati cules pe câmpul de luptă? cu ce lauri eroică
.

s'a întors, soldatul priemontez în ţera sa? şi unde e
pomenit

numele celor 14,000 italieni în luptele titaniee din Crimea
şi

din jurul Sevastopolului? Tata activitatea, tote
sacrificiile și
tot eroismul lor ai fost absorbite de strălucirea
numelui și a
prestigiului mărelor armate Engleze şi Francese
care ati avut

comanda supremă și şi-aii însuşit cu egoism tote meritele,
tot
prestigiul resultat din biruinţă şi tote folosele.
Era bine ca si

ostaşii Români să culegă aceleaşi râde şi Să
se întorne din r&s.
boiul de lu | levna din 1877 tot cum Sai
întors Piemontedii

4
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„ din Crimea? Era bine ca Dorobanţi noştri de adi să fi revenit
de la r&sboiii tot cam aii revenit pe la vetrele lor Pandurii români din r&sboiul de la Cavarna din 1828 şi de la Calafat din
1854, adică să rămâe pe câmpul de lupte căte-va sute de luptători, şi cei scăpaţi vii să revie a casă fără de nicl o glorie, fără

de prestigiu, fâră a li se recunosce de cine-va vre-un merit mi-

litar? Acâsta putea să fie idealul aspiraţiunilor nostre? Nu de o

mie de ori nu. Sii urmam acum înainte cu expunerea părerilor
D-lui General Florescu.
«Ca Piemontul puteam să dăm şi noi armatelor imperiale

vr'o 15.000 6meni bine încadraţi, cu un material de r&sboiii

complect, cu colâne necesaii! de muniţiuni şi de hrană; iar
Domnitorul, fără a mai pleca din Romănia, să râmiîe în țară

cu restul armatei, căruia se pulea alătura un corp din armata
„ rus6scă ca să apere Dunărea, adevărata badă de operaţiune şi

tot d'o dată hotarul ţărei.

EX! D-ne Sfinte! dacă părerea D-lui General ar fi tost ur-

mată de guvernul de atunci, şi dacă Domnitorul nostru ar fi dat

ascultare unor asemenea povețe, de sigur M. $. ar fi rămas în
țeră, dar n'ar mai fi plecat din Romănia pentru a sfărima meterezurile Plevnei impreună cu trupele rusesci. Atunci n'am
ma) fi avut dulcea mingâere de a citi în organelc conservatâre

de adi că numele de Carol 1 trebue să figurede d'apururea
lături de acela al marilor noştrii Domni din epoca eroică.
asemenea cad istoria nu L'ar mai finumit « Carolus Magnus»
nemului românesc, şi Plevna n'ar ma! fi fost cheia de boltă a

dificiului nostru naţional (Conservatorul

În asemenea cad D-] general G. Manu carea
r&sboiii

30 Noembre

aÎn
al
e-

1902).

luat parte ia acest

ca un brav ce a fost, n'ar fi mat avut prilegiul ca în

1902 să exprime în faţa Senatului omagiul de admiraţiune şi de

devotament Căpitanulut care a făcut ca Romănia de la 1877 să
pară Romănia de sub Miha Vitezul. (Conservatorul 6 Decem- |
bre 1902); pe lângă acestea luarea Plevnei n'ar mal fi încheiat
pagina de aur care face trăsura de unire între istoria contiporană şi istoriaveche a neamului românesc, iar Plevna şi vitejia Curcanilor n'ar mai fi trecut la nemurire alături de Călu-
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găreni şi de ferentarii lut Mihai Viteazu;
(Conservatorul ( Decembre 1902). De sigur dacă întrega armată
Romănă ar fi stat
în țeră cu arma la picior, Ruşii împreună cu
cei 15 000 de RomînYn'ar fi putut să ție în respect pe Turci pînă
la so sirea guardei imperiale, și într'acel cad, fiind puţini la nume
, s&rbători-

ţii de adi ar fi mâncat bătae de la Osman Paşa şi ar fi
fost arun:

caţi cu toţii în Dunăre, iar Romănia, după ce ar fi suferit oro-

rile unui crud r&sboii pe propriul săă teritorii, âr
fi edevenit
teră vasală Turcilor, dacă nu tocmatun paşalic turc
esc,şi Plevna at fi devenit un nume de g&roză şi de doliu natio
nal în loc de
un nume care ne face să ne mândrim, Iată ce râde
pote produ-

ce jumătăţile de măsuri luate fără de curagrii și de bărbă
ţie.
După acestă d gresiune cam lungă dar necesară, să
urmăm

înainte cu reproducerea broşiurel mal sus citată pentr
u ca să
iasă și mai mult în evidență greşeala părerei D-lui
autor.
«Nu mal vorbesc despre enormele sacrificii bănes
ci ce vom

fi nevoiți a ne impune, că nu sciii ce convenţiun
e se va fi înche-

“iat cu guvernul imperial rusesc; prin urmare
nu sciu dacă tote

cheltuelile r&sboiului vor apăsa

sai nu asupra Ţărei. Nu mal |

vorbesc asemeni despre altele de o importanţă
nu mai puţin
insemnată, precum: trecerea hotarelor de
către un Domnitor
constituţional, ba încă şi intrarea sa în luptă,
fără un vot al |
Camerilor şi fără a lăsa o regență în urma
sa; rămânând ț6ra
la diserețiunea unui dictator ca D-l Brătianu.
Tote acestea gu-

vernul, sai mai bine D-l Brătianu, le-a
hotărit de la sine fără

de a crede că mai are nevoe de intervenir
ea Camerilor.

