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Onoraţi șefi, 
Seumpi camaradi, 

“Vo& dedic acâstă carte, căci ale vâstre 
sunt faptele ce istorisesce, 

N'așteptaţi a afla aci o operă technică şi 
specială. Pentru a compune asemenea lucrare, 
lipsesc încă nu numai isvâre numerâse, docu- - 

mente, date, relațiuni și monografii ale dife- 

ritelor corpuri cari aă luat parte la luptele 
din Bulgaria, nepublicate încă, dar îmi hpsesc, 

mie personal, acea înaltă competență ŞI 

autoritate ce comportă alcătuirea unui adevă- 

rat istoric tactic şi strategic al r&sboiului susţinut 
de armata n6stră în 1877—1878. 

VE „solicit, dar, indulgență pentru lipsele 
ce se întimpină, fără îndoială, în acestă scriere, 
și cari nu era în puterea'mi a le înlătura.
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Singura mea ambiţiune a fost de a resuma, 

după un memorial cel am ţinut di cu di în 

timpul campaniei, după notițe și amintiri 

particulare, faptele, întîimplările de căpetenie 

ale oștirilor românesci cară reapărură, după 
- îndelung timp, pe câmpul de bătaiă, şi dea 

face naraţiunea lor. 

Pornit din răndurile armatei în care am 
început a'mi servi ţera, aparţinând încă, ca 
oficier de reservă, unuia din elementele ei 
constitutive, am păstrat pentru dînsa în dife- 

„ritele posițiuni ale vieţei şi carierei mele, acea 
amintire dui6să, acea afecţiune dăinuitâre cari 
remân adânc întipărite în inimă, cu cât cine- 
va înainteză în verstă, pentru casa în care a 

crescut, pentru șc6la în care a învăţat primele 

noțiuni ale datoriei și ale ondrei. 

Simţirile acestea se întâlnesc, de sigur, nu 
numai la acei cari sat prenumărat în răndurile 

oştirei. Întrun timp când toţi cetățenii % apar- 

țin, când toţi sunt, aă fost sati vor fi soldaţi, 

„ armata a devenit marea familiă îmbrățişând 
pe toți fii ţerei. 

A iubi dar armata naţională, a v& iubi pe 
voi, onoraţi șefi și buni camaradi, este a iubi 
tot ce omul are mai scump, este a iubi Patria



IX 

a cărei imagină viuă, puternică, concentrată, | 

este armata însă-şi, sunteţi voi. 

Era de datoriă ca în fruntea acestei scrieri 

să pun, ca respectuos omagii, numele înaltei 

Căpetenii a oştirei pe care dînsul a conduso 

la isbândă şi a sciut că, dacă Domnii cei mari 

întemei€ză împerăţiile și fac mărirea naţiilor, 

acestea, la răndul lor, asigură drept recuno- 
scinţă celor ce se identifică cu dinsele și le 

împlinesc - aspiraţiunile, gloriă și nemuritor 
nume în istorie. 

“Era natural ca să filă scris asemenea numele 

Armatei române pe acoperămentul unei cărți 

care povestesce silinţele, luptele şi jertfele ei; 

care şi-a luat de ţintă a le reaminti, a le 

întreţine neuitate până în diua ceia de dreptate 

şi de răsplată în care Națiunea va săpa cu 

recunoscinţă pe bronzuri și marmure neperitâre 

numele vitejilor cari ai reînviat gloria armelor 
române, numele eroilor cară 'şi ai dat viața 

pentru Patriă. 

Priimiţi dar, onorați şefi.și scumpi camaradi, 

dedicaţia acestei cărți cu sentimentele de 
dragoste cu care vi se oferă. 

T. C. VACARESCU. 
Pai 

" Mănesci, 1086,



PRECUVENTARE LA ACESTĂ EDIȚIUNE NOUĂ 
  

Scrierea ce avem onre a înfățișa acum de izndvă 

publicului s'a bucurat, chiar de la apatiţiunea ei, de 

o priimire atât de bine-voitâre, în cât prima edițiune 

a fost în curând sleită și sa simţit trebuință a se 

tipări din noă. | 

Avem, negreșit, consciință că dovedile măgulitâre 

cari s'aii dat smeritei nâstre povestiri a românescei 

lucrări ostăşesci din anii 1877—1878, ai fost în- 

dreptate nu slabelor merite ale scriitorului, ci cu- 

cernicei sale dorinți de a se păstra cu scumpătate 

amintirea faptelor vitejesci ale armatei, și a patrio- 

ticelor 'silințe ce întrega națiune a desfășurat în 

acea, periodă în veci memorabilă din istoria n6stră 

contimporană. 

O însemnată ondre s'a făcut acestei cărți de către 

Academia Română, încununând'o cu premiul «He- 

liade Rădulescu». Nu din zadarnice simțiri mărtu- 

risim aci acestă mare, şi pentru noi neașteptată 

distincțiune ; dar pentru că sorții ai voit ca raportul 

care s'a supus asupra operei de față autorităței nâstre
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literare celei mai înalte, să fă alcătuit de membrul 
Academiei tot de-odată și șeful statului-major ge- 
neral al armatei române în timpul resboiului din 
Bulgaria, şi că apreciările unui judecător atât -de 
competent întipăresc scrierei nâstre o pecetiă de 
credință şi de adevăr coverșind, pe lngă publicul 
citeță, mica și șubreda nostră chezășuire. 

„.. În acâstă părere nu credem de prisos a reproduce 
aci raportul care s'a presintat Academiei în ședința 
din-29 martie 1887, 

Raportul d-lui general St. Fălcoianu : *) 

- Domnule Președinte, 
Am cetit cu deosebită luare aminte cartea intitulată. LupreLe 

ROMÂNILOR IN RESBOIUL DIN 1877—1878, presintată Academiei spre premiare de â] 7. c. Văcărescuj Ii. Colonel în reseta 
armatei, cu studierea căreia am avut ondre a fi însărcinat, 

Materia care face obiectul acester publicațiuni este de cel mai 
mare interes din punctul de vedere nățional, şi sunt încredinţat 
că fie. ce Român aștepta cu nerăbdare să vadă. înscrise în paginele 
istoriei nâstre faptele petrecute în acea epocă care a reînviaţ gloria 
armelor române, și care, după secoli, afirma lumei întregi că Ro- 
mânii ai păstrat virtuțile strămoșesci de vitejie și de devotament 

- pentru patriă, 
, 

Studiul mei asupra acestei opere trebuia înainte de tote să constate esactitatea, faptelor espuse, și prin posiţiunea ce am ocu- pat în tot timpul evenimentelor din 1876—1878, declar că am „avut „tâte mijlâcele spre a o pute controla cu siguranță, 
"Resultatal esaminărey amărunțite ce am. făcut acestei Însem- 

  

„%) După Analele Academiei Române, seria 2-a, vol, IX, sect, I-a 
Pag 155,
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nate scrieri m'a condus a put€ afirma că cartea d-lul T, C, Va. 
cărescu transmite generaţiunilor viitâre adevărul asupra celor 

petrecute în acestă epocă, care a redat numelui de Român acea 

fală din vecurile trecute, când el era privit ca santinelă a, creștină- 

tăței la răsăritul europân, 

Osebit de acesta, opera d-lul Văcărescu mai este încă prețisă 

prin aceea că ea dă la ivâlă și detali! de cel mai vi interes na- 

țional spre a fi cunoscute, ceea ce publicaţiunile, chiar oficisse, nu 

le-ar fi putut divulga, și cari ar fi rămas negreșit mult timp ne- 

cunoscute, dacă autorul nu ar fi luat respunderea de a le publica 

și a merita ast-fel încă mal mult recunoscința compatrioţilor să1. 

“Tot o-dată sunt încredințat că ori-care din colegii nostri a cetit 

ncâstă carte a putut vede că ea este scrisă în o limbă curată, cu 

un stil curgător şi cu o distinsă reservă, ceea ce este tot-d'a-una 

caracterul istoricului nepărtinitor, dar reflectat, şi care are necon- 

tenit în vedere, înainte de tâte, demnitatea, naţională. In fine acestă 

carte este presărată cu cugetări frumâse, fine, înțelepte și judici6se, 

care dovedesc tot odată simțimintele de care autorul a fost în- 

suflețit în scrierea sa. 

Ast-fel, vorbind de ajutorul ce armata rusă a fost nevoită să 

cEră armate! române, al cărei concurs se refusase până atunci, 

se esprimă ast-fel : 

<Un Domn cavaleresc, o națiune consciintă de nobila-i origină, 
<de trecutul el glorios și de viitorul ce voia să-și asigure, nu pu- 
«tea priimi cu nepăsare căldurosul apel de a alerga în ajutorul 
«causei creștine, în sprijinul intereselor de libertate şi de umani- 
«tate care se desbăteaii peste Dunăre. Afară de acea solidaritate 
«individuală care făcea pe un vestit bărbat din vechime să dică : 
«oz sum, nimic omenesc nu-mi este străin, mai se află încă o so- 
«lidaritate generală între popore, de la care dânsele nu se pot 
«sustrage fără a plăti într'o di urmările indeferențe! și egoismului 
elor. Intre poporul român și între poporele balcanice, acestă so- 
«lidaritate este şi mal strinsă prin nevoi și restriște suferite. în 
«comun ; a uita ac&sta, este a uita însăși istoria și legăturile sta- 
«bilite de vecuri între Români şi vecinil lor Bulgari, pentru a că- 
«ror fiberare de sub jug se întreprinsese lupta de faţă, 

<Pala trecutului nostru cu rade de slavă şi de mărire, cu umbre 

«de scădere și nenorociri, stă tocmai în menirea n€mului româ-
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«nesc de a fi fost în timp de secoli strâjă ageră și neadormită a 
„«creştinătăței şi civilisațiunei la Dunărea. de jus. 

- - «În acâstă providențială menire se află deslușirea interesului, 
«ca şi a îndreptățitelor simpatii cu care Europa apusenă a cău- 
«tat să sprijine desvoltarea, și întărirea necesarie a, vaționalităţei 
«nâstre. Șunt tradiţiuni, îndatoriri morale de la cari popărele, ca 
«şi indivigii, nu se pot abate fără micşorare. Asemenea tradițiuni 
«și îndatoriri moştenite, dati poporului român o firescă aplecare a 

"«se alipi mat lesne de partea unde crede că se află dreptul, de 
«a îmbrățișa cu căldură causele cari putea să displacă zeilor pă- 
«gâni fiind-că nu erai învingătore, dar. pe cari Dumnedeul mort 
«pe Cruce prescrie mal alesa le iubi când sunt prigonite și n'aă 

„. «pentru dânsele succesul. Și unde era aci dreptul, de nu cu po- 
«p6rele asuprite și subjugate ca Bulgari, Herzegoviiieni, Bosniaci; 
«de nucu naţiunile stnjenite în mersul lor înainte. supărate în 
«drepturile şi demnitatea lor ca S&rbi, Montenegreni, Români ?> 

Mai departe, întrun mic pasagiii arată cum chiar generali: 
rași admiraă simțimintele nobile ale Suveranului Românilor, de a 
priimi să ajute armata rusă la nevoe, după cei se refusase de a 
participa la victorie, consideraii acesta ca un bun augur, care le 

„asigura că înfrângerile vor înceta. 

” «Hotărit, — dise generalul Suvaroft în limba francesă și. cu 
«gias destul de tare spre a fi audit de toți la masa la care Jmpă- 
«ratul obicinuia ași lua prândul împreună, cu oficierii cuartierului 
«imperial, și unde era ospătat Suveranul Romănilor cu suita sa. — 
«hotărit că Principele Caiol este un Domn cavaleresc, căci el do 
«vedesce că nw'i este temă de sârta rea şi de superstițiuni, ducân- 
«du-se, în actualele împrejurări protivnice, la Plevna, Veţi vedea - 
«că are să ne aducă noroc principele Carol». 

Regret, Domnule Președinte, că cadrul raportului mei nu-mi 
permite a împinge maj departe citarea din text și a altor pasage, 
cari fac să reeasă încă și mai mult însemnătatea scrierei d-lui Văcă- 
rescu, atât din punctul de vedere istoric cât şi literar. D-sa 

-- termină partea ăntăi a lucrărei sale cu următârele rânduri : 

«Fără înșelată, aşteptare, cu îndreptăţită mândrie privea dar 
«națiunea, română la fiii sei sub arme, la juna sa armată, Cu 
«devotament, cu îndemânare, cu resoluţiune se purtase dînsa de la
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«prima di în care Patria o chiămase să "1 apere onbrea și existența. 

cei. Greutăţi, osteneli, nevoi ce putuse să întimpine, ea le purta 

«de patru luni cu mulțumire, le primia cu plăcere, ca lucruri de 

«mult aşteptate. Lupte, sacrificii, gloriă pentru țeră, cu inimă de 

«oșten, ce suflet de Romăn nu fusese frământat de acest vis 

«care înturna. vecurile trecute şi ființa iarăși măririle unde atinsese 

«n€mul românesc? La Plevna, se arăta Românilor că are să 
«încEpă împlinirea acelui vis, la Pievna, pe deluri și pe văi sân- 

«gerate, acolo chiema pe oștenii români dorul tainic şi ferbinte al 
«vitejiilor !» 

De şi nu ;s'a presintat Academiei decât prima parte a lucrărei 

D-lui Văcărescu, care totuși constitue o lucrare completă, asupra . 

lmptelor susținute de armata română penlru apărarea teritoriului, 

cu tâte acestea subscrisul a luat cunoscință și de restul aceste! 

opere care este de tot terminată și este deja sub presă. A doua 

parte, este încă și mai însemnată căci ea cuprinde biruinţele câști- 

gate de fiii patriei nâstre şi numele eroilor cari și-aă dat viața 

peiitru țeră, voinicia, și avântul cu care, cum dicea nemuritorul 

nostru coleg Vasile Alexandri, soldaţii români mergeaii să înfrunte . 

pe dușman cântând ca la nuntă, când ei mergea să se cunune cu 

mârtea și cu victoria, 

Voili cita din acestă a doua parte, numaY'pasagiul din descrierea 

dilei solemne, în care armata română păşia peste Dunăre, privitor 

la impuitorul spectacol ce înfățișa, acea mărcță priveliște : 

«Nesfârșite aclamări isbucniră din tâte pepturile și însoțiră pe 
«vitejii pornind să lupte și să mră pentru patriă. Și precum pre- 
«dînşii în ăst loc aţintite erai tâte privirile, pre dinșii urmăriaă 
«ochit înduioșați de lacrămi ai unui părinte, unei mame, soții saă 
«rudenii veniți din lungă cale a da celui iubit rămas bun şi sărutul, 
«pâte, cel din urmă, așa de departe și de pretutindeni unde;bătea 
«o inimă românescă, călduros urmărită erea armata nâstră care“ 
«trecea acum Dunărea și mergea să împrospăteze urmele vic- 
«tori6se ale străbunilor. Dincâci de rii era corpul Romănier, 
«dincolo, în acele momente . pururea neuitate, era gândul și 
sufletul ei», ș. c, l. 

Din tote aceste puncte de privire, subscrisul este cu fericire de 

părere că, cartea D-lui T. C. Văcărescu, merită să fie premiată cu . . 

distincțiune de Academia Română. , 

Fazortor, General Fălcoianu.
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INTRODUCERE 

PRELUDIUL RESBELULUI. 
Însurecțiunile din Bosnia, Herzegovina, Bulgaria în 1876. — Ser. bia şi Montenegrul declară resbel Turciet. — Atitudinea Ro- mâniel.— Conferinţa de la Constantinopole.—Neisbutirea ei.— România negocisză în zadar recun6scerea nentralităţir sale. — Rusia și Turcia armeză. — Protocolul de la Londra. — Res: pingerea lui de către Porta Otomană, —— Resbelul între Rusia și Turcia declarat, — Situaţiunea dificilă a Românier. — Con- vențiunea din 4/,, aprilie.— 

Evenimentele cari se destăşurară în anii 1875 și 1876 în peninsula balcanică şi se întinseră, până la, hotarele României, lăsa să se prevedă că lu- crarea, de transformaţiune Şi reorganisare etnică, Și politică, care de secole frământă, răsăritul Europei, avea să intre în o fasă, nouă şi hotăritore. Insurecţiunea, în Bosnia Şi Herzegovina, isbucnită, în 1875, care nici cu avma nici cu tratările diplo- matice nu se putu domoli; răscâla, din Bulgaria, în primăvâra lui 1876, năbuşită în măceluri Şi cru- 
2
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dimi ca, cele de ia Batak cari umplură de gr6ză 

lumea, civilisată ; în fine intrarea în acțiune, în 

vâra, aceluiași an, a armatelor Serbiei și Montene- 

grului pentru apărarea, coreligionarilor și fraţilor 

de sânge, tâte aceste întîmplări dovedeai îndestul 

“că Europa orientală este amenințată de noui sgu- 

duiri, şi că în drama, epică a luptei seculare d'între 

cruce și semi-lună, avea să se adaoge sângerâse acte. 

Statele mari şi puternice urmărea de aprâpe 

aceste mişcări cari puteai atinge influenta, presti- 

giul şi interesele lor. Ţera nostră nu putea, nici 

dînsa, fi nepăsătâre la fapte şi evenimente cari se 

petreceaii în vecinătate, posiţiunea, ei geografică îi 

impunea, deșteptare şi veghiere. Era natural ca, 

România, să fiă cu inima pentru populaţiunile de 

aceiaşi lege cari tindeaii la o srtă mai fericită. 

Mintea, însă, recea rațiune, datoriile internaţionale 

şi grija propriilor sale interese îi comanda pru- 

denţă şi atitudine corectă, 

Acâsta fu linia de purtare a României, de la în- 

ceputul mișcărilor în Balcani până la, isbucnirea 

resbelului sârb-turcesc-montenegrân. 

Când ostilitățile se apropiară de confinele sale, 

- când tărîmul de peste Dunăre între Negotin, Zai- 

ciar, Cladova şi Vidin începu a deveni câmp de 

luptă, România, pentru a împedica ca, unul saii 

altul din beligeranţi să întrebuinţeze teritoriul ei 

pentru operaţiunile răsboiului, nu lipsi a face de- 

mersurile necesare spre ași chezăşui starea sa
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neutrală, şi aşedă un corp de observațiune în drep- 
tul gurei Timokului. 

In acest restimp evenimentele se precipitară, 
Norocul armelor, cu tste jertfele făcute, nu favorisă,. 
pe Sârbi. Mai răsplătit fu eroismul Montenegrenilor 
prin succesele dobândite. Sârbia ceru mijlocirea, 
puterilor europeane pentru pace. Un armistiţiă de 
dece dile, de la, 14.1a, 24 septembre 1876, fu stabilit 
între beligeranţi pentru a, se începe negociările di- 
plomatice. Propunerile mai blânde ale puterilor 
neputându-se învoi cu condiţiunile aspre sub cari 
Porta, consimţia a acorda, pacea, în 28 septembre se 
luară din noii armele. Sârbii perdură linia Deligrad- 
Djunis-Kruşievaj; cetăţile Kneajevaţ, şi Alexinaţ, 
căzută în mânele Turcilor, şi la finele lui octombre, 
valea. Moravei, calea, către Belgrad, capitala ţărei, 
era, deschisă învingătorului. Principele Milan adresă 
atunci un suprem apel Impăratului Rusiei, care 
ordonă ambasadorelui săi la, Constantinopole, ge- 
neralul Ignatieft, a presinta, Porţei un ultimatum în 
coprindere că, dacă dînsa în spaciă de 48 ore nu 
va consimţi la un armistiţii de două luni, şi nu va 
suspende imediat ostilitățile cu Serbia, şi Montene- 
grul, atunci ambașadorele rusesc cu întrâga amba- 
sadă avea să părăsâscă Constantinopole. Turcia 
priimi armistițiul, şi Anglia propuse adunarea, unei , 
conferințe, pentru ca, puterile să, delibere, împreună. - 
cu Porta, asupra condiţiunilor de pace cu Sârbia şi 
Montenegrul, şi asupra reorganisărei provinciilor. 
resculate. 
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Cu tâte acestea, nu semne de împăciuire, ci pers- 

pective de lupte mai mari şi mai crâncene se arâtaii 
pe zarea politică, 

Mai 'nainte, chiar, de a se aduna, conferință, Țarul 

Alexandru Il, în călătoria, sa, de întârcere de la 

Livadia la. Petersburg, pronunciă în Moscova, me- 

morabile cuvinte din cari se vedea, ferma, hotărire 

de a păşi cu armele contra Turciei, şi în favârea, 
populaţiunilor slave din imperiul Otoman. Mişcările 

militare începute de cu tâmnă în Rusia, dobândiră 

o consacrare oficială prin ukazurile imperiale cari 
ordonaii mobilisarea a 6 corpuri de armată, și emite- 
rea unui împrumut de 100 mili6ne ruble, împrumut 

care se subserise în câte-va, dile cu mare covârşire. 

Entusiasmul era. nespus în Rusia în. tâte clasele 

sociale. In faţa cursului ce luau evenimentele, sgu- 
duirile revoluţionare și nihiliste amorţiră, o suflare 

răsboinică şi patriotică începu a străbate peste 

imensul imperiă. | 

Turcia, de altă parte, nu rămase neactivă. Sub 
impulsiunea, lui Midhat-Paşa, care, ori-cum i s'a ales 
urma, necontestat, a fost, însă, unul din rarii şi 

ultimii bărbaţi de stat turcesci cu o concepțiune 
energică, şi hotărîtă, sub direcţiunea acestui mini- 

stru ce'și impuse sarcina, în acele momente de grea, 

cumpănă pentru ţsra lui, de a opri imperiul oto- 

„man pe priporul decăderei în care de mult începuse 

a se prăvăli, evenimente grave, transtormaţiuni 

atunci urmaseră în Constantinopole. Sultanul Ab: 

dul-Aziz fusese detronat şi înlocuit cu nepotul săi
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Murad, care, la rândul săi, cedă peste câte-va, săp- 
tămâni tronul fratelui să Abdul-Hamid. Midhat, - 
ajuns la, demnitatea, de mare vizir, şi desfăşurând 
o activitate extraordinară, pentru a insufla putere 
și viață nouă, în corpul mistuit de bolă a organis- 
mului otoman, edictă mari reforme cari tindeat nici 
mai pucin de cât a face din Turcia un stat consti- 
tuțional şi parlamentar. Pentru ași ajunge scopul 
şi a învinge oposiţiunea, vechilor Turci, reformato- 
rele din Stambul se sprijinea pe partidul Noueă 
Turcă, pe junime şi pe softale, studenţi ai şcâlelor 
de lângă giamii, pe glâtele osmanifi, în fine, înflă- 
cărate de fanatism şi credând, în orbirea, lor, că 
mai pot reînvia, astă-di dilele Bajazidilor şi Soli- 
manilor, 

Insă, pe lângă reformele pripite şi nerealisabile 
în Turcia cu cari Midhat vizirul voia, să apuce îna,- 
intea, decisiunilor conferenţei și să înlăture ames- 
tecul străin'în- afacerile interne ale imperiului, grija 
de a. se pregăti pentru luptă şi a răspunde armărilor. 
Rusiei prin contra-armări, nu se părăsea, la Con- 
stantinopole. Activitatea, cea, mai mare domnea în. axsenale, necontenit se aduceaiă trupe din provin- 
ciile europâne şi asiatice, tabere de instrucțiune se 
forma la Beikos și pe alte puncte. Egipetul era, 
chiămat aşi trimite contingentele, flota, se punea, 
în complectă stare de armare, munițiuni de resbel 
soseai în abundență, din Anglia, In fine sentimentul 
public era surexcitat; la culme, cumpănind din ce în 
ce mai mult spre o luptă, supremă de cât a îngădui
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amestecul străin, care însenina, curmarea domina. 
ţiunei otomane. 

li faţa, celor doi adversari cari se găteai de 
luptă, Europa nu putea, sta, indiferentă. In Anglia, 

- opiniunea, publică, se. răcise de Turcia în urma agi- 
tațiunilor partidului whig, în oposițiune, şi a cam- 

paniei d-lui Gladstone în contra crudimilor comise 

în Bulgaria. Dar guvernul și 6menii politică englesi 

nu puteau perde din vedere grija ce le inspira, 

„eventualitatea, resbelului între Rusia, și Porta pen- 
tru interesele britanice în Orient, pe Mediterana, şi 

în Indii. Acestă grijă covârşia, negreşit, în Englitera, 
vechile simpatii pentru integritatea, imperiului oto- 

man, şi lăsa să se întrevedă că cabinetul de St. 

James se va mărgini a da Turciei un sprijin mai 
mult platonice, de cât efectiv și armaţ,; | 

Nenorocirea vremilor schimbase atitudinea ce 

Francia avusese odinidră faţă cu Turcia. Sburaseră 

“de pe stâgurile francese acvilele de la. Alma și Se- 
vastopole, şi ele numai puteai întinde acum aripi 
ocrotităre asupra Orientului. 

Pe când Rusia, îşi înşira oştirile, principele Bis- 

marck declara în şedinţa, din 5 noembre a par- 

lamenţului german că alianţa celor trei Impărați 

este încă în picidre, şi că, daca, resbelul la Răsărit 

nu se pâte înlătura, atunci Germania, va, sta neutră, 
căci sângele german nu se vârsă de cât pentru in- 
terese curat germane. 

Austro-Ungaria, liniștită, de înțelegerea, și alianţa, 
amintătă de eancelariul german, se preocupa numai
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cu aflarea acelei linii ideale în care sfera intereselor 

rusesci nu atinge şi nu vatămă aceia, a intereselor 

austriace. Contele Andrassy se mărginea, dar, în - 

schimbări de note pline de sfaturi bune, de inten- - 

țiuni şi mai bune pentru Portă, pentru insurgență, 

pentru toță creştinii din Orient, fără a făgădui însă 

nimenui un sprijin material. Căci, negreşit, nu ca 

asemenea, sprijin şi ajutor serios puteai fi consi- 

derate juvenilele demonstraţiuni ale studenţilor. . 

maghiari din Pesta, cari, punând la mărinimâsă- 

uitare Varna, Mohaci şi paşalicul de Buda, trămiteaă 

o sabie de ondre lui Abdul-Kerim, învingătorul “ 

Sârbilor la Djunis. 
Dar, pe când se dovedea, în mod evident că în 

conferinţa ce avea să se adune pe Bosfor nu rămâ- 

"neai de cât slabe speranţe de înțelegere pacinică ; 
pe când purtarea marilor puteri lăsa, îndestul să, 

se presimţă, că ele nu vor păşi. decisiv spre a înlă- 

tura, conflictul ; pe când, în fine, Rusia şi Turcia, 

armaii, care era, în acele seri6se împrejurări, atitu- 

dinea României? - 
Am vădut că la, isbucnirea resbelului turc-sâr- 

besc-montenegrân, România, făcând să tacă firesci 

sentimente, adoptase o atitudine strict neutrală, 

de şi nui lipseaii stăruinţe şi imbiări contrarii, fiă 
din Belgrad, din Cetinje şi de aiurea. Corpul de 

observaţiune din dreptul Timokului avea sarcina 

nu numai de a se opune ca ostilitățile să se tran- 

sporte pe pământul românesc, dar încă de a împe- 

dica ori-ce străcurare de arme şi de munițiuni lup-
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tătorilor, ori-ce formare de grupe armate pe teri- 

toriul nostru și de trecere a lor peste Dunăre. Şi 

acâstă misiune nu era, curat pasivă, căci marele 

număr de Sârbi şi Bulgari cu mijiâce şi influenţă, 

cari locuesc în România, ardeaii de dorinţa a da 

ajutor fraţilor în luptă. De nu punea obstacol gu- 
vernul românesc, iubirea, lor de neam îi ar fi făcut, 

negreşit, a organisa asemenea ajutore armate chiar 
în ţâra, n6stră, Până şi mergerea voluntarilor ruşi, 

cari pornea cu grămada spre a lua parte la lup- 
tele din Sârbia, România, voi a o împedica, şi nu- 

mai după ce însăşi Austria îngădui acelor voluntari 

„o asemenea, trecere peste hotarele sale, guvernul 

român 0 toleră, însă negrupată şi nearmată, pă. 

strându-și caracterul unui transit de călători. 
Atitudinea, de corectă neutralitate, şi interesele 

curat românesci cereaii acâstă purtare; nu este însă 

de tăgăduit că în împrejurările momentului, ea 

aducea un însemnat servicii. Turciei. Un alt ser- 

vicii de care acâsta mai beneficiă, fu oferta, Ro- 

mâniei şi sarcina umană ce dînsa îşi luă de a 

aprovisiona, cu hrană populaţiunea musulmană din 
insula şi cetatea Adakale, în fața. Severinului, care 

blocată precum se afla, și în situațiunea, ei excen- 

irică de teritoriul turcesc, era ameninţată de f6- 
mete. Mulţumirea pentru acest servicii fu că Tur- 

cia, remise Adakale Austriei. 
- Dar se va, vedea, mai departe recunoscința Tur- 

ciei pentru serviciile cei aduse România. Când 

Midhat paşa publică în Stambul constituţiunea
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turcâscă, nu se sfii a asimila printr'însa cu vilaie- 

tele și pașalicurile turcesci ţ6ra nostră, şi a pune 

pe Suveranul ei ales de voinţa naţională, în răn- 
dul guvernorilor numiţi din gracia Sultanului. 

Despre drepturile ab-antiguo ale acestei ţări, des- 

pre vechile ei tractate cu P6rta, trecute în dreptul 
public european, nici o vorbă. Ast-fel socotea 

Gmenii de stat ai Turciei să-şi atragă simpatiile 

Românilor, ast-fel credeai să prelude la o înţele- 

gere şi acțiune-comună. Dar putea, fi alt-fel când 
conducătorul Noue Turcă visa, să învieze pe Soli- 
man Magnificul, Mahomed II şi Bajazid Fulger ? 

Uita însă, trufaşul vizir, a-şi aminti de Mihai și 
de Stefan, de Mircea şi de Vlad! 

Când în tâmna lui 1876 Impăratul Alexanâru 

sosise în Crimeea, preşedintele guvernului român, 
împreună cu o misiune din partea Domnului, merse 

să, complimenteze pe Suveranul Rusiei; demers de 

curteniă, usitat în felaţiunile internaţionale, care 

se făcuse pucin înainte şi către Impăratul Austriei 

când se apropiase de fruntariile nostre. La, Livadia 

şeful cabinetului român putu să se convingă şi 

mai mult câ de slabe eraă probabilitățile unei des- 

nodări pacifice a, dificultăţilor presente, şi cât de 

hotărîtă de pe atunci era Rusia, a le reteza, cu sabia. 
In partea de m&ză-di a imperiului, la, Bender, Ti- 

raspol, Nicolaef, Odesa, Sevastopole, domnea, mare 

activitate militară. Pe lângă Ţarul, afară de moşte- 
nitorul tronului şi de marii-duci, se afla adunaţă 
cancielarul principe Gortehacoft, generalul Ignatieff,
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* — ambasadorul rus Ia Constantinopole, ministrul de 
- resbel, căpeteniile înalte ale oştirei; în fine împă- 

- _rătâsca, reşedinţă de vară semăna mai mult cu lo. 

cul înaltâlor sfaturi şi gravelor decisiuni, de cât 

cu un pacinic liman de petrecere şi de repaus. 

„In convorbirile cu bărbaţii de stat ai Rusiei, mi- 
nistrul român n'a putut, negreşit, să le ascundă 

„cât. de dificilă avea să fiă, când resbelul nu sar 
înlătura, posiţiunea României, cărei tractatele in- 

ternajionale voiseră ai crea, o stare de neutralitate 
politică absolută. Va avea Europa ferma și mani- 

testa, hotărîre de a da sancţiune şi sprijin efectiv 

acestei situaţiuni neutrale a României, atunci ea nu 

va îngădui nimenui de a trece pe teritoriul ei spre 

„a face resbel. Fi-va însă altfel neîndeplinind pute- 
rile îndatorirea, ce le incumbă în acelaşi grad ca 

şi României însăşi, apoi organul guvernului român 

n'a putut să manifeste la Livadia, de cât aceia ce era 

- în simţul de ondre și de consciinţă naţională a, fie- 
cărui Român : că nimeni nu va trece prin ţsră fără, 

voia Românilor, de cât strivindu-i mai! ântâiă.. şi 
__ păşind peste corpurile lor. Vom vedea că Împăra- 

„>. tul şi 6menii de stat ai Rusiei at înţeles drepta- 
„tea şi demnitatea, unei asemenea, declaraţiuni, şi 

că nu sub auspiciile siluirei şi uciderei unei 
naţiuni creștine puteai să înc6pă Ruşii resbe- 
lul purtat pentru liberarea altei naţiuni creştine 
de sub jugul musulman. 

Conferința, care se adunase la, Constantinopole 
“pe la finele lui decembre, îşi curmă activitatea 
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până în 20 ianuarie 1877 fără a fi putut ajunge la 

nică un resultat. Basele de înţelegere, și mai ales 
cele două puncte privitore la reformele de introdus 

în provinciile Bosniei, Herzegovinei şi Bulgariei — 
adică numirea, de guvernatori creştini confirmaţi de 

puteri, şi instituirea unei comisiuni internaţionale 

sprea priveghia aplicarea, reformelor, și care să aibă 

la, disposiţiune un corp de geandarmi recrutaţi în 

statele europene — se respinseră categoric de Poriă 

ca amestec străin în afacerile ei interne, şi ca 

atentătore drepturilor ei de stai independent şi su- 

veran. Turcia, folosi însă timpul cât dăinui conf - 

rinţa, spre a prelungi armistițiul cu Sârbia şi Mon-. 

tenegrul, care expirase la finele lui decembre. După 

închiderea conferinței, Porta începu negociări de a- 
dreptul cu Sârbia, şi încheiă cu dînsa pacea, la 18 
martie pe basa stărei d'inaintea resbelului: Cu 

Montenegrul nu se putu înţelege, şi prelungi armi- 

stițiul până la 10 aprilie. 

Pe când era adunată conferinţa şi sorții unui re- 

sultat deveneaii din ce în ce mai îndoioși, Româ- 

nia, nu rămase neactivă pe tărâmu i tratărilor diplo- 

matice, spre a-şi ocroti posițiunea în casul isbuc- 

nirei resbelului. D. Dimitrie Brătianu-fu trămis la 

Constantinopole spre a apăra pe lângă conferință 

silinţele cabinetului din Bucuresci pentru a se re- 
cunâsce, în mod solemn, de puteri neutralitatea 

teritoriului român, făcând ast-fel efective intenţiu- 

nile tratatului de la, Paris de a crea din România 

un bulevard între Rusia şi Turcia. D. Dimitrie
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Brătianu se sili- a convinge pe bărbaţii de stat 
otomani despre realul folos ce-ar fi resultat chiar 
pentru Turcia din îndeplinirea, acestor cerinţe. Este 
"evident că prin admiterea, lor, imperiul otoman nu 
mai putea, fi atacat de puterea rusâscă, despre Du- 
năre, 6l'ar fi putut a/şi concentra tote forțele sale 
de apărare în Asia, și pe mare. Insă Turcia, în dispre- 
ţul propriilor sale interese şi a, îndatoririlor morale 
căiire România, refusă, de a, întroduce și susține în 
conferinţă cererile române. Puterile, asemenea, nu 
voiră a. le lua, apărarea, şi plenipotenţiarul Angliei, 
lord Salisbury, rădică, ori ce nădejde trămisului ro- 
mân declarândui că nici o dată puterile, şi în spe- 
cial Englitera, nu vor sprijini în mod material neu- 
tralitatea, teritorială, a, României, căci în cas de 
zesbel cu Turcia, Rusia nu va, respecta, acea neu- 

“ -tralitate, 

Neisbutirea, conferinţei lăsa, faţă în față, pe cei 
doui adversari şi mai îndârjiţi, cu mâna pe spadă, 
Pentru ai opri de a o trage din teacă, diplomaţia, 
mai făcu o supremă, dar tot; zadarnică, cercare cu 
protocolul de la Londra Gin 31 martie. Prin acest 

„act se recomanda, din noi înlăturarea neînțelege- 
„.. rilor prin mijlocirea, puterilor; se rostea, dorinţa, de 
„a se încheia de către Turcia pacea cu Montenegrul 

* prin rectificare de fruntarii şi cesiune de teritoriă 
„= către acest principat; se cerea, garanţii și întro- 
 ducere de reforme pentru creștini; în fine, se pro- 
“ punea, desarmarea, simultaneă atât din partea Por- 
„. 46, cât şi din acea, a Rusiei, Acestui protocol îi 

L
i
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lipsia, însă sancțiune; el se infirma, chiar. prin o 
declaraţiune adițională a contelui Schuvaloff, ain- 
basadorul rusesc, în coprindere că dacă Turcia; va, 
declara că priimesce protocolul, că este gata, a în- 
troduce reforme seri6se, a încheia, pacea cu Mon- 
tenegrul șa desarma, atunci numai Rusia, va, pro- 
cede- și dînsa, la, desarmare, pentru care Turcia, va, 
trebui să trămită un delegat la Petersburg pentru 
negociări. Capul Foreign-oficiului engles, contele 
Derby, slăbea, la răndul săi, acest act, prin decla- 
rațiunea că Anglia numai în interesul păcei euro- 
peaine consimte la, subsemnarea protocolului, bine 

înțeles, însă, că dacă, scopul unei înţelegeri pacinice 
și a unei simultanee desarmări a Rusiei şi Turciei 
nu Sar îndeplini, actul în cestiune se consideră ca, 
neavenit şi de nul efect. 

Protocolul de la Londra, fu comunicat la Con- 
stantinopole, la începutul lui aprilie. Porta, declară, 
că nu'l priimesce, 

Zarul era, deci, aruncat. Tunul avea daci înainte 
cuvântul. impăratul Alexandru porni la 8/2 aprilie 

1877 la armata concentrată la, hotarele de sud ale 

Rusiei, şi la A"lza_dete din Chișineit un manifest 

către poporul să prin care declara r&sboiu Turciei. 

Comandamentul peste armata de operaţiune din 

Europa, fu încredințată marelui-duce Nicolae Nico- 

laevici, fratele Țarului, alt frate, marele-duce Mihail, 

luă direcţiunea armatelor cari aveaii să opere în 
Asia. In diua de 11J2ş aprilie trupele rusescă începă 
a trece fruntăriile române. Să vedem condiţiunile
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„în cari se făcu acestă trecere, precum și situaţiunea, 
României şi hotărîrile ei în aceste grave momente. 

In urma demersurilor rămase fără succes la con- 
ferimța din Constantinopole de a, se garanta de | 
puteri neutralitatea statului român în cas de resbel, 
guvernul totuși nu pregetă. de a pune direct ţâte 
silinţele lângă cabinetele marilor puteri pentru a, 
obține acest resultat, şi a, ocroti ţâra, de a deveni 
calea armatelor şi câmpul lor de r&sboire. EI le mai 
reînoi cererea, d'a indica, cel pucin, purtarea ce 
România va trebui să aibă dacă, resbelul va isbucni, 
și dînsa să. fiă măcar asigurată că acele puteri vor 
face ast-fel ca, drepturile şi fiinţa, ei să nu fiă peri- 
clitate. R&spunsul ce priimi pretutindeni se resumă, 
în aceia, că țera să nu aștepte de alt-undeva ajutor 
sait consilii de cât numai dela înțelepciunea, sa, să 
stea, liniștită şi să caute a eși din aceste grele im- 
prejurări cum Dumnezeii o va povăţiui. 

lar Porta, care ar fi avut, mai mare, şi de cât ori- 
cine mai învederat interes a, sprijini silinţele por- 
nite din Bucuresci; care ar fi trebuit, ea, cea, dân- 
t6i, pentru propria siguranță, să se silâscă a, de- 

„părta, oştirile rusesciă de hotarele României; care 
ar fi putut, în fine, so liniștescă şi s'o asigure ma- 
nifestând dorinţa, de a, feri pământul românesc de 
ciocnirea armelor — Porta, sta, mută, nepăsătore, 
neprieten6să, dacă nu chiar de pe acum vrăjmașă. 
Uitând tâte câte Românii le suferise pentru dînsa, 
uitând îndatoririle ce-i impunea, acea, ficţiune a 
suzeranităţei şi sumele de vâcuri incasate ca, dar,
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peşcheşiă saă tribut, sume ce, în definitiv, trebuia 
să, represinte pentru cel ce priimea, remuneraţiunea, 
unui ajutor şi unor servicii reale date celui ce: 

plătea; uitând, mai presus de tote că, între naţiuni, 

ca, şi între individi, prieteşugul se câştigă, dar nu 

se impune, Turcia, mai îşi făcea ilusiuni şi asupra 

timpurilor şi împrejurărilor. Nu în resbelul de față 

putea, imperiul otoman să crsqă că simpatiile Ro-” 
mânilor vor fi cu dânsul, cum fuseseră, bună-dră, 
în cel din 1853. Atunci Turcia represinta causa 

liberală în luptă cu autocratismul despotic; Fran- 

'cia, Anglia, erai aliatele ei; Prusia, Austria, şi în- 
tr6ga, opiniune apusână apleca spre dînsa; atunci, 

în fine, Impă&ratul Nicolae trămisese trupele sale în 

Principatele române declarând că le ia zălog. In 
vreme ce acum sângele creștin cursese şire la, 

Podgoriţa, la Batak, în Herzegovina, Bosnia, Bulga- 

ria, Serbia şi Montenegru ; lumea civilisată, protes- 

tase cu ordre în contra barbariilor şi crudimilor 
regimului musulman ; Europa ceruse reforme, și 

Rusia, îşi dase mandatul de a le împlini cu armele" 

şi a scăpa pe cei asupriţă de un jug nesuferit. 