<Mult s'a trâmbiţat onorea ce s'a făcut Domnitorul
ui cu nu-

mirea sa de comandant alunul corp mixt
româno-rus! Mie miar fi plăcut să”! văd Domn al Românilor
remâind în ţeră, precum am mai dis, ca să întâmpine ori-ce
eventualitate, şi may

nainte de tâte cu să 'şi apere țera.

<Cu modul acesta și armata nostră şi-ar fi păstra
t individu-

alilatea sa, ceia ce nu mai poate exista
o data ce M. Sa Dom.
nitorul a fost numit comandant al unui
corp mixt de trupe
Ruso-Române, dându-i-se ca şefde stat
major un oficer gene-

ral strein.
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„<A expune intrega armată cu tot materialul nostru de r&sboiii fără posibilitate de a întocmi perderile, mal cu s6mă acelea ale cadrelor, acesta pote conveni demagogilor noștri de la
“putere, dar nict o dată adevăratele interese ale țărei...
Aci se opresce broşiura, căci acolo se oprise şi evenimen..
tele in momentul în care ea a fost scrisă. Sârta a voit ca resultatul evenimentelor să dea dreptate prevederelor aşa porecliţilor demagogi de la putere, şi să fie în favorea adevăratelor interese ale ţărer; sorta a voit ca acea participare a întregei armate române alăturide cea rusescă Şi comanda cea

exercitat M.Sa Domnitorul asupra armatei ruso-române, să ne
“dea independenţa, regatul, stima întregei lume şi un prestigiu
ce nu se pote tăgădui di nimeni; sorta a vroit ca să luminede
ochii sufletesci ai M. Sale Domnitorului şi să nu se ia după îndemnul celor fricos, ci să urmede sfatul imbărbătătorilor. Ispita era mare, primejdia era vrednică d'a îngrijura chiar pe
cel mai bravi, şi cel ce propagau prudența erai bărbaţi de stat,
Omeni cu greutate, patrioți puși la cereare, al căror sfat nu putea să fie dat la o parte cu uşurinţă.
Într'acel timp era de aceiaşi părcre chiar marele bărbat de
stat Ion Ghica, căci pe atunci mai toţi Românii erau prea prudenţi,-prea modești și prea ne încredători în propriele lor aptitudini. Pe atunci D-sa dătu la lumină o broşiură intițulată: O
datorie de consciință către ţera mea. Printi'acea broşiură D-sa
într'un moment de îndoială şi de ne încredereîn calitățile compatrioţilor sei, povăţuia pe M. Sa cu să se retragă la munţi
împreună cu întrega sa armată și să lase țera p : mânele Ruşilor. M. Sa, de şi] stima, totuși nu “i a dat ascultare şi a făcut
aceia ce adi face întrega fală a nemului românesc. Acâstă neascultare supărăîn primul moment pe D-I 1. Ghica şi "1 făcu să
'3i exprime opiniuni forte pessimiste, dar peste scurt timp îşi
s-himbâ părerea, se închină înnaintea faptulur împlinit, recu.noscu evidenţa şi "și mărturisi greşeala.
|
Vădând resultatul neasceptat dar înâltător pentru nemul
's6i dal de evenimenla, D-sa nu s'a supărat, nici a învidiat pe
cel ce ai fost mai prevedători ca el, ci după dobândirea victo.

di5
riei, s'a grăbit să alerge sub cutele stepgului ce ținea
în mână
D-I 1. C. Brătianu, să se înscrie în rândurile partid
ului naţio-

na! liberal, să colaboreze cu ardore la aduce
rea la îndeplinire

a tuturor aspiraţiunelor naționale realisate printr
”acel r&sboiă, şi să silescă pe cel ce aiicombătut participar
ea întregei
armate la r&sboiii, să recunoscă că acea decisi
une luată de M.
Sa Domnitorul împreună cu guvernul sâii, a fost
bună şi folo-

sitore şi să se mândrescă cu resultatele sale.

|

Alţii dintre cei ce au desaprobat participarea nostră
la răsboiii ai ales o cale cu mult mai comodă. D-lor nu'şi
aii recunoscul greşela, n'aii făcut într'acea vreme nici
o mărturisire

că S'aii înşelat, şi tocmai acum, după ce bunele result
ate au

eşii in cea mai netăgăduita evidență, s'au grăbil
să interve-

tescă rolurile, să se împăunede

cu moritele altora”şi să serie

prin organele lor de publicitate, cu ocadia serbăr
ei lui 28 Noeinbre 1902, cum că lor trebue să li se atribu
e marele succes,

lor celor din opoziţia de atunci, să li se recunoscă
meritul ini-

țiativei şi al ducerei la bun sfârșital răsboiului
independenţei.

Nu face nimic, fie şi aşea, laud. nu e cu totul deplas
ată, chiar

fiind neexactă; printre fii opincarilor şi ai
tărgoveţilor Sai

bătut ca nisce brăvi şi câți-va din urmaşii vechilor
boeri, prin

urmare fii întregei țări; dintr'acestă laudă țera
câştigă iar nu
perde. Acest r&sboiu n'a fost opera unui partid
, ci al ţărei în-

tregi care a făcut jertfe enorme prin toţi fi! sei,
resultatul său

asemeni nu pote să se atribue ca merit unui
singur partid, căci
el constitue o podobă a neamului întreg şi o
mîndrie naţională.

Greşelile din trecut şi părerile de ori ce natură
care au fost ex-

dobândit,
Acei ce doresezsăa

=

primate în faţa unui necunoscut şi suscitate
de o temere legilimă, trebue să fie date uitărey şi înlăturate,
spre a eşi în deplină evidenţă numai strătucirea frumosului
resultat ce am
e urmările celor ce s'aii petrecut şi cona San Stefano să bine voiască a citi
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