In asemenea stare de lucruri, putea România să 

se pună alături cu Turcia ? Sunt apropieri pe cari, 

când le ar povăţui chiar interesul, consciinţa, le 
respinge. Consideraţiunile morale, menirea-i de ci- 
vilisaţiune şi de progres ca, și simţul propriei sale 

demniţăţi, nu îngăduiai României a, cerşi sprijinul 

şi ajutorul ce Turcia era, îndatorată al oferi singu- 

rului din principatele tributare care avusese o atitu-
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„dine corectă, și leală, pe când Serbia şi Montenegrul 
se r&dicaseră cu armele în contra imperiului oto- 

„man. Apoi însuși interesul consilia României a nu 
se alipi, în acele decisive împrejurări, de Turcia. 
S'a dis că nu se aliază cine-va cu un cadaver. Ase- 

menea, alianță ar fi avut, de la, început, resultatiul 
invers scopului urmărit. Armata rusâscă ar fi păşit, 
ca vrăjmaşă pe teritoriul nostru, Românii sar fi 
opus negreşit cu armele, Turcii ar fi venit să ia parte 
la luptă, care, de Ia, primul moment, s'ar fi încins pe 
pământul românesc aducănd pesteholdele, satele şi 
oraşele nostre devastările şi nenorocirile răsboiului. 
„Părăsită de puterile cele mari, în neputinţă de a 
se înțelege și face causă comună cu Turcia, precum 
şi de a, lua singură asupra-i sarcina ce nu voise a 
asuma, Europa şi de a opri Rusia, în mersul ei, ce 
rămânea dar României de făcut? Restriştele şi 

suferinţele trecutului trebuiau să-i fiă povâţa, și că- 
Iuza, dilelor de acum. In timp de un secol şi jum&- 
tate de la, începutul luptelor între Rusia, şi Turcia, 
opt mari r&sboie, dou&deci şi două invasiuni ar- 
mate, turcesci, rusessci, austriace, *) sângerase şi 

  

Resbâie Invasiuni 

1, Învasiune rusescă sub 
Petru cel Mare. 

2. Invasiune turcâscă sub 
vizirul Baltagi. 

„ Învasiune a Imperiali- 
lor sub Stainville, 

4. Învasiune turcescă şi 

tătărescă, 

IL 17I1. Intre Petru cel Ma- 
re al Rusiei și Sul- 
tanul Ahmet IF 

Ir, 1710--1718. Intre Carol VI al | 3 
Germanie! și Sul. 
tanul Ahmet II, / 

Tera
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pustiise acestă încercată țâră, şi cu fiă-care răsboită, 
cu fiă-care invasiune, guvărn, instituțiuni, drepturi 
naţionale eraă nimicite și confiscate de năvălitorii 

  

Ti. 1736—1739. Intre Ana Ivanov. 
na a Rusiet, Carol 
VI al Germanie! și 
Sultan Mahmud ]. 

IV. 1768—1774. Intre Caterina II 
a Rusie! și Sultanii 
Mustafa IIL și Ab. 
dul Hamid ], 

V. 1787—1792; Intre. Caterina II 

VI. 18o3-—18r2. 

VII. 18283—1830; 

VIII. :8ş3— 1856, Intre Nicolae Ia] 

a Rusiei, Iosif 11 
al Germanie! și 
Sultanii Abdul-Ha- 
mid I și Selim III. 

Intre Alexandru I 
al Rusiei și Sulta- 
nil Selim II, Mu- 
stafa IV și Mah- 
mud 1], 

Intre Nicolae I al 

Rusiei şi Sultan 
Mahmud 1!. 

Rusiei şi Sultan 
Abdul-Medjid; 

  

5. 

6. 

9 

10, 

II, 

12. 

13. 

14 

15 

36. 

17, 

18, 

19. 

20, 

  

Invasiune rusescă sub . 
Miinnich, 
Invasiune a Imperiali- 
lor sub Wallis. 

. Învasiune turcâscă. - 

- Invasiune rus&scă sub 
Romanzof, 
Invasiune turcescă, , 

Invasiune rus&scă sub 
Suvarof, 

Invasiune a Imperiali- 
lor sub pr. Coburg, 
Înyasiune ture&scă, 

Tavasiune rusescă sub 
Michelsohn; 

Invasiune turcescă. 

Eteria lu Ipsilant. In- 
vasiune turcâscă la 
1821. . 

Tnvasiune rus&scă sub 
Wittgenstein. | 
Invasiune turcescă la 
Brăila, Giurgiu și în 
Valahia-Mică, 

1848. Iuvasiune rus6- 

scă sub Liiders, 

Invas. turcâscă 
sub Omer-pașa, 

Învasiune rusâscă sub 
Gortchakof. 

+ Invasiune austriacă 
sub Coronini. 

» Învasiune turc&scă sub 
Omer-paşa, 

u
3
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cari intrati şi se aşedaii ca stăpâni peste dînsa. Ce 

se petrecea, atunci când România unită nu exista 

ca. stat, când consciința de sine era, slăbita şi nă- 

buşită, nu mai putea să se petrâcă acum. 

Când populaţiuni asuprite şi subjugate ca Bos- 

“niacii, Herzegovinenii, Bulgarii, dovediseră energia 

de a scutura jugul ce le apăsa şi atraseseră asu- 

pră-le bine-voitârea atențiune a lumei civilisaite, 

când state constituite ale Orientului european, 

ca, Serbia, şi Montenegrul, dedeseră probe recente 

de virilitate jertfind aur şi sânge spre aşi susține 

drepturile şi aspiraţiunile, României nu-i era, ertat, 

sub pedâpsă dea se osândi singură şi a fi privită 

ca un corp inert lipsit de ori-ce voinţă şi putere, 

să, îngăduiă ca, cine s'ar scula ântăiă să-i calce ho- 

tarele, să-i insulte teritoriul dispunând pe plac de 

dînsul ca, d'un pământ viran şi fără stăpân. 

_ Prima grijă, prima, datoriă a ori-cărui guvern To- 

mânesc trebuia, deci, să fiă asigurarea autonomiei, 

chezăşuirea individualităţei politice și naţionale a 

ţărei, spre a nu da, drept detractorilor ei a susține 

că ea nu există de cât din mila altora, din buna- 

voinţă unei sait altei dintre puteri, nefiind în 

stare a viețui prin: sine şi a dobîndi ceva prin ea 

însăşi. Ocrotirea, drepturilor României trebuia Cău- 

tată, atât în tractările diplomatice, cât şi, la nevoiă 

şi după pildele. străbune, în apărarea energică şi 

bărbătâscă cu armele. 

Pentru a, afirma în fapt hotărtrile naţiune ro- 

mâne, guvernul ei încă pe timpul când se vedea,
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că negocierile conferinței de la Constantinopole nu 
vor ajunge la, resultat, ordonase măsurile necesarii, 
pentru pregătirea mobilisărei arm atei. 

Rusia, bine cunoscând sentimentele Românilor, 
nici cugetă a-și deschide cu forța, drumul prin ţâra 
lor spre a, merge să întâlnâscă pe Turci. Mai bine 

„inspirat de cât Porta, cabinetul din St. Petersburg, 
încă din iarna, anului 1876, căutase a se înţelege 
cu guvernul român şi-i propusese încheiarea unei . 
convențiuni, prin care trecerea oştirilor rusesci să 
se facă cu învoirea României. Guvernul român, . 
însă, ţiind a păstra până în sfârşit o atitudine 
corectă şi a se feri de ori-ce legământ, declină, 
propunerea, adăstând resultatul conferinţei şi al 
silinţelor făcute pe lângă puteri spre a, recunosce 
şi garanta neutralitatea nstră, 

Când însă, la, finele lui martie 1377 încercarea, 
de la Londra, rămase infructudsă, și Turcia, respinse 
protocolul, când t6te puterile părăsiseră cu sprijin 
și cu sfat România, când, în sfîrşit, se apropiă, 
momentul în care Rusia, fără pedică din partea, . 
Europei, avea a păși cu arma, în contra, Turciei, 
cabinetul român se hotărî în împrejurările ineluc- 
tabile cari se desfăşuraseră, a încheia cu guvernul 
Rusiei convenţiunea din 25 aprilie, în următorea, 
câprindere : - 

«Lucrând de acord cu cele-Lalte puteri pentru a 
«ameliora condițiunile de existență ale creștinilor 
«supuși dominațiunei Sultanului, guvernul imperial
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«al Rusiei a atras atenţiunea cabinetelor garante- 

- «asupra necesităței de a asigura într'un mod eficace 

_ «executarea reformelor cerute de la Pârtă. 

«Pentru că excitarea musulmanilor și slăbiciunea, 

_xînvederată a guvernului otoman nu lasă a se spera 

măsuri seri6se de executare din partea autorităţilor 

“<turcescă, o intervenţiune militară din afară pote 

* «deveni necesariă. In casul când desvoltarea ulte- 

„«riră a afacerilor politice în Orient ar sili pe Rusia 

„a asuma acestă sarcină și a dirige armata sa în 

«partea Turciei din Europa, guvernul imperiat 

«dorind a respecta inviolabilitatea teritorială a sta- 

«tului român, a convenit de a încheia cu guvernul 

« Alteţei Sale Carol I o conveaţiune specială relativă 

«la trecerea trupelor ruse prin România. 

«Prin urmare aii fost desemnaţi ca plenipotențiari: 

«din partea M. S. Imp&ratului tutulor Rusiilor, 

«baronul Dimitrie Stuart, consilier de stat, agent 

«diplomatic și consul generat al Rusiei în România, 

«cavalei, etc., din partea A. S. Domnului României, 

«d. Mihail Kogălniceanu, ministrul s&ă al afacerilor 

  

«străine, mare-cruce, etc. cari după ce 'şi-ati pres- 

«chimbat deplinele puteri găsite în bună şi regulată 

«formă, sai învoit asupra articolelor următâre : 

«Art. 1. Guvernul A. S$. Domnului României 

«Carol | asigură armatei ruse, care va fi chiămată 

“<a merge în Turcia, libera trecere prin teritoriul 

«României şi tratamentul reservat armatelor amice. 

“«Tâte cheltuelile cari ar putea fi ocasionate de 

«necesitățile armatei ruse, de transportul săi, pre-
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«cum şi de satisfacerea tutulor trebuințelor sale, 
«cad, naturalmente, în sarcina guvernului imperial. 

«Art. IL. Pentru ca nici un inconvenient sat 
«pericol să nu resulte pentru România din faptul 
«trecerei trupelor ruse pe teritoriul săă, guvernul 
«M.S, Impăratului tutulor Rusiilor se obligă a 
«mănține și a face a se respecta drepturile politice 
<ale statului român, ast-fel cum resultă din legile 
«interidre şi tractatele existente, precum și a măn- 
«ține și apăra integritatea actuală a României. 

«Art. [IL Tâte detaliurile relative la trecerea . 
«trupelor ruse, la relațiunile lor cu - autorităţile 
«locale, precum şi tâte învoielile cari ar trebui să 
«fiă făcute pentru acest sfirșit, vor fi consemnate. 
<într'o învoire specială care va fi încheiată de dele- 
<gaţii ambelor guverne, și ratificată în acelaşi timp - 
«ca și cea de față, și va intra în lucrare de o dată. 

«Art. IV. Guvernul A. S. Domnului României 
«se obligă a obține pentru convenţiunea de față, 
«precum și pentru cea'menţionată la art. precedent, 
«ratificarea cerută de legile române, și a face 
«imediat executorii stipulaţiunile coprinse într'însa 

«Drept aceia plenipotenţiarii respectivă ai pus pe- 
«convenţiunea de față semnăturele lor și sigiliul 
«armelor lor. 

«Făcut în Bucuresci, la 4/.g aprilie, anul graţiei 
una miă opt sute șepte-deci și ștpte.» 

(Semnaţi) Baron Dimitri Stuart. M. Kogălniceanu. 

   
mâne se convocară în sesiunea,
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_ :extra-ordinară pentru 14/-g.aprilie. Sa vădut că 
” armata, rusă, încă din diua de "1/2 aprilie, a trecut, 

hotarele și a intrat în România. Guvernul român, 

“înţeles cu cel rus prin convenţiunea de mai sus, 
„însă sub reserva constituţională coprinsă în art. 

IV a ratificărei de către corpurile legivitore, nu 

lipsi de a pune în vederea guvernului rus că ț6ra, 

nu este legată până la acea ratificare prin manda.- 
tariă săi legali, şi luă imediat o atitudine de reservă, 

faţă, cu armata imperială. Prin încheiarea consiliu- 

lui de miniştrii din 12, aprilie, el prescrise 
_prefecţilor de Ia judeţele fruntării despre Rusia de 

a se abţine de ori-ce raporturi cu comandanții 
- trupelor intrate, sai cari ar mai intra, a declina 
“ori-câ concurs ce aceşti comandanţi ar cere de la, 

“organele puterei centrale, şi a lăsa numai autori- 
“ tăţilor comunale grija de a ocroti interesele popu- 

: laţiunei faţă cu aceste trupe. Asemenea, fiind că, 

prin intrarea, Ruşilor în țâră se născu temerea, că, 
Turcii ar putea să se îndemne a călca fruntariile 

+ nostre, se recomandă administraţiunei din judeţele 

"Iimitrofe cu Turcia, să deştepte privigherea locuito- 

zilor de a lungul Dunărei. lar armatei române se 

„ordonă a lua, posiţiuni defensive la Băilesci, despre 
“Calafat; pe Argeş, despre Giurgiu ; la, Focșani și la 

“Barboşi, despre Nord şi Est. | 
| In faţa acestei atitudini, guvernul rus se grăbi 

-. ajustifica pe lângă guvernul român precipitarea, 
- -ăntrărei armatei, imperiale prinichiar precipitarea, 

“. svenimentelor şi a declaraţiunei de resbel, precum 

ia
, 
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şi prin puternice motive strategice cum era trecerea, 

fruntariei turcesci, care se şi efectuase de armata 

rusâscă în Asia, şi care obliga pe Ruși a se grăbi 

spre a nu fi preveniţi de Turci în ofensivă pe 

teatrul de operaţiuni din Europa. Guvernul rusesc 

mai declară expres că nimic nu era schimbat prin 

acâsta în stipulaţiunile convenite, şi că acea in- 

tzară se făcea în strictele condițiuni ale acelor 
stipulaţiuni. Impăratul Alexandru confirmă acele 

declaraţiuni ale guvernului săă printrun demers 
direct către Domnul Românilor, şi prin o scrisre 

autografă cu a, cărei remitere fu însărcinat un 

adjutant imperial, principele Dolgoruki, pornit în 

misiune specială la Bucuresci, 

Parlamentul român se deschise în diua hotărită, 

de 14]. aprilie de către Domn. În discursul Tronului 

se expunea, represintanților naţiunei grelele împre- 

jurări în cari se afla, ţera, stăruințele făcute pe 

lângă P6rtă şi puterile garante spre a sancţiona, 

şi sprijini neutralitatea României, şi neisbutirea, 

acelor stăruinţe. 
«Armatele imperiale ruse», dicea Domnul, «ai 

«intrat pe teritoriul nostru fără ca, puterile garante 

«să fi protestat. Un resbel pe care Românii nu-l 

<aă voit, nu-l ai provocat, a isbucnit. Părăsiți de 

«sprijinul altor, ei nu mai ati să conteze de cât pe 

«Sine». 

Mesagiul expunea mai departe că: «Impăratul 

«Rusiei, o-dată cu intrarea armatelor sale, a decla- 

«rat că nu este în voința și intenţiunea sa de a lovi
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<în drepturile, de a atinge instituțiunile și guvernul 
«autonom al acestei ţări, ci recunâsce solem indivi- 
«dualitatea politică, funcționarea pacinică a institu- 
<țiunilor nostre. Ca semn al acestei recunbsceri, 
«trupele rosiene nu vor intra în Bucuresci, capitâla 
«României nu va fi ocupată de armată străină. 
„<Aparține acum mandatarilor națiunei, ca în puterea 
<art. 123 din-Constituțiune, să tragă guvernului linia 

«de urmare.» 

În fne, Domnul sfârșea ast-fel: « Consultând 
«interesele națiunei, povățuindu-ne de tradițiunile 
«strămoșesci, ne vom rezima pe patriotismul tutulor 
«Românilor, şi la cas de nevoiă, vom recurge la 
«brațele fiilor țărei. Cât pentru mine, domnilor 
„«senatori şi domnilor deputați, fiți siguri că-mi voii 
«face datoria. Din diuoa în care am pus piciorul pe 
«acest pământ, am devenit Român. Din diuoa în care 
««m'am suit pe acest Tron ilustrat de atâţia mari și 

„«glorioşi Domni, cugetările lor ai devenit marea 
«gândire a domniei mele : înălțarea României, 
«împlinirea misiunei sale la gurile Dunărei, și, mai 
«presus de idte, manținerea drepturilor ei ab antiguo, - 
«apărarea intregrităței hotarelor ei. Si în îndeplinirea 
«acestei sânte datorii, fiă bine încredinţată țâra mea 
«că în capul june iși bravei nstre armate, voii sci 
<a plăti cu persâna mea. Dumnedei să protegă 
« România, |» 

Camera și Senatul votară cu însemnate majo- 
rități convenţiunile cu Rusia. Ambele corpuri 
legiuit6re, prin adresele lor, dederă, încredințarea
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Domnului că ţâra, întregă, se va, aduna, la trebuinţă 
în jurul săă, pentru a-'şi apăra drepturile şi  buny- 
rile eă. 

Pe când însă Rusia tracta cu România ca stat 
cu stat şi se îndatora a respectă, legile şi institu- 
țiunile sale, Turcia, până chiar în acele momente 

supreme pentru dînsa, nu se depărta de la atitudi- 

nea, sa. nesocotitâre şi trufaşă către acâstă ț6ră. In 
diuoa, de Clza aprilie, când armata rusâscă trecea, 

fruntariile n&3tre, marele vizir trămise o telegramă 

imperativă adresată, în contra usurilor şi cuviințe- 

lor internaţionale, nu guvernului român, ci de-a, 

dreptul Domnului, prin care, invocând tractatul 

din Paris, îl invită a se înţelege cu serdarul- 
ekrem Abdul-Kerim pașa asupra măsurilor nece- 
sarii pentru a apăra teritoriul Principatelor în 
„contra invasiunei. De şâse luni se afla oștirea 

rusâscă la, confinele României, de mai mult timp, 

încă, guvernul acesteia, își punea, tote silințele pe 

lângă puteri, şi chiar pe lângă Portă, pentru a 

înlătura, intrarea, armatelor străine pe pământul | 
românesc, şi tocmai în diuoa trecerei oştirilor rusesci 

peste Prut se gândea, vizirul a serie Suveranului 
României ca, la, un paşă turcesc, şi a-i dice să caute 

cu comandanții trupelor otomane mijlocele pentru 
a-și apăra ţ6ra, 

Guvernul român r&spunse în mod : :demn Porţei 
că corpurile legiuitre sunt convocate pentru qiua, 

de '4/2; aprilie, şi că, lor singure le incumbă de a, 

se rosti asupra, decisiunilor naţiunei.



26 INTRODUCERE 

Până aci s'a resumat repede şirul evenimentelor 
- petrecute în “peninsula, balcanică și în Orientul 

"Europei de la ivirea insureoțiunei în Bosnia;şi Her- 
'zegovina, în 1875, şi până la, isbucnirea resboiului 

între Rusia, şi Turcia, adică până la 11/23 aprilie 

1877, şi sa arătat înrîurirea, ce avură acele eveni- 

mente asupra României. 
„. Din tâte acestea s'a putut vedea, cum ţâra, nostză, 
neisbutind să dobândâscă recunscerea, neutralită- 
ţel şi înviolabilițăţei sale, fu nevoită ași ocroti 
singură interesele şi a încheia cu:Rusia convenţiu- 
nile din +/g aprilie. Prin acele convenţiuni se 

garanta, de Rusia respectarea, drepturilor şi insti- 

tuțiunilor;naţionale, mănţinerea, şi” apărarea, inte- 
„grităţei României, se reglementa, trecerea armatelor 
rusesci, raporturile autorităţilor locale cu coman- 
danţii trupelor imperiale, şi tote amănuntele privi- 
tore la transporturi, la aprovisionări, la modalităţile 
de plăţi și despăgubiri cuvenite statului român 
sai particularilor, pentru furnituri şi îndestulări 
date oştirilor în trecere. 

Dar afară, de învoirea acestei treceri cu un ca- 
racter amical și bine definit, România nu conceda, 
nici un alt drept Rusiei. Credinci6să hotărirei sale 
de abţinere şi neutralitate, a cărei sancţiune în 
zadar o reclamase de la puterile cele mari, ţâra, 
nâstră nu luă nici un angagiament activ, nu 
contractă cu imperiul rusesc alianța, politică, 
îndatorire de cooperaţiune militară în lupta, ce se 
deschisese.
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-Vom vedea, din cele ce urmâză, cum privi Turcia, 

acestă, atitudine pe cât -se putea mai corectă, 
în faţa unor evenimente de cari România nu era, 

răspundătre, dar constrînsă; cum prin nedreptate. 

şi violenţă ea fu împinsă a eși din înţelâpta, reservă 

ce-şi impusese, și a pune mâna, pe spadă spre a-şi 

apăra, interesele, drepturile și ondrea ei. | 

Expunând aci urmările greşite ale imperiului 
otoman față cu România, credem necesar a da, de 

la, început, o desluşire spre a nu se atribui acestei 
scrieri sentimente de patimă persistentă în contra, 

poporului musulman, sentimente cari lipsesc pe 

atât din inima naratorului, pe cât ele nu încap în 
mărinimâsa, fire a naţiunei române. 

Dînsa, a sciut bine a distinge, de la început, între 

poporul turcesc și guvernul s&ă, atribuind numai 

acestui-din urmă r&spunderea, purtărei sale nedrepte 

şi nedibace. Către Turci, în genere, Românii nu 

mai nutriaii acum uri neîmpăcate, dorințe însetate 

de răsbunare, căci ei simțeai că conflictul de faţă, 

între dînșii avea, un caracter mai mult politic de 

cât naţional. Aceste sentimente le-ai manifestat 

Românii chiar pe timpul când r&sboiul era, încins 

între ei şi Turci, și a sciut să facă parte drâptă 

cusururilor,ca şi netăgăduitelor calităţi ale neamului 

osmanlii, precum vitejiă în luptă, resemnaţiune şi 

demnitate în restriște, statorniciă în religiune şi 
virtute în credință împinse până la nemărginită 

energiă, şi degenerând chiar în crudime și fanatism. 

Prinșii de la Plevna, tractaţă la noi cu atâta,
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- blândețe și respect pentru -eoragiul nenorocit în 

cât ei-prefereaii captivitatea, română celei rusesci, 

umana, şi până astă-di gratuita întreținere ce li se 

dete aci în ţâră, sunt atâtea, dovedi că dacă în anii 

1877—1878 a, fost vrăjmăşiă ostăşâscă între Ro- 
mâni şi Turci, odată ce sorții armelor aă decis, 
vrăj mășiă, și ură naţională n'a mai rămas între 
amăndouă popore.
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ţei.— Ofensa făcută represintantului diplomatic al României 

la Constantinopole.—Agresiunile turcesci în contra teritoriu- 

lul român.—-Mobilisarea armatei române, — Ordinea ei de 

bătaiă. —Posiţiunile ocupate de trupele române.—Tunul ro- 

- mânesc răspunde agresiunilor turcesci la Calafat și la. Olteniţa, 

Invoirea, diplomatică, cu Rusia, înlăturase even- 
tmalitatea, unei ciocniri armate între Români și | 

Ruși. Intrarea, oştirei acestora pe pământul nostru, 

nu mai avea, de astă-dată, caracterul invasiunelor 

violente şi nesocotitre de drepturile ţărei, precum 
dînsa, în timpuri vitregi, avusese durerea, a, le în- 

gădui. Soldaţii ruși, în trecerea lor, se purta. cu.. 
cuviință şi observaii strictă, disciplină. Autorităţile 

n6stre funcţionat pretutindeni regulat; şi fără pe: 

dică. Suveranitatea naţională, legile şi întocmirile
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n6stre, eraii neturburate şi respectate, In grelele 
momente prin cari trecea ț6ra, învăluită de împre- 
jurări întrun mare r&sboiă, când două sute mit 
baionete străine și însuşi autocratul tutulor Ru- 
siilor se afla pe teritoriul ei, nu era un resultat 
neînsemnat şi lipsit de 6re-care mărire de a, vedea, 
Românii mănţin6nd cu demnitate tste drepturile 
lor, practicând cu înțelepciune regimul popdrelor 
libere, ocrotind libertatea, individuală, libertatea, 
tribunei, libertatea, presei neatinse şi nemărginite. 

Posiţiunea, ţărei ast-fel regulată față cu Rusia, 
să vedem care era, de altă, parte, situațiunea, ei în 
raport cu Turcia, Nici atunci când România, mijlocia, 
pe lângă cabinete recunâscerea. neutralităței sale, 

„nici mai târdiă când resbelul devenise neînlătu- 
rabil, Porta nu arătase în mod clar cari erai 
intenţiunile sale în privinţa, nostră, Ea, nu intrase 
în nici o negociare cu guvernul domnesc, şi nu-i 
făcuse nici o propunere despre modul cum ar fi 
credut să concure la apărarea, teritoriului român 
şi să] scutâscă de invasiune. Numai când trecerea, 
Ruşilor peste Prut devenise un fapt împlinit, atunci, 
abia, credu de cuviinţă Porta, a trămite o COmMU- 
nicare cominatoriă Domnului Românilor, invocând 
căderile ei suzerane. 

De și statul român se mărginise a-şi chezăşui 
drepturile, fără să fi încheiat cu Rusia alianţă, 
politică şi militară, dar purtarea, îndoi6să a, guver- 
nului turcesc, indiferența, sa, faţă cu mijlocirile de 
neutralisare a teritoriului român, autorisati teme-
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rea că Porta nu este dispusă al respecta, şi că 
va, cerca, din contra, să strămute, ca, alte dăţă, lupta 

chiar pe dînsul. Intr'adevăr Turcia ar fi găsit ast-fel 

tot folosul, căci ar fi depărtat lovirile armate de la 
propriile ei fruntarii. Prima, sa, liniă de apărare ar . 

fi fost împinsă pe malul stâng al Dunărei, pe care 

Ruşii, ca în resbâiele anteridre, ar fi fost nevoiţi mai 
ântăiu a-l cuceri, pentru a putea străbate apoi în - 

Bulgaria. Trecerea marelui ri şi înaintarea inami- 
cului spre Balcani ar fi fost întărdiate. 

Precum dar Românii fuseseră, siliți să caute prin 
învoiri diplomatice să înlăture o invasiune violentă 

din partea Ruşilor, cu mai multă putere trebuia 
i să stăruiă a feri țâra- de o asemenea, invasiune 

de către Turci, cari, cu trupele lor neregulate, cu 

depinderi crude şi fanatice, ar fi adus mari calami- 

tăță. In lipsă de pertractări şi înțelegeri, la, care 

Porta nu se învoise, națiunea română avea, de dato- 
riă să respingă cu ori-ce preț, călcârea pământului 

să. Pentru a împlini acestă datoriă, dînsa se încredea 

în braţul fiilor ei, în stea s'a tânără, dar plină de 
sacrul foc al onsrei şi aliubirei de patriă, având în 

cap un Domn care împreuna slăvita moştenire a 

ui Stefan și Mibaiă cu marile tradiţiuni militare ale 
esboinicelor neamuri Hohenzollern, Baden,Beauhar- 

nais şi Murat, din care era odrăslit. Se întorceau 
acum. iarăşi vremile bătrîne când un mare Domn 
român putea, spune, mândru, ambasadorilor bizan- 

ini, că scie să se mântuisscă de împrejurări grele
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acâstă târă, punându- şi tâtă nădejdea în spada, ei 
şi în Dumnedei, | 

Sa vădut că încă din tâmna lui 1876, când 
evenimentele luaseră un mers ameninţător, armata 
română, concentrață pentru manevrele anuale. 

_priimise ordin a, se ţine gata spre a putea răs- 
punde -ori-cărei chiămări. Situajţiunea, politică ne- 
fiind pe atunci încă lămurită, trupele fură cantonae 

„ în regiunile lor de recrutare, spre a se complecta, 
şi a-şi împlini efectivele. Tot de-o dată, spre a, li-se 
da puncte de razim şi a le pune în stare a, resista 
cu mai multă eficacitate veri-cărei agresiuni, co- 
mandamentul armatei ordonase, în cursul ernei, 
„corpului de geniă r&dicarea de întăriri trecătâre 
la Calafat, şi la, Barboşi. Pe primul punct se puteau 
înlătura ast-fel lovirile prin surprindere despre Vidin 
şi înaintarea fără obstacol a unui corp inârmie 
spre Valahia-Mică ; pe al douilea punct, de o im- 
portanță - strategică şi mai însemnată, aceste 
in&suri de întărire aveai de scop de a, îngreuia, 
luarea, în “posesiune de către vrăjmaş a podului 

„călei ferate de pe Siret, şi tăierea, comunicaţiunilor 
grabnice între Moldova şi Muntenia. Urmu doveâi 
cât de bine nimerite ai fost alegerea și întărirea, 
acestor două puncte. 

La $/,; aprilie, Domnul Românilor ordonă mobi- 
lisarea, complectă a oştirei, pentru a-şi împlini 
misiunea, ei de apărare. Inainte de a arăta, fornia- 
ţiunea şi împărţirea, forțelor române, mişcările, 
posiţiunile şi rolul lor ulterior, este de trebuinţă
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să dăm o repede ochire asupra mersului întînplă- 
rilor politice şi militare cari se succedară de la, 
intrarea trupelor rusesci în România, și de Ia, priimi- 
rea de către corpurile legiuitâre a, convențiunilor cu 
Rusia până la, 4 = 1877. 

Oștirea rosiană purcese peste hotare în trei 
colGne principale și o colsnă de flanc. Nu vom 
descrie în detalii marșul strategic al armatelor. 
imperiale, şi mişcările de destăşurare ale acestora, 
spre primul lor objectiv, Dunărea. Ne rnărginim 
numai a spune că 0 colână luă drumul prin 
Ungheni, lași, Roman, Bacăt, Focşani, Buzăă, 
Ploissci, spre a, sosi la Copăceni pe Argeş. A doua, 
col6nă urmă, calea Ungheni, laşi, Vaslui, Bărlad, 
Tecuci, Focşani, Buzăi, Ploiesci—spre Ban6sa, la 
Nord de Bucuresei. Col6na a, treia, pogori de la, 
Bestimac de-a lungul Prutului, până la Fălcii, 
trecu prin Galaţi şi Brăila, la Slobozia, pe Îalomiţa, 
şi de acolo se îndreptă spre Obilesci și Călăraşi. 
In fine, colâna, de flanc porni de la, Cubei la Bol-. 
grad, având ordin a se stabili repede pe Dunărea, 
de jos şi a apăra din acea, parte mersul celor alte 
'col6ne, 

Dar pe când armata, rusă, îşi săvârșea, marşul 
ei strategic, pe când guvernul român, prin mobili- 
sarea, forțelor naţionale, se mărginea a lua simple 
măsuri de precauţiune pentru a, nu permite ca.lup- 
ta să se strămute pe teritoriul nostru, Şi, spre a-și 
afirma, şi mai bine hotărirea, de a, se feri de ori-ce 
conflict, retrăsese chiar trupele române de pe 

4 
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marginea, Dunărei; p6 când, în sfîrşit, relajiunile 

oficiale cu Porta nu fuseseră întrerupte, Turcii de 

odată, începură a pune în lucrare un şir de acte 

de provocară şi vrăjmăşiă în contra Românilor. 

Porta notifică agentului diplomatic al României 

la Constantinopole, că înceteză ori-ce relaţiuni "cu 

dînsul şi consideră funcțiunile sale ca suspendate. 

Din acel moment represintantul român se află, ca 

secuestrat în capitala Tureiei, împedicându-i-se 

schimbul corespondenţei sale oficiale, şi chiar al 
celei private. Procederea. acesta insultătore pentru 

guvern şi î6ră, tratând pe agentul diplomatic 

român ca pe un funcţionar turcesc pe care Porta 

îl putea, destitui, era tot de odată şi atentătore 
tractatelor obligatorii pentru Turcia, cari garantai 

_ trămisului român caracterul represintativ. Corpul 

diplomatic din Constantinopole fu nevoit a observa, 

acesta divanului din Stambul, amintindui că 

represintaţiunea română se află pusă sub scutul 

dreptului ginţilor. Acâstă insultă fu urmată repede 

de agresiuni făţişe, de fapte violente şi crude, 

nepomenite în relațiunile dîntre popdre. 

Primele posiţiuni ocupate de armata rusă după 

intarea, ei în România, fură întăririle de la, Barboşi, 
cari se evacuară şi se remiseră de trupele române, 
şi împrejmuirile oraşelor Brăila, Galaţi, Reni, cu 

localităţile dunărene de pe braţul Kiliei. La, Brăila, 

port de comercii deschis, trupele rusesci nu erai 

postate în lăuntrul oraşului. Ele tăbăraii în afară, 
lucrând la rădicare de întăriri în depărtare de oraş
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2x aprilie în fața Măcinului. La “2-2 vaporele de resbel 
turcesci de pe Dunăre deschid focul asupra, Brăilei, 
aruncă în oraș bombe şi obuse, cari pricinuese 
vătămare la mai multe edificii şi aduc spaimă, 
rănire şi ucidere în populaţiunea inofensivă. Aceste 
bombardări se continuară în dilele de 24|, şi 720 z aprilie 
asupra Brăilei, Galaţilor şi Renilor, focurile turoesci 
ne-fiind îndreptate numai asupra locurilor unde se 
aflaii întăriri și trupe rusesci, dar ţintind oraşele . 
deschise şi neîntărite. Și nu aci se mărginiră agre- 
siunile cari ar fi putut, 6re-cum, fi justificate ca, 
fapte de răsboiii îndreptate în contra, Rușşilor şi 
localităţilor ocupate de dînşii. Fără nici o preves- 
tire, fără veri-o încunosciințare prealabilă fiă către 
noi, fiă, către guvernele străine, Porta, îngădui şi 
încoragiă ca cete de Turci armaţi să, trâcă Dunărea, 
spre a veni să exercite jafuri şi omoruri pe 
teritoriul român. Bande de Cerkezi trecea nâptea, 
în bărci pe malul român, ucideaii pescari, ciobani 
şi săteni singuratici ce întâlnea, punea foc 
locuințelor și productelor, hrăpeai vite pe cari le 
îmbarcaii sau le trecea în not pe malul turcesc. 

Dar asemenea, acte ostile, asemenea, fapte mai 
mult hoţesci decât militare, nu se săvârşiră nu- 
iai de bande neregulate. Armata şi flotila oto- 
mană pe Dunăre nu se sfiiră a participa, la dînsele. 
Vapore de resbel, nave cuirasate şi monitore ţur- 
cesci, intrară în apele și porturile române, luară cu 
sila șlepuri şi vase încărcate cu grâne sub pavilion 
român și chiar străin, și le duseră în apele tur- 
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cesci,—cum făcură la, gura, Jiului, la Bechet, la Co- 

rabia , la Zimnicea, la Giurgiu; pe când soldaţii 

otomani desbarcai, prădai şi ardeau cu petrolei 

proprietăţile şi pichetele române, unde nu se aflati 

de cât duoi, trei 6meni de pază pentru serviciul 

vamal, cari eraă măcelăriți fără milă, | 

Ast-fel de jafuri şi masacre urmară la Şoim, la 

Chiselet, la Văresci, la Socariciă. Şîn t6te aceste 

localități Turcii maveaă nici măcar scusa de a 

întîmpina resistența, de a, săvârși fapte de resbel, 

acele puncte fiind cu totul lipsite de apărători, 

neaflându-se acolo nică un ostaş rus sai român. 

Incursiunile și devastările erai împinse până la 

cinci, șâse kilometri de la țărm, şi pacinicii locui- 

tori ai satelor și oraşelor fără apărare fugiai 

înspăimântați, în interiorul ţărei spre a-şi scăpa 

viaţa, lăsându'și averea și produsul muncei în 

voia, întîmplărei. i 

In faţa unor asemenea, ofense şi loviri, nu. era 

permis Românilor să stea, indiferenți. Indrăsneţele 

agresiuni ale Turcilor puteaii lua proporţiuni mai 

“mari; ele autorisaii temerea de a fi preludii pentru 

o acţiune mai întinsă, precum şi cercări spre a 

constata puterea de resistență a Românilor. In 

casul când sar fi dovedit, nepregătire sai slăbi- 

ciune din parte-le, când sar fi vădut ţărmul stâng 

al Dunărei neocupat de trupe şi lipsit de ori-ce 

apărare, oștirile otomane puteaii fi lesne ispitite 

a păşi la o vigurâsă ofensivă, din care ar fi tras 

mari folse. Punând piciorul pe malul stâng al
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rîului, ele puteai stabili capete de poduri pentru 
cetăţile turcesci, cari şi-ar fi întărit ast-fel apărarea; 

mobilisarea armatei române şi marşul de desfăşu- 

rare al armatei rusesci ar fi fost turburate; Bucure- 
scii, chiar, ar fi fost ameninţaţi. 

Aceste seri6se consideraţiuni impunea oştirei 

nostre o acţiune mai pronunciată. Mobilisarea româ.- 

nă ordonată, precum am vădut, la, Ss aprilie şi în- 

lesnită, de măsurile pregătitore de cari sa, vorbit, 

era, terminată, la, Să Domnul Românilor, prin 
înaltul decret în care constata cursul grav și ame: 
nințător luat de evenimente, declara că, prima, 
datoriă este a pune armata în posiţiune de a în- 
lătura, pericolele ce ar putea, nasce pentru. România, - 

şi, spre acest sfîrşit, a luat însuși comandamentul 

suprem al forţelor mobilisate, cari priimeai urmă- 
t6rea, ordine de bătaie: 

Comandant Suprem, I. $. Domnul Românilor. 

Marele Cuartier-General. 

Șef de stat-major general, Colonel Slăniceanu George. 

Oficierii diferitelor state-majdre. 

Colonel Dona Nicolae. 

Maior Brătianu Constantin, Secţia, topografică 

Maior Căpităneanu (Constantin, 

Loc.-Colonel Poenaru Constantin. 

Maior Lahovari Iacob, 

Căpitan Magheru Romulus. . 

Secţia operațiunilor 
militare 

Colonel Arion Eracli, şeful secţier artilerier. 

Maior Gheorghii Zanfir, şeful secțiiei geniului, 

Intendent Corănescu Constantin, șeful intendenței.
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Inspector general al serviciului sani- 

tar al armatei: Davila Carol. Secţia sanitară 

Medic principal cl; I, Fheoderi luliu, 

Adjutanţi Domnesci : 

Colonel Greceanu I6n, comandant al cuartierului general. 

Loc.-Colonel Şchina Alexandru, mare pretor. 

Loc-Colonel Filitis Constantin. 

Maior Singurof Alexandru 

Maior Schina Nicolae. 

Căpitan Vlădoianu Nicolae. 

Oiicierii de Ordonanţă : 

Loc.-Colonel Blaramberg Constantin. 

Maior Bărcănescu Dimitrie. 

Căpitan Costescu Alexandru 

Căpitan Bogdan Nicolae. 

fiăgiton Văcărescu Teodor. 

Locotenent Culcer Vladimir, 

Sub-locotenent Ghica Emil. 

- I-iul Corp de Armată. 

Comandant, General de brigadă Lupu George. 

_Şef de stat-major, Colonel Botenu Emanoil, 

Oficierii Statului-Major : 

Maior Basarab Barbu, 

Maior Gigurt Petre, 

Căpitan Boldescu Teodor. 

Trei oficieri de ordonanță luaţi din trupele corpului de 

"armată sai din miliții. 

Comandantul artilerie:, Colonel Dunca Iuliti. 

Intendentul corpului, sub-intendent Giurgii Anton. 

Medicul corpului: Medic principal cl. |, Fotino Androcle, 

Pretor, Maior Mitescu Constantin.
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t-a Divislă: 

Comandant, Colonel Cerchez Christodor. 

Şef de stat-major, Loc.-Colonel Algiii I6n. 

Oficer de stat-major, Căpitan Bălan “Temistocle. 

Dol oficieri de ordonanţă, luaţi din divisiă. 

Medicul divisiei, Vercescu l6n. 

Intendent, Adjunct cl. 1 Nestor I6n. 

Pretor, un căpitan din călărași, 

I-a Brigadă de infanteriă : 

Comandant, Colonel Sachelarie Oton. . 

Un oficier de ordonanţă, 

Batalionul al 4-lea de vânători. 

Regimentul x-iă de liniă. 
Regimentul 1-ii de dorobanţi, 

Regimentul al q-lea de dorobanţi, 

2-a Brigadă de infanteriă : 

Comandant, Colonel Papadopolu Alexandru. 

Un oficier de ordonanță. 

Regimentul al 4-lea de liniă. 

Regimentul a] 2-lea de dorobanţi. 

Regimentul al 3-lea de dorobanţi. 

Brigada de cavaleriă ; 

Comandant, Colonel Cernavodeanu Pavel, 

Un oficier de ordonanță, . - 

Regimentul x-ii. de călărași. 

Regimentul al 2-lea de călărași. 

Artileria : 

Bateriile 1-a, 2-a și 6-a din regimentul 1-iă de artileriă.
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| 2-a Divisiă. 

Comandant, Colonel Logadi I6n. 
Șef de stat- major, Loc.-Colonel Voinescu Sergiă, 
Oficer de stat-major, Maior Borănescu In, 
Duoi oficieri de ordonanță luaţi din divisiă, 
Medicul divisiei: Medic principal clasa II, Petrescu Za: 

haria. 

Intendent, Sub.Intendent. Apostoliade Constantin. 
Pretor, un căpitan de călărași, 

1-a Brigadă de infanteriă: 

Comandant, Colonel Vlădescu Mateii. 
Un oficier de ordonanţă. 
Batalionul 1-iă de vânători, 
Regimentul al 3-lea de liniă, 
Regimentul al ş-lea de dorobanţi. 
Regimentul al 6-lea de dorobanţi. 

2-a Brigadă de infanteriă : 

Comandant, Colonel Holban Mihail, 
Un oficier de ordonanță. 
Regimentul al 6-lea de liniă, 
Regimentul al 7-lea de dorobanţi, 
"Regimentul al 8-lea de dorobanţi. 

Brigada de cavaleriă : 

" Comandant, Colonel Creţeanu Victor. 
Un oficier de ordonanţă. 
Regimentul r-iă de TOŞIOrĂ. 

Regimentul al 2-lea, de TOȘIOrĂ, 
Regimentul a] 4-lea de călărași, 

Artileria : 

Bateriile 3-a, q-a şi a 5-a din regimentul 1-iă de artileria,
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Reserva de artileriă a corpului, regimentul al 2-lea de 

artileriă 

II-lea Corp de Armată, 

Comandant, General de brigadă Radovici Alexandru. 

Șef de stat-major, Colonel Pencovici Eustatie. 

Oficieri de stat-major : 

Maior Gărl€nu Emanoil. 

Căpitan Candiano Constantin. 

Căpitan Tătărescu Nicolae. 

Trei oficieri de ordonanţă luați din trupele corpului de 

„armată, 

Comandantul artileriei, Colonel Herkt Enric. 

Intendentul corpului, intendent Cămărăşescu Alexandru, 

Medicul corpului: Medic principal clasa II Otremba, Gustav, 

Pretor, Maior Teliraan Constantin, 

3-a Divisiă. 

Comandant, Colonel Angelescu George. 

Şef de stat-major, Loc,-Colonel Mărculescu George, 

Ofcier de stat-major, Căpitan Geanoglu Scarlat. 

Duoi oficieri de ordonanţă luaţi din divisiă, 

Medicul divisiel, Dr. Stavrescu George, 

Intendent, sub-intendent Tamara George. 

Pretor, Un căpitan de călărași. 

1-a Brigadă de infanteriă : 

Comandant, Colonel Ipătescu Grigore. 

Un oficier de ordonanţă. 

Regimentul al 8-lea de liniă. 

Regimentul al ro-lea de dorobanţi. 

Regimentul al 12-lea de dorobanţi.
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2-a Brigadă de infanteriă : ” 

Comandant, Colonel Gramont Alexandru, 
Un oficier de ordonanță. 
Batalionul al 3-lea de vânători. 
Regimentul al 2-lea de liniă. 
Regimentul al g-lea de dorobanţi. 

Un batalion din regimentul al 11-lea de dorobanţi, 

Brigada de Cavaleriă : 

Comandant, Colonel Formac Constantin. 
Un oficier de ordonanță. 

Regimentul al ş-lea de călărași, 

Regimentul a] 6-lea de călărași, 

Artileria : 

Bateriile I-a, 2-a, 3-a, 4-a, din regimentul a 3-lea; 1-a, 
2-a, 6-a, din regimentul al 4-lea de artileriă, 

4-a Divisiă : 

Comandant, general de brigadă Manu George. 
Șef de stat-major, Maior Carcalețânu Alexandru, 
Oficier de stat-major, Căpitan Botez ISn. 
Duot oficieri de ordonanță luaţi din divisiă, 
Medicul divisiei;: Medic de regiment cl, I Georgescu Șerban, 
Intendent, Adjunct cl, I, Vrabie Constantin, 
Pretor, Un căpitan de călărași, 

1-a Brigadă de infanteriă : 

Comandant, Colonel Casntili Grigore, 

Un oficier de ordonanță. 

Batalionul al 2-lea de vânători, 

” Regimentul al 7-lea de linia. 
Regimentul al 13-lea de dorobanţi. 

Regimentul ai 15-lea de dorobanţi,
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2-a Brigadă de infanteriă : 

Comandant, Colonel Borănescu Grigore. 

Un oficier de ordonanţă. 

Regimentul al ş-lea de liniă. 

Regimentul al 14-lea de dorobanţi. 

Regimentul al 16-lea de dorobanţi, 

Brigada de cavaleriă ; 

Comandant, Colonel Roznovanu George, 

Un oficier de ordonanță. 

Regimentul al 3-lea de călăraşi, 

Regimentul al 7-lea de călărași . 

Regimentul a! 8-lea de călărași. 

Artileria. 

Bateriile 4-a, 5-a, 6-a din regimentul al 3-lea ; 3-a, 4-a, 

5-a, din regimentul al 4-Jea de artileria, 

„Ast-fel constituită, azmata română, cu contin- 

gentele chiămate sub arme, presinta un efectiv de 

peste 50,000 6meni cu 180 guri de foc; iar forțele 
naţionale în întregul lor, cu contingentele neînro- 

late încă sub stâguri, cu diferitele clase ale militi- 
ilor şi cu gardele orăşenesci, cari puteau fi chiămate . 

la. apărarea, teritoriului şi căminelor, formaă un 

total de 100,000 6meni. 

Primăvera, anului 1877 fu mult anevoi6să pentru 

mișcări şi transporturi de trupe şi material de tot 

felul în România. Ploi continue de mai multe săp- 
tămâni desfundaseră drumurile și le făcuseră neprac- - 
ticabile. Rîurile şi cursurile de ape torențiale erati 

umflate, rupseseră poduri, debordaseră peste şesuri
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și câmpii. Artera ferată, care străbate ţera nu putu 
-satisface, cu singura ei cale, decât cu mare ane- 

voinţă numărâsele cereri de transport ale ambelor 

armate română şi rusă. Cea mai mare parte: din 

trupe îrebuiră să percurgă etapele pe jos, spre a 

lăsa călei ferate transportarea, materialului greă, 

a munițiunilor, aprovisionărilor şi diverselor impe- 

dimente. Marşul armatei rusesci și sosirea ei pe 

țărmul dunăren, fură ast-iel mult întârdiate peste 

termenii hotăriţi, şi acestei întârdieri trebuia, să 
snplin6scă armata română, spre a nu lăsa ţâra fără 

apărare, 

Indaiorirea, ce incumba acum acestei armate, era 

de a teri teritoriul de repetarea şi întinderea, agre- 

siunilor de cari s'a, vorbit, de eventuala stabilire a 

oștirilor turcesci pe malul stâng al Dunăre, până, 

la, sosirea, forțelor rusesci. Sarcina, însă, de a apăra 

tot ţărmul dunărân din fața gurei Timocului şi . 
până la gura Ialomiței sai până la Brăila, unde 

sosiseră primele detașamente rusesci, ar fi fost ne- 

greşit disproporţionată cu efectivul numeric al ar- 

matei nostre, şi nu intra în combinațiunile co- 
mandamentului român. Ce se putea atinge mai cu 
înlesnire, era de a, se împărţi forţele nostre ast-fel 
ca, ele să pâtă face faţă unui atac din partea, tru- 

pelor turcesci din Vidin, care putea fi întreprins 

între Gruia, Calafat şi Bechet, precum şi de a se 

opune unei încercări de trecere a Dunărei între Ni- 
copole şi Silistria, concentrându-se repede divi- 
siunile române pe punctul ameninţat, pentru ca
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ele să, se pâtă opune năvălitorilor și să oprescă îna- 

intarea, lor spre Bucuresci. 

La Daia Comandantul suprem ordonase dar 

trupelor române să ocupe următdrele posiţiuni : 

Corpul Li avea să aşede la Calafat batalionul 

a] 4-a de vânători, regimentul al 4-a de liniă, es- 

cadrânele Doljiă şi Mehedinţi din regimentul L-iă 

de călăraşi, bateriile 1-a, 2-a, şi 6-a din regimentul 

1-iu şia 3-a, 5-a şi 6-a din regimentul al 2-ea, de ar- 

țileriă.. 

La Ciuperceni, regimentul î-iă de liniă, bata- 

lionul î-iă din regimentul al 2-ea de dorobanti, 

escadronul Gorjii din regimentul al 2-ea de călă- 

raşi, bateria 1-a din regimentul al 2-ea de artileriă,. - 

La, Cetate, Disa şi Rastu, cele-l-alte escadrone 

ale regimentelor 1-iă şi al 2-ea de călăraşi. 

La, Poiana, în reservă, batalionul al 2-ea, din re- 

gimentul al 2-ea, de dorobanţi. 

Divisia, 2-a, avea, să prelungâscă şi să apere flan- 

curile posiţiunei de la Calafat, stabilind la, Cetate 

regimentul al 3-ea, de liniă, regimentul al 5-ea de 

dorobanti, 2 escadrâne din regimentul al 4-ea de 

călăraşi, bateria, 3-a din regimentul 1-iă de artileriă, 

La Moţăţă, batalionul 1-iii de vânători ; la Băi- 

lescă, regimentul al 6-ea de dorobanţi, şi la, Galicea- 

Mare, pentru a servi de ajutor saă de raliare, re- 

gimentul al 7-ea şi al 8-ea, de dorobanti, 1 batalion 

din regimentul al 6-ea de liniă, bateriile 4-a şi 5-a 

din regimentul 1-iă de artileriă, 

In fine la Negoiă, 1 batalion din regimentul al
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G-ea, de liniă; la Bistreță, Jighera până la Bechet, 
escadrânele regimentului 1-i de roșiori patrulână 
și având în priveghiâre malul Dunărei, 

Corpul al Il-ea de armată avea misiunea, d'a, ob- 
serva drumurile despre Giurgii și Olteniţa cari 
merg la Bucuresci, și d'a acoperi capitala. Divisia, 
3-a priimi ordin a aședa, la Giurgiă, ca, ante-gardă, 
regimentul al 2-ea, de liniă, 1 escadron din regi- 
mentul al 2-ea, de roșiori 1) regimentul al 6-ea de 
călărași  patrulând între Giurgiii şi Oimucu, o sec- 
țiă din bateria, 6-a a regimentului al 3-ea, de arti- 
leriă în Giurgii, 2 secţiuni ale aceleași baterii 
între Giurgiă şi Slobozia. 

La Daia luară posiţiune regimentul al 9-eă, de 
dorobanţi şi 1 batalion din regimentul al 11-ea de 
dorobanţi. 

La Yrătesci, Turbatu şi Stănesci, batalionul al 
3-ea de vânători, regimentul a] 8-ea, de liniă, regi- 
mentul al 10-ea, de dorobanti, regimentul al 5-ea 
de călăraşi. 

Divisia a, 4-a, porni spre Budesci și Negoesci 
batalionul al 2-ea de vânători, 1 batalion din regi. 

» mentul al 7-ea, de liniă, regimentul al 8-ea, de că- 
lăraşi și bateria, 4-a din regimentul a] 2-ea, de ar- 
tileriă, având la Gruia Și Buciumeni regimentul 
al 5-lea liniă şi regimentul al 16-ea de dorobanţi. 
lar cellalt batalion al regimentului al 7-ea, de 

  

1) Acest regiment era, la acea dată, detașat la corpul al Il-ea, și nu se porni de cât mal în urmă spre a reintra în corpul I-iă și în brigada de cavaleriă cărei aparținea,
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liniă, 1 batalion din regimentul al 15-lea de 

dorobanţi, regimentul al 3-ea, de călărași şi bateria, 

4-a, din regimentul al 3-ea de artileriă, sub ordinile 

colonelului Cantţili, fură îndreptate cu calea ferată, 

la Piatra, şi de acolo cu marșuri; sforţate prin 

Caracal spre Dunăre, unde aceste trupe, cu ajut. 

rele ce aveati a, li se mai trămite, urmau a umplea 

golul între corpul Ti şi corpul al Il-ea. 

In Bucuresci, ca reservă, se aflai regimentul al 

13-ea şi 14-ea, de dorobanţi, regimentul al 2-lea de 

roşiori (3 escadr6ne) cele-l-alte baterii divisionare ; 

reservă care se putea întări, la trebuinţă, cu 1 

compâniă şi 2 escadr6ne de geandarmi, 5 legiuni 
ale gardei orăşenesci numărând aprâpe 10,000 

6meni, cu bateriile artileriei teritoriale şi cu mili- 
țiile ce se formaiă. 

Punerea în mișcare a trupelor române şi ocu- 

parea de posițiuni defensive pe propriul lor teri- 

toriă, nu era nici de cum act de ostilitate în contra 

'Turoiei, nici abatere de la atitudinea, de reservă şi 

de neamestec ce România, își impusese. Erau nu- 
mai măsuri preventive, dar hotărite, da înfrăna 

incursiunile şi prădările bandelor neregulate, la, 

„cari, din nefericire, oștirea și marina otomană se 

făcuse părtaşe, dar cari -puteaă fi încă desapro- 

bate şi oprite, dacă Porta ar fi voit să arate do- 

rința de a urma a îi în pace cu România, In cas 

contrarii, şi dacă Turcii căuta lupta de la care . 
Românii dovedea că nu se vor da înapoi, atunci 

guvernul otoman trebuia s'o întreprindă în mod
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„franc şi leal, conformându-se usurilor d'între po- 
pre şi declarând formal resbel României. Dar nici 
una, nică alta din aceste două căi drepte și netede 

nu voiră a urma, consilierii Sultanului. Ă 

Pe când tâte puterile recunoscură purtarea n6s- 

„_4ră prugentă, și înţeleseră că încheiarea, conven- 

ţiunilor cu Rusia ga: din parte-ne, un act neînlă- 

turabil şi de înţeleptă conservajiune, Porta adresă 

circulări cabinetelor străine spre a învinovăţi 
“Românii de cursul evenimentelor, a le tăgădui 
drepturile şi a le ameninţa instituţiunile. La, ofen- 

-sele şi prejudiciile morale şi materiale -de până 

acum, guvernul turcesc nu întârdiă a adăogi vrăj- 

măşii ostăşesci, atacuri direct pornite de armata 

otomană asupra armatei române. Demnitatea, na- 

ţională a României, ondrea, ei militară, nu-i permi- 

teaii a, priimi fără răspuns asemenea, loviri. Vom 

vedea, cum națiunea română r&dică mănușia, ce-i 
aruncă trufia musulmană, 

Calafatul, schelă de comerciă şi oraş deschis pe 
Dunăre, a jucat un rol important în răsbâiele an- 

teridre prin posiţiunea sa dominantă peste malul 

drept al rîului, pe care este situată cetatea Vidi- 
nului, și prin înlesnirea, ce oferă de a putea servi 

de cap de pod acestei cetăţi. Numărâse urme de 

întăriri şi apărări de pământ se vedeai pe acest 
câmp de luptă din trecut, unde Români, Turci, 

Ruși, se lovise adese-ori, şi unde chiar în ultimul 

resbel din. 1853 6stea, turcâscă respinsese pe Ruși, 

fără ca, ei să mai ptă lua, înapoi acâstă posiţiune.
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Armata, rofhână ocupase pe timpul resbelului sârb- 
turcesc acest însemnat punct strategic, şi am v&- 

qut că i se ordonase mai târditi a stabili pe dînsul 
și câte-va, întăriri. 

In diua de *$2Pi*, la orele 24 d. a, Turcii din 
cetatea, Vidinului de şi sciai că în fata 1% nu se 
afă, trupe rusesci, ci trupe rorfesci, deschid cu 
tunurile de piaţă, focul asupra oraşului Calafat, Ba- 
teriile nostre, sub ordinile majorului Popescu C. 
rădică drapelul român, şi după ce lăsă pe Turci să 
tragă, ș6se lovituri spre a, constata bine că agre- 
siunea, este începută de dînşii, la a, ş&ptea, lovitură, 
tunarii români din bateria, Stefan-cel- Mare răspund 
provocărei tunarilor turcesci. Primele obuse din 
Vidin, trase prea scurt, cad în Dunăre; următârele 
"Și reguleză maj bine tragerea, lovesc vama, casar- 
ma, și mai multe case din Calafat. Obusele române 
iasă mai ântăiă de ţintă vapsrele și navele turcescă 
aflate în port, apoi cetatea, şi edificiile importante. 

Primul foc român fu tras de bateria 2-a de 
8 cm. din regimentul 1-iă de artileriă, comandată de 
locotenentul Dănescu E. cu tunul 1, seria 7, în- 
dreptat, de şeful secţiunei, sub- locotenentul Vasiliă 
C., şi servit de sergentul-major Mihăescu Petre, 
sergentul Dragnea Dumitru, brigadierul I6n Păun 
tunarii Vlad Dumitru, Vasile Dumitru, Nedelcu 
Mitrică şi Badea Savu. Bateriile 1-a şi 6-a din 
același regiment intră, şi ele îndată în acţiune 
împreună, cu bateria, 2-a, și canonada, urmsză cu 
mare  viuăciune între ambii ţărmuri. Tunurile 

5 
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române, bine ţintite, produc efecte vădute prin 

învăhmășsla şi desordinea ce se zăresce în port 

p'intre vasele lovite şi prin negurile de fum ce se 

înalţă d'asupra cetăţi, cari dovedesc că s'au aprins 

într'însa incendiuri. 

Lupta de axtileriă ţinu până la orele 5'] d. a. 

orcii încetând agi bântăii focul, tunurile româ- 

nesci tăcură la, rândul lor. 

A doua di cetatea Vidinului stă liniştită. Din 

cea, din Ruşciuc însă, se întreprinde o recunsscere 

spre Giurgil. Un vapor de resbel turcesc, care 

încrucişa înaintea insulei Mocanu, se apropiă de 

ţărmul român la Smârda, şi deschide focul. Ante- 

posturile române ale divisiunei a 3-a răspund pe 

dată, şi vaporul se retrage spre Rusciuc. 

Mai sericsă fu acţiunea de a treia, di, „20 apr, 

la, Olteniţa. Am vădut, că comandantul suprem al 

oştirei române prescrisese corpului al 2-lea a aco- 

peri cu divisiunile a 3-a şi a 4-a ârumurile ducând 

de la, Giurgiti şi Olteniţa la: Bucuresci, şi a prive- 

ghia, mişcările despre Rusciuc și Purtucaia.. Pentru 

a-și împlini misiunea, divisia, 4-a sosise la Budesci 

şi Negoesci, și comandantul ei, generalul Manu, 

înaintă în diminâţa, dilei de ape un detașar 

ment compus din compania, 1-ă a batalionului al 

Olea de vânători, regimentul al 8-lea de călărași 

şi bateria 4-a, din regimentul al 3-lea de artileriă, 

sub ordinile locotenentului-colonel Perez, până la 

Olteniţa. 

Acest oraş, aşedat la gura Argeşului, este ilus-
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trat prin făpte din r&sboiele trecute. Incă în 1853 
se petrecuse aci o crâncenă luptă, în care Turcii . 
fuseseră învingători asupra, Ruşilor. In faţa, Olte- 
niței, peste Dunăre, se află oraşul Turtucaia, situat 
pe povernișul înălțimilor malului drept, care 
domină malul român. Pe culniea, acelor înălţimi, 
Turcii aveai o întărire armată cu 4 tunuri de 
calibru mare, între cari 1 tun Krupp. Acea, întărire 
era flancată la drâpta, şi la stânga de pichetele 
turcescă , garnite de trupe și legate între dînsele 
printrun lanţ de posturi înaintate, adăpostite în 
șanțuri. Turcii mai aveaii in portul Turtucaiei un 
vapor de resbel ferecat şi armat cu 2 tunuri. 

Locotenent-colonelul Perez, îndată ce sosi după - 
amiadi cu detașamentul sei la Olteniţa, ocupă cu 
ante-posturi un dig, ce se află între oraş şi Dunăre, 
și aşedă vedete la drâpta, spre malul Argeşului, şi 

în stânga, spre satele Ulmeni, Tatina și Spanţov, 
pentru a observa mişcările Turcilor şi a, fi încu- 
nosciințat repede de ori-ce încercare a lor asupra 

malului român. Trupele nâstre înaintaii pe şoseaua, 
ce duce din oraș la port; imediat ce Turcii le ză- 
riră,, ei deschiseră focul din fortul Turtucaiei cu 

tunurile de posiţiune, trăgând asupra șoselei şi ora- 
şului Olteniţa. 

Comandantul micului detaşament român nu 

stătu la, îndoială spre a, r&spunde provocărei. Ina- 

întă pe dată bateria, ce avea, cu dînsul, şi aşedân- 
d'o dinapoia, digului de la țărm, deschise focul asu- 

pra fortului turcesc. Vaporul otoman încăldesce
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maşina, şi pogorîndu-se în josul Dunărei, se aș6dă 

în pedișul bateriei române spre a o lua în eșarpă 

şi a-sprijini cu tunurile sale focul din fortul Turtu- 
caiei. Artileria, nâstră susținu cu mare vigore lupta 
cu tunurile de mare calibru alefortului şi cu acele 

ale vaporului de resbel, luptă care ţinu până înse- 
rase. Cu tâtă ploia de ghiulele îndreptate. asupra. 

bateriei'române, obusele turcesci se perdeaă, în 

cea mai mare parte înfigându-se unele în parape- 

ţul digului, fără a, isbi în bateriă, altele trecând pe 

G'asupra, ei şi îngropându-se în arăturile d'între 

oraşul Olteniţa, şi dig. Efectul focului turcesc fu 
ast-fel cu totul disproporționat cu cantitatea pro- 

jectilelor aruncate, şi Românii navură în acestă, 

ferbinte afacere, ce ţinu de la 4 până la 7/2 ore d. 

a. de cât 3 răniţi: locotenentul de aitilerie Rafail 

Petze, sergentul Radu Vasile şi soldatul Stancu. Ilie. 

Bateria română, comandată de locotentul Fotino 

C., avu o tragere mult, mai eficace ; ea aprinse în. 

două rânduri focul în orașul Turtucaiei și în fort, 
şi sili la retragere vaporul turcesc. 

Sâra, generalul Manu sosi la Oiteniţa, cu restul 

batalionului al 2-lea, de vânători şi puse de înain- 

tară de la, Budesci, Negoiesci, Gruiu şi Buciumeni, 

cele-lalte trupe ale divisiunei sale, cari în dilele de 

29, Și 10 arie ocupară Oltenita. 

In cursul nopţei de 23/,0 spre 2, detașamente 

de vânători porniră în bărci de la malul român, 

spre a face recunbsceri în insulele din fața gurei 
Argeșului şi dinaintea. Olteniţei, şi constatară că.
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aceste ostrâve, acoperite cu sălci şi pădure, erai 
înecate de apele umfiate ale Dunărei şi neocupate 

de Turci. 
Comandantul suprem al armatei române, înso- 

ţit de şeful statului-major general, colonel Slăni- 

cânu, şi de comandantul corpului Il-lea, general 
. v . P ili La . 

Radovici, merse de inspectă, Ja, E“ posiţiunile 
10 maiii 

divisiunei a, 3-a la Frătesci Daia, Giurgiă şi împreju- 

rime. Domnitorul recomandă colonelului Angelescu 

G., comandantul divisiunei, dia fi bine pătruns de 

misiunea, importanţă încredințată, trupelor sale, 
cari aveai în faţă însemnata cetate a Rusciucului 
unde se afla, o tare garnis6nă sub ordinile experi- 

mentatului şi energicului Achmed-Kaiserli paşa, şi 
unde staționai în port bastimente cuirasate şi mo- 

nitâre ale flotilei otomane, precum şi număr6se 

vap6re, șlepuri, ciamuri şi vase de transport. Prin 

linia ferată ducând la Varna, Rusciucul era pe de 

o parte în legătură directă cu marea şi cu Cons- 

tantinopole, pe de alta, pus în apropierea, cetăţei - 

Şumla şi a, cuartierului-general al lui Abdul-Kerim, 

generalisimul armatei turcesci. Prin acest drum de 

fer se puteaii concentra repede Ja Rusciuc gl6te mari 
de trupe, cari, sub protecţiunea, cetăței, ar fi putut. 

să forțeze trecerea Dunărei şi să ia .0 vigurosă 
ofensivă, amenințând Bucurescii. Ori-ce mișcare 
despre Rusciuc trebuia, deci, vigilent observată, . 

ori-ce încercare de atac viguros respinsă. 
In diua, de + Domnul se duse asemenea la 

Olteniţa, şi după ce inspectâză în cale bivuacurile
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trupelor divisiunei a, 4-a, în marş spre Olteniţa, so- 
sesce în acest oraş și merge drept la port spre a 
examina, posiţiunile din fața Turtucaiei şi dis- 
posiţiunile de apărare ale malului român. “După 
acâsta, capul armatei nostre trece în revistă, ba- 
teria, care cu dăuă dile înainte susținuse cu succes 
lupta, de artileriă, +Şi arătă, oficierilor şi soldaţilor 
înalta, sa, mulţumire pentru bărbăţia, cu care își 
împliniseră datoria, Inainte de a, pleca, din Oltenia, 
Domnul dete generalului Manu instrucțiuni deta.- 
liate pentru apărarea, acestui punct din fața 'Tur- 
tucaiei, între cetăţile Rusciuc și Silistra, şi nu mai 
pucin important de cât Giurgiul pentru apărarea 
t&rei şi a capitalei. Până la sosirea, armatei ruse, 
întârdiată în marșul ei spre Dunăre, acâstă posi- 
iune de la Olteniţa trebuia, mănţinută cu ori-ce 
pret, de oștirea română, întocmai ca și aceia de 
la Giurgiiă. 

Pe la medul nopței din 1,3 mai, 6 ciamuri cu 
trupe turcesci pornesc din Rusciuc și se îndrep- 
teză spre ţărmul nostru, între Smârda, şi Malul 
Roşu. Ante-posturile române le lasă de se apropie 
la distanță de 200 metri, şi apoi deschid focul asu- 
pra lor, pe când gardele mari alarmate, se adună 
la mal spre a, respinge desbarcarea, agresorilor. 

D'înaintea, acestei energice priimiri, ciamurile 
turcesci se retrag în grabă spre Rusciuc. 

Diua de 2/,, maiu se petrece liniştită în faţa 
Rusciucului, la Olteniţa însă ostilitățile continuă. 
Generalul Manu pusese a se întări digul în dosul
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căruia era, aşedată bateria, 4-a, întărind:o şi cu bate- 

via, 3-a, din regimentul al 3-lea, de artileriă. Pe când 

tunarii noştri lucra la aședarea celei de a doua 

baterii, vădânduri tiraliorii turcesci de pe malul 

drept, deschid focul şi rănesc pe câtă-va dintre sol- 

daţii noştrii. Dorobanţi, armaţă cu pusci Dreyse, nu 

puteai respunde cu destulă, eficacitate puscilor tur- 

cesci Martini, la acea depărtare de peste 800 metri 

peste Dunăre. De aceia se aşedară, la ante-pos- 

turile n6stre vânâtorii, cari cu armele lor Peabody 

atingeaă ţinta şi întorcea viguros lovirile inamice. 

Aceste împușcături, la, cari se împărtăşiseră tunu- 

rile fortului Turtucaiei îndată ce trupele nstre sai 

fost adunat în grupe mai număr6se pentru schim- 

barea, posturilor, se urmeză în dilele de 2/4 Şi 315 

maiă, făcândivictime și de o parte şi de cealaltă ; 

în rândurile romăne însă ele sunt pucin simţite, 

fiind bateriile bine adăpostite de digul despre Du- 

năre, ear tiraliorii fiind protegiaţi prin șanțurile 

ce'şi săpaseră, şi de insulele pădurâse ale rîului. 

Tunurile n6stre nu erai nici ele inactive, ci res- 

pundeaiă cu energiă tunurilor turces că. 

La, 4|,ș mai sosesce din josul apei, despre Silis- 

tra, un bastiment, cuirasat turcesc, care postându- 

se în faţa, posiţiunilor nâstre, deschide focul cu 

tunurile de pe bord, susţinute de tunurile din fort 

şi de salvele infanteriei otomane aședate pe C6s- 

tele d6lurilor şi prin viile din jurul Turtucaiei. Una, 

din bateriile romăne își îndreptă loviturile asupra, 

monitorului și] silesce în scurt timp la retragere.
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Cele-Valte tunuri ale Românilor își concentreză, fo- 
cul asupra, fortului și orașului Turtucaia, cari în 
curând sunt puse în flacări. După câte-va ore bom: 

bardamentul și puşcăturile turcesci slăbesc, pe 

când cele române îşi păstreză intensitatea şi efec- 

tul. Spressră, Turcii înceteză de tot focul şi renunţă, 

la lupta, pe care nu o mai reîncep în dilele urmă- 

t6re, vEdând, negreșit, din energia apărărei ce li 
28 aprilie 

opusese în aceste şepte dile, de la = la îs 

mai, că posițiunea, de la Olteniţa, este bine gar- 
nită de oştire românâscă și nu se mai pote lua, 
prin 0 lovire de surprindere. 

In aceiaşi di de &|,ș mai, când tunvrile române 

şi otomane bubuiaă la, gura. Argeşului, asemenea, 

concert r&sboinie resuna aprâpe .de gura Oltului. 

Detașamentul colonelului Cantili, căruia i se or- 

donase astabili legătura între corpul I-iă şi al II-lea 
și a priveghia, linia Dunărei între Olt şi Jiă, aşe- 

dase la Îslaz 2 companii din regimentul al 2-lea de 

liniă, escadronul Teleorman din regimentul al 3-lea, 

de călărași și bateria 4-a, din regimentul al 2-lea 
de artileriă, împărţindu-și cele-lalte trupe între 
Islaz, Corabia şi Bechet. Turcii aveati în faţa, Isla- 
zului posiţiunea, dominantă de la Samovit, ocupată 

de trupe de infanteriă şi sprijinită de cetatea Nico- 

polei, ce era, în apropiere. In. Nicopole se aflaă ca 

la 10,000 6meni garnisână, în port staționată 2 

bastimente cuirasate, Podgorița şi Scodra. 

La | maiă unul din bastimentele de resbel 
vurcesci din Nicopole urcă Dunărea şi deschide fo-
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cul asupra, Islazului. Tunurile române aşedate în 
bateriă lângă, pichetul n“ 10, ripostă pe dată. Co- 
mandantul bateriei nâstre, căpitanul Lupaşcu, vă 

dând că ambrasurile parapetului împedică tunu- 

rile sale a urma mişcările vaporului turcesc şi ai 
întârce cu folos loviţurile, scâte tunurile în câmp 

deschis şi urmeză ast-fel îndrăsneţ, duelul cu mo- 

nitorul inamic. Nava turcâscă priimi mai multe 

lovituri bine îndreptate în părţile vii din coste, şi 
după ce obusele române îi sfărâmară atât catartul 

cât și coșiul, ea se retrase la, Nicopole. Din partea 
n6stră, cădu ucis sergentul-major Florea Blejian *) 
și câţi-va soldaţi maă grav sai mai uşor răniţi. Pi- 

chetul n“: 10 fu cu totul distrus de focul inamic. 

*) Dâmna Românilor puse de se aședă pe mormtutul, în care 

se îngropă bravul soldat român ucis în luptă, o cunună de lauri 

și ștejar, luctată în bronz, cu următârea inscripţiune : „Elisaveta 

Dimna Serşentului-major Florea Blejian, mort pentru Patriă, *
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INDEPENDENȚA ROMÂNIEI. 

Declararea stărei de resbel între România și 'Purcia. — Procla- 

marea independenței Statului român. — Entusiasmul națiu: 

neă. — Ofrande și daruri pentru armată. — Devotamentul 

femeilor române, — Ordinul de dial Domnului, — Arma- 

ta română și cea rusă ocupă zone deosebite de operaţiuni.— 

Canonade și fapte de resbel între trupele române și turcesci 

la Bechet, Corabia; Florentin, Gomotarnița. — Bombardarea 

Vidinului la 1%/,, mait.—Importanţa posiţiunei Calafatului.— 

Intărirea ei cu fortificaţiuni nouă și cu trupele divisiunel a 

g-a. — Luptele de Ia gura Oltului la gura Jiului. — Ovaţiuni 

făcute Domnitorului la întârcerea sa de la Calafat. — Intârdie- 

rea ofensivei rusesci.— Sosirea "Țarului Rusiei la Ploiesci.—Vi- 

sita Imp&ratulul Alexandru Domnului Românilor în Bucuresci. 

Fără să fi fost precedat de formele internaţionale 
obicinuite, încins, dar, era resboiul între Români 

şi Turci, resboiu început de aceștia, faţă cu cari 

cei Wântâit se aflaii în netăgăduitul drept de le- 

giuită apărare.
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D'înaintea procederilori neîndreptăţite şi vio- 

„lente ale Porţei, poporul român tresări întrun 

sentiment de ciudă, dar şi de bărbătâscă hotărire. 

El presimţi că în turburata dramă a încercate 

sale existenţe, se inscena acum un act decisiv 

pentru viitorul seă. Deosebirea de vederi ce sub- 

sista de secoli între Constantinopole şi Bucuresci 

în privinţa legăturilor cari uneaii România cu Tur- 
cia, avea, să fiă acum desăvârşit lămurită. Inalta, 

Portă, ale cărei perpetue silinţe fuseseră de a, de- 
natura, caracterul acelor legături înfățişându-le ca, 
resultat al supunerei umilite, al cucerirei cu sabia 

credea să invedereze şi de astă-dată tesa. sa, favo- 

rită a. vasalităţei. 
Românii, a căror muncă din a doua decime a 

secolului present ţintise în a reînoda firul vieței 

lor politice şi naționale, rupt de suta şi cinci ani 

cari despart fatala dată de 1716, şi stabilirea, regi- 
mului fanariot, de anul renascerei 1821, Românii 

trebuiaă acum să, dovedâscă lumei că mai depe- 

nerat, urmaşii tovaroşilor lui Mircea și lui Stefan, 
ai acelor aprigi luptători, cari, după crâncene şi 

vitejesci bătălii, consimţiseră, de bună voiă la legă- 

minte onorabile şi nesilite de sprijin și ajutor reci- 

proc cu Turcii. Glasul tunului românesc de la Ca- 

lafat, Olteniţa și Islaz, era, însuși glasul peste vea- 

curiresunător al oștenilor lui Ţepeş, lui Bogdan. şi 

Rareş, Radului de la Afumaţi şi Vit6zului Mihaiu, 

cari sub aceşti mari ai noștrii Domni sciuseră de 
atâtea, ori să înfrângă şi să sdrobâscă trufia mu-
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sulmană, când, ca în dilele de faţă, dînsa trecea, 
rânduiala și hotarele acelor legăminte, pe cari înţe- 
lepciunea-şi prevederea politică, iar nu frica şi 

umilinţa, îndemnaseră pe Români a le încheia cu 

Turcii. 
Aceste eraii simţirile cari mișcară, ca un frâmăt 

adânc şi patriotic națiunea, și armata română, din 

diua, în care r&sboiul impus de Portă nu se mai 
putea, înlătura, 

La, +2 Senatul şi Camera deputaţilor pri- 
imesc starea de resbel cu imperiul otoman, decla- 

rând desfiinţate legăturile ce unea ambele ţări. 
Prin voturile lor solemne şi unanime de la %/ 

maiă, Corpurile legiuitâre proclamă independenţa 

Statului Român. 
A doua di 10/2» maiă, a un-spre-decea aniversară - 

a, suirei pe tron a Domnului Carol, vede realisân- 

du-se visul secolar al Românilor. De la o margine 

a țărei la alta, tâte inimile sunt, coprinse de un 

nespus entusiasm. Autorităţile şi corpurile consti- 
tuite, oraşele, satele, cătunele, toţi într'un cuvânt, 

de la mic până la mare, se rostesc gata, la, ori-ce 

jertfe pentru a susţine cu tâte bunurile naţiunei, 

cu aurul şi sângele ei, libertatea şi neatârnarea 

Patriei. Camerele pun. la, disposiţiunea guvernului 
un credit de 10 miline lei pentru primele chel- 

imeli cerute de punerea oştirei pe picior de 

resbel, şi autorisă contractarea unui împrumut de 

30 mili6ne lei. Ofrandele de servicii şi de ajutore 
pentru armată, darurile voluntare în bani şin na-
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tură curg din tote părţile. Domnitorul dă una, sută 

mii lei spre a se adaoge la misa de campaniă a 

oficierilor din trupele mobilisate. Cadrul acestei 

scrieri nu permite a intra în amănuntul actelor de 

- generos şi desinteresat patriotism săvărşite în acele 

memorabile momente de întruniri şi de asociaţiuni, 

de pers6ne publice sai private, în cercul mai larg 

sati mai restrins al mijlâcelor fiăcărui. Paginele 

Monitoruluă oficial şi ale diarelor de pe acel tinap 

sunt pline cu reproducerea unor asemenea acte, 

Tarolările de bună voiă în oştire şi în ramurile 

ei auziliare se îmbuldesc din tote părţile ; tineri şi 

Gmeni maturi din tâte stările sociale, bărbaţii cari 

ocupa posiţiuni însemnate în administraţiune, 

în magistratură, în corpurile legiuitâre, părăsesc 

căminul şi ocupaţiunile lor, iată arma, şi al6rgă în 

jurul stegurilor. Bătrânii, chiar, se simt întineriţi 

de sânta, ardore care încinge tâte inimile, şi vin de 

'să pun experiența și autoritatea, vârstei la servi- 

ciul ţărei organisând felurite ajutâre pentru oştire, 

instituind ambulanţe şi spitaluri pentru căutarea, 

celor ce se vor răni în luptă. 

Femeile române, mai ales, nu uită dumnedessca 

lor menire de măngăiere şi de alinare. Cu nobila 

lor Dâmnă în frunte, ele, ca și soţii, fraţii şi fii lor 

își împlinesc datoria, către ţ6ră. Şi când suferin- 

țele, rănile şi mortea, vor începe cumplit a secera 

rândurile vitejilor, devotamentul sublim al Ro- 

mâncei va, dovedi mărimea sufletului ei. 

Mişcarea de concentrare a trupelor rusesci spre
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Dunăre începe a se apropia de termenul ei. Intre 

comandamentele oştirilor română şi rusă se deter- 

minase, în principiă, acţiunea fiă-cărei din ambele 

armate, zona, sa, de operaţiune, în conformitate cu 

objectivul unei şi altei. Oştile imperiale aveai a-şi 

stabili şi asigura basa de operaţiune în România, 

spre a păşi în Turcia. Pentru acesta, armata rusă, 

urma, să se desfăşure pe Dunăre, de la gurile ei 

până la, Olt, şi să-'şi al6gă în acâstă zonă punctele 

priinci6se pentru trecerea, marelui rîă şi înaintarea 

în Bulgaria. Armata, română, al cărui rol era numai 

de a apăra teritoriul (căci evenimentele nu demon- 

strai încă până acum pentru România necesitatea, 

de a împinge acţiunea, ei mai departe) ocupase po- 

sițiunile „dele mai amenințate ale fruntariei despre 

Turcia, i le mănţinuse până la sosirea, trupelor 

rusesc. Acum ea avea a, le remite Rușilor, pe m&- 

sură ce aceştia, înainta spre Olt, şi a-și concentra 

apărarea, în zona coprinsă între malul drept al 

acbstui rii până în faţa gurei Timocului și până 

akolo unde înceta, vecinătatea, ţărei cu Turcia. 

* Statul român mărginindu-se, la, început, în po- 

“siţiunea de neutralitate între beligerantă, din care 

agresiunile Porţei îl siliră să iasă, nu încheiase ali- 

anţa cu Rusia, Prin urmare armatele română şi 

rusă, m'aveaii nici să opereze împreună, nici să fasio- 

neze una, cu alta. Fiă-care 'şi păstra, objectivul ei 

propriii, zona sa de acţiune, comandamentul ei 

deosebit. Tâte aceste amănunte militare se regu- 

laseră, prin înțelegere între comandantul suprem al
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armatei române, Domnul Carol, şi comandantul 

cap al armatei imperiale, marele-duce Nicolas, 

care-și stabilise cuartierul seă general în Ploiescă. 
Ambii înalți comandanţi schimbaseră visite dese, 
şi avuseseră, frecuente întruniri caracterisate de 
curtenia, raporiarilor personale, de cordialitatea, 
relaţiunilor de familiă între amânduoi pricipii. 

De câte ori msrele-duce veni, spre a se întâlni 

„cu Domnul Românii. în Bucuresci, el fu primit 
aci ca 6spe, dar nu în calitate de cap al coman- 

damentului ostăşesc ce exercita, La prima sa ve- 

nire se ivi un interesant incident, prin care se sta. 

bili însă mai bine nuanţa priimirei ne i se făcea. 
Anunciându-se apropiata sosire a fratehi Țarului în 

capitală, baronul Stuart, agentul - dipiwmațic al 

Rusiei, comunică guvernului nostru că ma;sle-duce 

va fi însoţit de un detaşament de trupe, Cere tre- 

bue să urmeze în ori-ce loc pe capul oștirei rzsesci 

cu drapelul comandamentului, drapel venera; ce 

: fusese remis marelui-duce cu pompă în Rusa, 

Domnul Românilor puse de se răspunse diplom- 

tului rus că convenţiunea din */,; aprilie opresc 

formal intrarea; veri-cărei trupe rosiane în capital: 

țărei, și că prin urmare acea, escortă nu pote veni 

în Bucuresci, unde marele-duce Nicolae va, fi pri- 

imit ca un înalt și bine venit 6spe, dar nici cum 

în calitate de comandant de 6ste. Drapelul coman 

damentului rusesc şi escorta, sa rămaseră dar 

cuartierul-general din Ploiesci, şi marele-duce ve 

în Bucuresci însoțit; numai de. o suită de oficie
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fără însă ca, trupe imperiale să fiă amutorisate a, 
intra, în capitală, 

Detașamentul loc.-general Skobelef sosesce la 
“he maiu la Giurgiă și ia în priimire acestă posi- 
țiune apărată până atunci de divisiunea, 3-a, ro- 
mână. Trupele acestei divisiuni fură îndreptate 
spre Valahia-Mică, La ?/., maiă divisia, 4-a română, 
remite generalului Aller, comandantul divisiunei 
a 32-a rusă, Olteniţa, şi se pune în marş spre Bu- 
curesci, ca de aci să mârgă să ia, posițiune peste 
Olt. La 10/22 maiă divisia română intră în Bucu- 
resci, unde o căldurâsă priimire din partea popu- 
laţiunei este răsplata frumsei sale atitudini la 
Olteniţa. Domnul trece în revistă trupele şi con- 
feră comandantului acestei divisiuni, oficierilor şi 
soldaţilor, cari se distinseseră în luptele susținute, 
medalia Virtutea militară şi decorațiunea, Stelei Ro- 
mâniei, decoraţiune înfiinţată în ajun 'ca afirmare 
a deplinei Suveranităţi a, Statului Român. Unul din 
soldaţii ce urma a se decora, pentru vitejiă aflân- 
du-se rănit în spitalul militar, Elisaveta Domna, 
merse acolo şi-i puse pe pept, cu însăşi mâna, sa, 
crucea, de ondre. 

Tot în memorabila qi de 10/,, mai în care se 
proclamase independenţa României, Domnul adresă 
armatei următorul ordin de qi: 

«Oficizri, sub-aficieri, caporali 7 soldaţi ! 

«In momentele grave prin care trece țEra nâstră, 

6
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«România întregă are ochii ţintiți asupra vostră ; ea 

«pune în voi tâte speranțele sale. 

«la ora luptei aveţi înaintea vâstră faptele bă- 

«trînilor oșteni români; aduceți-vE aminte că sun- 

«teți urmașii eroilor de la Racova şi de la Călu- 

«găreni. 

«Drapelul sub care luptaţi este în mijlocul vos- 

«tru însaşi imaginea Patriei. Urmaţi-l dar vitejesce, 

«şi când o dată laurii păcei vor reînverdi pe munţii 

«și câmpiile României, Patria, cu recunoscinţă, va 

«inscrie numele bravilor ei apărători pe frontispi- 

«ciul edificiului independenţei române. 

Oficieră, sub-oficieri, caporali și soldați, 

«Domnul vostru vă urmăresce cu mândriă. El în 

<curând va fi în mijlocul vostru, în fruntea vâstră. 

«Causa ce vă este încredințată este o sântă causă. 

«Cu noi dar va fi Dumnedei, cu noi va fi victoria.» 

CAROL. 

AMacutrile 'Turcilor în contra trupelor nostre n'a 

încetat. Ele fură, repeţite în dilele de 2/17 Şi 8/20 

mai la Islaz, și la 11/23 urmâză luptă de artileriă 

la Bechet. Dînsa, se încinse prin încercarea făcută, 

de vaporul Clotilda, pe care-l cumpărase guvernul 

rusesc de la societatea austriacă de navigaţiune 

dunărână, de a pogori pe Dunăre străcurându-se 

pe dinaintea, cetăților turcesc. 

Vaporul, care priimise ecuipagiă rus la Severin, 

reuşise a ajunge până în dreptul Rahovei. Dar aci,
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când bastimentul se silia a se pune la adăpost 
intrând în Jiă, Turcii din Rahova îl zăresc, și pe 
la 6/2 ore dimineaţa, deschid asupra-i focul tunu- 
rilor de posiţiune ce aveai în acest oraș întărit. 
In faţa Rahovei se afla, la, Bechet, 1 batalion din 
regimentul 15 de dorobanţi, escadronul Ilfov din 
regimentul al 3-lea de călăraşi şi o secţiă din ba- 
teria, 3-a a regimentului al 4-lea, de artileriă, trupe 
făcând parte din detașamentul colonelului Cantili. 
Cu tâtă inferioritatea, sa. numerică, arţileria, română 
răspunde pe dată tunurilor turcesci spre a atrage 
asupră-și focul lor şi a protege manevra, vaporului. 
Mai bine de o oră şi jumătate cele 2 tunuri româ- 
nesci sustin cu vigore lupta cu 12 tunuri turcesci, 
şi focul nostru nu se opresce de cât după ce Turcii 
înceteză pe al lor. Vaporul rusesc, ast-fel sustinut, 
își putu efectua, intrarea în Jiă, dar cârmaciul seti 
nedeprins cu localitatea, și nesciind a-şi nemeri 
calea în mijlocul înecurilor ȘI răvărsăturilor de ape 
de la, gura, Jiului în Dunăre, se înomoli şi presintă, 
astfel o ţintă fixă focului inamic, care îi făcu stri- 
căciuni. Ecuipagiul rusesc fu însă scăpat în bărci 
de trupele române. 

A doua di 12, mai, fapte de răsboiă pe linia, 
Dunărei ocupată de Români urmeză la Corabia şi 
la Vreta, în faţa, Florentinului, In Corabia, se aflaăă 
2 companii din regimentul al 7-lea, de liniă, esca. 
dronul de Ialomiţa, din regimentul al 3-lea. de că- 
lărași şi 2 secţiuni ale bateriei a 3-a din regimen- 
tul al 4-lea de artileriă. Inainte de răvărsatul zori-
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lor qilei de :22,, un detaşament compus din soldaţi 

de infanteriă şi de călăraşi trece cu băreile Du- 

nărea, spre a face o recunâscere pe malul turcesc 

în faţa, Corabiei. El constată că forțele turcesci se 

află tăbărtte în apropierea satului Măgura, precum 

şi pe o înălţime d'asupra satului Ghighen ; şi după 

ce detaşamentul român schimbă câte-va focuri cu 

ante-posturile turcesci cari dai alarma, el isbu- 

tesce a, se reîmbarca înainte ca Turcii să fi prins 

de veste spre a-i pune pedică, şi se întârce la Co- 

rabia după ce 'şi-a împlinit scopul constatând pre- 

senţa, inamicului. | 

Comandantul corpului Liu de armată, generalul 

Lupu, priimise la 11/25 maiii scirea de la ante-pos- 

turi, că pe malul drepi al Dunărei, în sus de Vidin, 

se văd mişcări de trupe spre Florentin, Tasen şi 

Gomotarniţa, precum şi adunare în acele părți de 

bărci, şăici şi ciamuri, sub protecţiunea unui va- 

por. Aceste mișcări dând bănuială de vre-un pro- 

ject de incursiune al turcilor pe mailul român, Co- 

mandantul corpului dete ordin colonelului Vlădescu 

a-şi concentra, t6tă brigada la Cetate şi Obirşie. 

Şeful brigadei execută, peste nopte mișcarea, şi 

înaintâză a doua, di, 12]2, mait, cu batalionul l-iă 

de vânători, escadronul Buzăă din regimentul al 

4-lea de călăraşi şi bateria, 3-a din regimentul 1-iă 

de artileriă până în faţa Florentinului. Zăresce 

acolo pe înălţimi un campament de trupe, şi spre 

a-i constata, forțele, colonelul Vlădescu ordonă ba- 

teriei a deschide focul. Se dovedesce însă că ta-
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băra, tureâscă aşedată acolo este numai vă strata- 

gemă spre a simula, forțe mai mari, şi că ea nu 

coprinde de cât o companiă de infanteri i, pe care 

obusele române o silesc să se retragă cu iuţelă 

peste muchea, dealurilor, părăsind. corturile. Peste 

n6pte însă un ciam turcesc cu soldaţi se îndrep- 

tâză de la Gomotarmiţa, spre a recunbsce malul 

român. Ante-posturile nâstre şi garda-mare de la, 

pichetul din faţă, lasă pe Turci să se apropie la 

bătaiă de puşcă şi deschid un foc viii asupra lor. 

Cârmaciul este ucis și vasul se întorce repede îna- 

poi. Dilele următore Turcii se abtin de ori-ce . în- 

cercare în acâstă parte. 

În nâptea de 13/25 spre 1|as mai se petrecu în 

zona, de operaţiuni a armatei ruse un frumos fapt 

„de arme, la care fu părtaș un oficier superior ro- 

mân. Majorul din flotilă Murgescu, împreună cu 

locotenenţii de marină rusâscă Dubaschoft, Sches- 

takoff şi Petroft, întreprinseră cu șalupa română 

Rândunica şi cu şalupele rusesci Alaytehif, Ghighit 

şi Xenia, o expediţiune în contra monitorului tur- 

cesc Seife, staționat, în canalul Măcinului, în faţa 

Brăilei. Aceşti bravi oficieri, cu tot focul cuirasa- 

tului turcesc care-i zărise, reuşiră a se apropia de 

dînsul şi a-l isbi în costă cu o torpilă Whitehead, 

care-l sparse şi afundă cu totul. Ast-fel, în interval 

de cinci-spre-dece dile, fură distruse două din cele 

mai importante vapore ferecate ale marinei oto- 

mane pe Dunăre, marină de la care Turcii aştep- 

tai mari fol6se, şi pe cazi le ar fi putut obţine cu
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mai bună, direcţiune și mai multă hotărîre. Hobart; 
paşa, oficier engles în serviciul marinei turcesci, 
promisese că va face minuni cu flotila cuirasată, 
de pe Dunăre și că va, împedeca pe inamic de a 
trece riul. Insă când ostilitățile începură, el dis- 
păru de pe câmpul de luptă și plecă la Constan- 
tinopole. În locul isbândelor promise, flotila, oto- 
mană se mulțumi a bombarda, oraşe şi porturi des- 
chise ale României, unde nu întîmpina, resistenţă, şi 
a, se retrage, în urmă, dinaintea tunurilor române şi 
ruse, saii a, avea, s6rta monitorului Seișe, sortă pe 
care 0 avusese asemenea, la 2". cuirasatul 
Lujti-djelii, sfărâmat tot în faţa, Brăilei de bateriile 
rusesci. Aceste două monitâre construite în Fran- 
cia, costaseră 4 miliâne de franci împreună, ȘI 
aveai fă-care 219 6meni ecuipagiă. Câte-va mi- 
nute de nepriveghiare şi nepricepere de o parte, 
de coragiă şi de resoluţiune de alta, fură de ajuns 
spre a face să pâră un capital așa de însemnat şi 
vi6ța atâtor 6meni. Vom vedea, mai iârdiii cum un 
al treilea, monitor turcesc fu afundat de bateriile 
române de ja, Canapa. 

Fapta, îndrăznsţă, la, care contribuise un oficier 
român, aduse ondre oştirei nâstre și modestului, 
dar inteligentului nostru corp de marină, care do- 

vedea, că posedă oficieri hotărâți şi instruiță în școli 
speciale, ca, majorul Murgescu, elev al şcolei na- 
vale din Brest. Comandantul cap al armatei ruse 
decoră cu crucea, S-tuluă Vladimir pe acest oficier;
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el fu pus la ordinea, ilei a ambelor armate, Și 

Domnul Românilor îi conferi Stfua Românie. 
In faţa, Corabiei Turcii construesc în diua de 

14/25 maiti lucrări de apărare spre a putea mai bine 

întreprinde atacuri, precum şi a respinge încer- 
cări de desbarcare din partea trupelor n6stre, cum 

fusese recunâscerea, de la, 12/2,, de care am vorbit. 

A doua di sosesce şi un vapor de resbel otoman 

despre Rahova, care deschide focul asupra Cora. 

biei. Tunurile române fac, la rândul lor, a li se 
audi glasul. Bombardarea ţinu trei ore, pricinu- 

ind în adevăr stricăciuni oraşului Corabia, fără a 

face însă, mult rău trupelor nâstre. Ele se deprin- 
seseră, cu repețitele bombardări schimbate de am- 
bele părți. Tunarii noștri, cu vesela şi chiar în 

primejdiă glumâţa, fire a Românului, diceaă că 
bombele turcesci sunt copilaşi răsfățaţi, cari fac 

mai mult sgomot; de cât răi, şi că ele se opresc 

la marafet. Astfel restălmăciai ei, în limbagiul 

lor naiv şi pitoresc, termenul ce-l audeaă pronun- 

ciându-l oficierii spre a desemna parapetul care 

protegia, bateriile, și unde obusele turcescă se în- 

figeaii şi se perdea de cele mai multe ori. 
A treia di, :5/ag mai, urmeză o mai ferbinte 

luptă pe acest punct. Două monitâre pogoră des- 
pre Rahova, şi la 7!/2 ore diminâţa se opresc d'în- 

aintea, Corabiei. Trupele române de aici fuseseră, 

întărite prin 1 secţiune din bateria 5-a din regi- 

mentul aj 4-lea, de artileriă cu tunuri de 9 cm. şi 

prin batalionul al 2-lea, din regimentul al 14-lea
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de dorobanţi. Una, din navele turcesci se postâză, 
în faţa, bateriei nostre, cealaltă, o ia în înfiladă, şi 
amândouă deschid focul, care ţinu 4 ore. Tunurile 
române răspund viguros. Pe la amiaqi, un obus 
isbesce în partea, drâptă a cabinei pentru maşină 
a unuia din vapore, din care se înalță fum. Moni- 
torul, atins, suspendă atunci focul şi se depărteză, 
la larg spre a stinge începutul de incendii, urmat, 
de tovaroșul seu. 

- După o oră şi jumătate ambele vapore se întorc 
„Şi reîncep focul; unul din ele caută a străbate în 
braciul Dunărei format de o insulă, în: faţa Cora. 
biei, în care erai adăpostite 9 șlepuri şi un vapor 
de comerciă. Turcii temându-se, negreşit, că aceste 
vase sar putea întrebuința de trupele române spre 
a trece şi face incursiuni pe malul opus, monitorul 
voiesce a se apropria spre a le distruge. Trupele 
n6stre lasă bastimentul turcesc să înainteze, și 
când se află la, distanţa de 400 metri de barteriă, 
tunurile acesteia îndrepteză asupra lui un foc vio- 
lent, iar dorobanţi de pe mal trag salve asupra 
ecuipagiului: Lovirile artileriei aduc stricăciune 
turlei monitorului, care renunţă la întreprinderea, sa, 
și începe a se retrage din braciul Dunărei spre larg. 
In momentul când trecea, presintând flancul, înain- 
tea bateriei române, brigadierul Buciuman Alecu 

ochi tunul aşa, de îndemânatic, încât nemeri drept 

în ambrasura unuia din tunurile ce se afla pe bord. 
Obusul român pătrunse înăuntru şi sfărîmă elicea, 

navei turcesci, care nu se mai putu mişca, Cel-lalt
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„monitor îi alârgă în ajutor, și ast-fel ambele bas- 

timente, unul remorcând pe cel-lalt, se retrag din 

luptă. In acâstă viuă actiune, care ţinu, înainte 

şi după amiadi, 8 ore, Românii n'avură perderi: 

simţitere. Se distinseră mai ales locotenentul 

Cucu, brigadierii Buciuman Alecu, Alexandrescu 

Nicolae şi tunarul Mihalea Vasile. 
Domnul Carol, deşi chiămat în acele însemnate 

împrejurări aşi da, tâte grijele afacerilor politice 

ale Statului, dorea, să împlinescă cât mai curând 

promisiunea făcută, oştirei de a veni în mijlocul ei 

spre a împărtăşi cu dînsa, pericolele orei presente. 

Comandantul suprem al armatei române, însoțit, 

de ministrul de resbel, general Cernat, de şeful sta- 

tului-major general cu oficierii marelui-cuartier, de 

colonelul Gaillard, atașat militar al Franciei pe 
lângă armata rusă, şi de colonelul Doctoroff, ata- 

şat de marele-cuaztier rus pe lângă comandamen- 

tul român, porni în diua, de 14|, maiă spră a in- 

specta, trupele de peste Olt. Petrecu n6ptea în Cra- 

iova şi 4 doua di plecă către Galicea-Mare, unde 

se opri pentru a vedea, trupele cantonate acolo; 

asemenea, şi la, Golenţiă. La 4 ore d. a. Domnul sosi 

la Calafat, unde fu întîmpinat de comandantul 

corpului I-iti de armată şi de tote căpeteniile oști- 

rilor din acel loc. 

Suveranul merse mai ântâiti de inspectă lucră- 

rile defensive, bateriile Stefan, Carol, armate cu tu- 

nui de 9 em, Elisabeta şi Mircea, în care se aşeda- 

seră tunuri de piaţă de 15 cm. servite de marina-
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rii flotilei nâstre, sub ordinile raajorului Dimitre- 
scu-Maican N. Apoi adunând şefii diferitelor ser- 
vicii, studiă pe cartă, posiţiunile române în raport, 
cu posițiunile turcesci şi cu întăririle cetăței Vi- 

„din, şi prescrise măsurile de apărare și lucrările 
cari mai trebuia sporite în jurul Calafatului, spre 
a face din acâstă posiţiune un câmp întărit în 
stare de a resista cu succes ofensivei corpului de 
armată, turcâscă concentrat la Vidin. 
Domnul încălică după acesta Şi se duse în ta- 

băra, de lângă Calafat, unde puse de sună alarma. 
În timp fârte scurt trupele fură gata, pe posiţiunile 
de luptă, ce trebuiaii ocupâte în cas de atac. Re- 
gimentele fură, trecute în revistă; pe urmă li se 
ordonă a rupe rândurile şi a se întorce în bivua- 
curi, unde Domnul se opri spre a convorbi cu ofi- 
cierii și soldaţii de tote armele, cercetând cu înte- 
res despre traiul lor, despre tot; ce atinge şi mişcă, 
inima oștânului. Comandantul suprem făcu apoi 
minuţi6se cercetări ecuipamentului de resbel, de- 
positelor de munițiuni şi de subsistenţă,; visită 
ambulanţele, informându-se detailat despre starea, 
sanitară a trupelor. Un spirit minunat însufleţea, 
armata, urale nesfirşite însoţiai pretuindeni pe 

“Domnitor. Oficierilor străini, chiar, cari erai pre- 
senți, le plăcea, a constata, viuciunea, atitudinea, 
sprintenă şi marţială a ostaşilor români. 
După săvârşirea, acestor . inspecţiuni, Domnul se 
întorse la, întăriri, aşedându-se cu statul sei ma- 
jor în bateria Carol, pe culmea Calafatului. Din-
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colo, peste Dunărea falnică, și liniştită, mândra, 

cetate turcâscă îşi scălda p6la, în undele rîului pu- 

ternic, care o încingea cu un brâi iat şi poleit de 
sfinţitul sârelui de primăvâră. Capul armatei ro- 

mâne ordonă a se începe bombardarea asupra Vi- 
dinului, spre a se regula tragerea tunurilor de 

asedii din bateriile Mircea şi Elisaveta. Primul foc 
fu tras din bateria, Carol, Forterţa otomană tre- 

sări din odihna ei la audul tunului român; la a 

doua, lovitură, pornită din Calafat, tunarii turcesci 
răspunseră cu militărâscă curteniă. O ferbinte ca- 

nonadă se încinse între ambele maluri. Tote bate- 

riile române intraseră în actiune, citadela, şi fortu- 

rile Vidinului riposta cu vigdre. Artileria, turcâscă 
părea, că avea, consciință de locul de ondre unde 

trebuia, să țintâscă, Cel d'ântâiii obus, asvârlit de 
dînsa., nemeri în bateria Carol, la, forte mică dis- 

tanță de locul chiar unde sta, Domnitorul; spărtu- 

rile se împrăsciară pe d'asupra bateriei. „Ha, ! asta/i 

musica ce'mi place“, strigă vitezul Suveran rădi- 

cându-și chepiul şi salutând bomba inamică ca o 

vechiă, cunoscință din șanțurile de la Diippel, unde 

principele Carol se familiarisase cu asemenea pro- 

jectile. Un puternic şi entusiast : Ura ! isbucni din 

i6te pepturile şi răspunse acestui eroic salut, mu- 

sicile tutulor regimentelor intonară imnul naio- 
nal. Peste tabără și peste baterii adia, suflarea, vre- 

milor măreţe, dilelor s&rbătoresci ale României, 

când Domnii ţărei, adevăraţi Voivodi şi adevărate 

Căpetenii ale oştirilor, veneaii în mijlocul lor spre
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a ţine calea vrăjmaşului, a apăra moşia şa încu- 
_“ nuna, Gu gloriă stâgurile românesc. 

Cinci obuse de mare calibru Armstrong neme- 

riră în bateria, Carol, unde se afla Domnul, din cari 
trei se sparseră chiar în interiorul bateriei. Multe 

loviră asemenea în cele-lalte baterii şi în oraşul 

Calafat. Dar cu tâtă viuciunea bombardărei, ele nu 

produseră în rândurile nostre decât ceva contu- 
„siuni şi ușcre răniri. In acest timp, tragerea tunu- 

rilor române era de o perfectă, rectitudine şi pre- 
cisiune. Efectul se putea aprecia prin isbucnirea 

> fiă-cărui projectil în cetate şi în forturile turcesci, 

precum și între vasele din portul Vidinului, Resul- 

tatul încercărei tunurilor de asedii fiind deplin 
mulțumitor, şi acestă probă având de efect a, spori 

încrederea, trupelor române şi a însufla, grije celor 

vrăjmașe, arătându-le eficacitatea şi puterea mij- 

IScelor n6stre de apărare, Domnul ordonă, la 8 ore 

sera, încetarea focurilor ce ţinuseră mai bine de o 

oră cu multă, ardâre de amândouă părţile. 
Capul oştirei române petrecu n6ptea, în Poiana, 

la trei cuarturi de oră depărtare de Calafat, A doua, 

di, 152g maii, îşi urmă inspecţiunea, la, Ciuperceni, 

unde ordonă înființarea unei baterii spre a susţine 
stânga posițiunei de la Calafat. Apoi întorcându-se 

aci, recompensă înaintea, trupelor adunate pe ofi- 

cierii și soldaţii cari se distinseseră mai mult în 

diferitele lupte urmate de la, 3", atărnând pe 
„_peptul lor Virtutea militară şi Sidua României. Intre 

cei ce dobândiră acâstă meritată răsplată erai co-
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lonelul Cerchez, comandantul divisiunei 1-a; loc.- 

colonelul Algiu, şeful statului-major al acestei divi- 

siuni; majorul Popescu, comandantul artileriei din 

Calafat; majorut Ivanovici, comandantul batalio- 

nului al 4-lea, de vânători, alţi 8 oficieri şi 9 grade. 

inferidre. 

Domnul porni apoi din Calafat şi mezse, prin 

Maglavit, la, Cetate, unde se opri spre & inspecta, 

atât trupele de pe acest punct, cât şi posițiunea 

importantă ce le era dată în apărare. Am vădut că 

în dilele de 11[+3 şi 12/24 mai, se observaseră în 

acâstă, direcțiune indicii cari făcea să bănuiâscă, 

intenţiunea din partea, Purcilor de a trece cu 6re- 

care forţe pe malul român. Acâstă intenţiune se 

învederase prin adunarea de număr6se îmbarca- 

ţiuni sub protecţiunea, unui vapor de resbel în fața 

pichetului Gomotarniţa. S'a arătat . ce măsuri se 

ordonase de comandantul corpului L-ii în presenţa 

acelor îndicii, şi disposiţiunile pe cari le luase co 

mandantul de brigadă, colonelul Vlădescu, spre a 

împedeca, o asemenea eercare și a arăta 'Turcilor 

că malul român nu este lipsit de apărători. 

Projectul Turcilor de a trece pe teritoriul român 

între Cetate şi Calafat, nu fusese o bănuială lip- 

sită de temei. Acâsta, sa putut constata nu nu- 

mai din semnele observate și din informaţiunile 

dobândite atunci, dar încă din revelațiuni poste- 

ri6re, cară aă urmat după resbel. Intr'adevăr, din 

toță comandanții turci cari ai avut un rol însem.- 

nat pe teatrul resbelului din Bulgaria în 1877,
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evenimentele ulteriore aă dovedit că acel care la 
începutul ostilităţilor comanda, la Vidin, avea, mai 
multă, resoluţiune şi iniţiativă. Acest comandant 
era Osman pașa. Prin energiă și bravură, prin suc- 

_cesele operaţiunilor sale în răsboiul sârb-turcesc, 
el atrăsese privirile asupra sa şi câștigase, îm- 
preună cu rangul de muşir (mareșşial), nemărginita, 

“încredere a, soldaţilor sei. Osman paşa avea acum 
sub-ordinile sale nu numai trupele de la Vidin, dar 
şi tote forțele din Bulgaria, occidentală, cari for- 
mai un total de aprope 60,000 6meni oțeliţi în 
luptele din Bosnia, Herzegovina, Sârbia, soldaţi 
aleşi, între cari o întrâgă divisiune din garda im- 
perială a Sultanului. Cu aceste trupe mușirul oto- 
man câștigase, cu câte-va luni mai nainte, isbân- 
dele de la Zaitciar, Veliki-Isvor şi Kneajevatz. Era, 
lesne de înţeles că un asemenea, şef, cu asemenea, 
ostași, să fiă nerăbdător a, eși din inacțiunea, în - 
care era mărginit în posiţiunea lăturalnică, de la 
Vidin, și să caute să se facă, vorbă despre dînsul. 

Indată după isbucnirea, resbelului, în corentul 
lui aprilie, Osman paşa, simţise că ar fi putut is- 
buti să ia o energică ofensivă atunci când Cala- 
fatul, la, intrarea, Ruşilor, fusese părăsit de trupele 
române până la, priimirea, convenţiunilor de cor- 
purile n6stre legiuitore, şi chiar şi mai în urmă, 
când nu se afla la Calafat decât o divisiune ro- 
mâin6scă. Când mai târdiă aceste trupe fură, întă- 
rite, când se concentră pe acel punct întreg corpul 
Liă, proporţiunea, numerică a, forțelor respective
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rămânea, totuși aprâpe îndoită în partea, generalu- 

lui turcesc. Operaţiunea putea dar fi întreprinsă, 

chiar dacă Osman n'ar fi urmărit scopuri mai mari 

da se întinde în Valahia-Mică, şi d'a amenința 

desfăşurarea, strategică, a armatei rusasci pe Du- 

năre. Cu forţele ce avea la disposiţiune, coman- 

dantul otoman putea, să imite, în parte, tactica, luă 

Omer pașa în campania din 1853, care, printr'o 

energică ofensivă, ocupase atât Calafatul cât şi 

Olteniţa şi insula Romădanului în faţa Giurgiului, 

şi îşi formase capete de poduri cari folosiră mult 

la apărarea cetăților Vidin, Rusciuc şi Turtucaia, 
Nu era, decă un calcul strategic greșit din par- 

tea lui Osman, projectul de a se face stăpân pe 

Calafat, şi se înțelege uşor cât de mult ar fi fost 
îngreuiate atunci concentrarea și defensiva Ro- 

mânilor în Oltenia, precum și liniştita desfăşurare 

a armatei rusesci pe Dunăre, cu acea ameninţare 

la extrema, stângă. Sforţările şi sacrificiile ce ar 
fi trebuit puse spre a, seste pe Turci din acele po- 

siţiuni, se puteai calcula, de pe cele făcute în ace- 

laşi scop de Ruși la 1853—1854, când totuşi nu 

isbutiseră a, lua înapoi posiţiunile Calafatului. 
Este cert că comandantul Vidinului se gândise 

la. acâstă întreprindere potrivită şi cu tempera- 

mentul, şi cu mijlocele sale de acţiune. Pe de o 

parte el îşi pregătea măsurile pentru executare, pe 

de alta cerea, îngăduirea generalisimului otoman 

și a autorităţilor superidre de la, Constantinopole. 

Insă atât în Stambul, cât şi în $Şumla, unde se
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malul stâng al Oltului, dar la finele lui maii nu 

era încă în măsură de a, păși la ofensivă în Bul- 

garia. Impăratul Alexandru sosi la 3 ela, cuar 

tierul-general al armatei sale în Ploiesci. 

Neobicinuită, şi interesantă era pe atunci prive- 

liştea acestui oraș de provinciă. Harnic și dedat 

cu activitate negociului în favorabila, sa posiţiune 

la; răspântia drumurilor masi ale ţ&rei, Ploiesciul 

nu s'ar fi aşteptat însă a fi transformat, de o-dată 

în reşedinţă imperială, şi chiămat a adăposti 6s- 

peţi aşa. de înalţi. Căci în zidurile sale se afla 

acum nu numai comandântul, marele-duce Nico- 

lae, cu numărâse căpetenii ale oştirilor, dar însuşi 

puternicul monarch al tutulor Rusiilor cu fii și ne- 

poţi sei: 'Țareviciul, marii-duci Vladimir, Sergiu, 

Nicolae Nicolaevici, Nicolae şi Sergiti Leuchten- 

perg, Alexandru Battenberg. Apoi, pe lângă suitele 

strălucite ale Impă&ratului şi ale principilor din fa- 

milia, împărătâscă, se adăogiau demnitarii cei mai 

înalţă ai imperiului: cancelarul principe Gortcha. 

coft, cu colaboratorii sei baronul J omini, pâna, cea 

mai ageră a oficiului din afară al Rusiei ; consilie- 

rul de stat Hamburger ; generalii Ignatieif, cunos- 

cutul diplomat ; Miljutin, ministrul de resbel; con- 
tele Adlerberg, ministrul casei imperiale; princi- 

pele Tcherkaski, viitorul administrator al Bulga- 

viei ; d. de Nelidoff, şeful cancelariei diplomatice 

militare. Intrun cuvânt, Petersburgul nu mai era 

în Petersburg, el se strămutase de pe ţărmurii 

Nevei în modestul oraş din marginea Dâmbului 
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către care se îndreptaă acum privirile pline de aş- 

teptare. ale Europei. 

Cu mult tact şi cu multă cuviință — acâsta şi- 
ati făcut plăcere a, recun6sce organele rusesci cele 

mai autorisate şi mai sus puse — sa purtat po- 
pulaţiunea ploiescână în tot timpul cât a avut în 

mijlocul ei pe Suveranul Rusiei, împreună cu tâte 

aceste somităţi, şi adesea-ori autocratul el însuşi” 
şi înaltele personagii cel încongiurau, își amin: 

tea cu mulţumire de timpul de linişte, de secu- 

ritate şi de odihnă ce petrecuseră în plăcuta, reșe- 

dință de la polele Dâluini-Mare şi Carpaţilor pra- 
hoveni. | 

Nu dâră că li se oferiseră serbări, ovaţiuni şi des- 
fătări cari să-i facă a le părea nisce delicii capuane 
şederea în acest modest loc. Din contră, s'a obser- 

vat cât de mare era, de rândul acesta, contrastul 

cu cele ce se petreceau alte dăți la venirea Ruşilor 

în ţâră, când erati serbătoriţi nu numai de cercu- 
rile înalte, dar chiar şi de masa populațiunei, fiind 

priviţi ca, liberatori în acele timpuri de grele su- 

ferințe și de lipsă de ori-ce putere organisată na- 

țională. Relaţiunile sociabile ce se stabileau odi- 
nidră între ambele popâre, apropierea favorisată, 

de comunitatea credinţei religi6se, legăturile de în- 
vudire destul de dese ce se contracta prin căsă- 
torii între familii române şi ruse, nu se reînoiră, 
de astă-dată. Națiunea română, cordială şi priete- 
n6să, fără îndoială, în primirea, ce făcea și de rân- 

dul acesta Ruşilor, păstra, însă acum o vădită
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nuanţă, de reservă și de cumpănire, indicând grijea, 

de a-şi deosebi individualitatea propriă, ţinta și 
aspiraţiunile sale distincte, pe cari înțelegea a nu 

le împreuna cu cele rusesci pe tărâmul politic şi 

naţional, tot aşa precum ls despărțise şi pe t&râmul 

- militar prin separarea, zonelor de operațiuni, prin 

necontopirea, oştirilor respective, prin păstrarea 

întrâgă şi neştirbită a comandamentului asupra 

forţelor armate ale ț&rei. 

După ce se odihni o di în Ploiesci, Impăratul 

Alexandru veni la 27|, maiu a face visită Suvera- 

nului României în capitala sa. Țarul Rusiei era 

însoţit de fii şi nepoţii sei, de cancelarul principe 

Gortchacoft, de miniştrii şi de personagiile ruse 
cele mai considerabile aflăt6re atunci în România. 

Se „înţeleg lesne sentimentele de deferenţă, şi cur- 
teniă oficială, de curiositaite respectudsă pentru un 

spectacol neobicinuit, cu cari populaţiunea, bucu- 

rescână, primi acestă, visită. Fără, precedent era 

pentru Bucuresci venirea unui Împărat al Rusiei ; 

împrejurările îi dedeai o importanţă şi mai mare. 

De câte ori, în adevăr, nu simțise capitala, acestei 

mult svânturate ţări, adînca neplăcere de a vedea 

generali, comisari şi câte o-dată simplii consuli 

străini, intrând şi gerând ca stăpâni în zidurile 
sale ? Pentru prima 6ră îl era dat a întîmpina pe 

monasrchul unei puternice naţiuni vecine, venind în 

chip cordial şi prietenesc în mijlocul bucuresce- 

nilor, și afirmând, prin acest demers, stimă şi con- 

sideraţiune pentru Ţ6ră şi pentru Suveranul nostru,



INDEPENDENŢA ROMÂNIEI. 35 - 

dispositiuni bine-voitore pentru actul politic de 

curând săvârşit al proclamărei independenţei Ro- 

mâniei. Căci ca Suveran deplin independent, ca, 

adevărată capitală a unui Stat liber şi neatârnat 

primiră Domnul Românilor şi oraşul Bucuresci pe 

Impăratul Alexandru. 

In convenţiunea de la î/,; aprilie fusese stipu- 

lat că, oştirile rusesci nu vor ocupa capitala. Acâstă, 

stipulaţiune avea o consecuenţă morală însemnată, . 

căci ea, reserva, şi afirma, în mod şi mai vădit su- 
veranitatea, ţărei prin faptul că reşedinţa, domnescă, 

scaunul guvernului şi al parlamentului român, era 

liber de ori-ce trupe străine, rămăind exclusiv în- 

credințat pâzei și ocrotirei forțelor naţionale. 

'Prupe române dederă, ast-fel, în Bucuresci ono- 

rurile suveranului Rusiei ; cavaleria, nostră îi servi 

de escortă. Stâguri şi pajeri române şi ruse, alătu- 

rate, împodobeaii stradele, piăţele şi casele. Numele 
lui Carol şi al lui Alexandru erai împreunate în 

aclamările mulţimei ce se îndesa, pe percursul am- 

bilor Suverani. Cuviinţa, şi respectul cu cari îl în- 
tîmpinaă autorităţile şi cetăţenii din tote stările, 
civilitatea, şi ordinea, cea. mai perfectă, împreunate 

cu aspectul vesel şi sărbătoresc al întregului oraș, 

mişcară, adino şi plăcut inima din fire blândă şi cu 

porniri gener6se a înaltului 6spe, ale cărui simţiri 

bine-voitâre, în acele momente, pentru ţâra, care-l 

primea, atât de călduros, o strîmptă şi senilă poli- 

tică avea, să le întunece atât de tare mai târdiă.
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Împăratul petreci diva în Buouresei cu Domnul 

şi Dâmna Românilor, şi spre sâră se întârse la 

cuartierul-general âl armatei sale la Ploiesci. 
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Nuoi lupte la Calafat, Rast, Bistreț, Bechet şi Isiaz, — Posiţiunea | 

trupelor divisiune! a 4-a română la finele lu maii.—Bombarda- 

rea unor colâne turcesci de artileria nostră de la Ciuperceni.— 

Bombardarea Vidinului dia nuoile întăriri de la Calafat.— 

Turcii ocupă ostrovul Dunărei în faţă de Desa, și cârcă a des- 

barca pe teritoriul român. Sunt respinși și iuaţi în gână de că- 

lăraşit noştrii. — Defensiva română pe drepta Ţiulul întărită de 

divisiunea 3-a. Posiţiunile ocupate de acâstă divisiune.— Recu- 

nâsceri întreprinse de trupele române pe teritoriul otoman.— 

Ruşii trec Dunărea ln Măcin, şi mai pe urmă la Sistov.—Con- 

cursul dat acestor operaţiuni de către armata română.— Acţiu- 

nea aceste! armate continuă cu vigâre. — Infanteria română 

ocupă ostrâvele Dunărei în fața Vidinului. — Bombardarea și 

incendiarea Lom-Palancei de către axtileria română.—Irupele 

divisiunei a 4-a, trec pe malul stâng al Oltului. — Situaţiunea 

politică şi militară a României în urma trecerei Ruşilor peste 

Dunăre.— Consideraţiuni cari dispun spiritele pentru o acţiune 

energică a Românilor.— Ofensiva armatei nâstre hotărâtă în 

principii.— Până la pregătirea tutulor mijl6celor pentru acestă 

ofensivă, trupele române păstreză defeasiya. — Dishiibuirea 

drapelelor regimentelor din noi formate;
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Armata, română își continuă misiunea, ei de apă- 
„axe a teritoriului de la; Olt până la confinele Sâr- 
biei, asigurând tot de o-dată prin acâsta şi flan- 
cul drept al armatei rusesci în desfășurarea, ej. 
Trupele nâstre urmeză a face faţă atacurilor tur- 

"cesci, cari nu-și încetâză, cursul lor. 
La Calafat se începuseră lucrările ordonate de 

comandantul suprem pentru a complecta, apărarea, 
acestui punct. In qiua de *. mat pe când soldaţii 
noștrii r&dicaii o bateriă, artileria din Vidin des- 
chide focul asupra lucrătorilor. Bateriile române 

“răspund cu mai multă eficacitate decât tunurile 
"turcesci, cari, afară de stricăciuni la, parapete și în 
clădirile din Calafat, rănese- numai un soldat, și 
desfac un tun, pe când ghiuielele române răs- 
besc în castelul cetăţei, în bateria, de sub acest 
castel şi în port, aprindână pe mai multe puncte 
incendiul, care nu se putu stinge de cât mult timp 
după ce încetă bombardarea. 

Tot în aceeaşi di se schimbă ostilităţi la Rast, 
unde un detaşament turcesc pornit de la Lom-Pa- 
lanca, şi voind a desbarca pe malul stâng, este 
respins de călăraşii români. Pe acest punct se mai 
făcuse o asemenea, tentativă la, 15/3 maiiă și fusese 
și atunci respinsă, precum fusese alungată de re- 
gimentul 1-iă de roșiori desbarcarea pe care Turcii, 
veniţi despre Cibru-Palanca, voiseră a o întreprinde 
ia, Bistreţ, în aceiaşi di de 15/39 mai, simultane 
cu desbarcarea încercată, la; Rast. 
Armata română veghează dar în tote părțile
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unde Turcii caută a se stabili pe teritoriul nostru, 

i a face prădăciuni. La, 200 şi 27 mai 
ŞI p ” 4 iunie 3 8 iunie , 

lor de desbarcare spre Ostroveni, la gura Jiului, 

sunt întîmpinate de detaşamentul de dorobanţi 

stajionat acolo, care trecând în not o vărsătură din 

Jiă, atacă pe năvălitoră şi-i pune pe fugă. A treia di 

la, 2-a, vrăjmaşul voiesce a-şi reînoi tentativele 

pe acest punct, pornind în mai multe bărci din 

Rahova, şi îndreptându-se spre Bechet. Un batalion 

din regimentul al 15-lea de dorobanţi îl respinge, îi 

omâră şi rănesce mai mulți Gmeni. 
y aan 24 maiii - 2 

Turcii cârcă la —zizie O surprindere de n6pte 

asupra, Islazului. Pe la 9 ore sâra, un bastiment 

de resbel turcesc se ivesce la capul insulei. care 

desparte aci Dunărea în două braţe principale, la | 

Est, de ostrovul mai mare al Katnovocului, pe când 

trupe de infanteriă pogdră de la casarma d'asupra 

pichetului Samovit şi se îndreptsză spre Dunăre, 

pentru a se îmbarca sub proteoţiunea cuirasatului. 

Senţinelele nâstre zăresc aceste mișcări şi dai 

alarmă. Câte-va companii din regimentul al 2-lea, 

de liniă şi artileria nâstră deschid imediat focul 

asupra, vaporului şi a infanteriei inamice, gata a se 

sui în bărci. Atunci Turcii pun în posiţiune, în fata 

casarmei d'asupra pichetului Samovit, 2 tunuri, la 

cari se asociâză și tunurile bastimentului de resbel, 

şi răspund cât-va timp focului românesc. Apoi în- 

fanteria, tureâscă îşi părăsesce projectul ei de des- 

barcare şi se retrage spre Samovit, pe când vapo- . 

rul se depărtâză spre Nicopole, după ce sa putut 

cercările .
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încredința că ţărmul român, nptea, ca și diua, 
este bine păzit, . - 

În ultimele dile ale lui mai, defensiva română 
între Olt şi Ji era simțitor îmbunătăţită. Detașa.- 
mentul colonelului Cantili, care, cu tot slabul sei 
efectiv, își făcuse în timp de aprâpe o lună cu în- 
teligență, și energiă datoria, fusese întărit de tru- 
pele divisiunei a 4-a, sosită acum întrâgă pe acâstă 
zonă de pe ţărmul drept al Oltului. Divisia, 4-a, 
după ce apărase Olteniţa, până la sosirea, Rușilor, 
se retrăsese spre Bucuresci unde am vădut că fu- 
sese trecută, în revistă, şi pornise apoi în Valahia» 
Mică. Între finele lui mai şi începutul lui iunie, 
acâstă, divisiă era aşedată în modul următor : 

La, Bechet, regimentul al 16-lea de dorobanţi (cu 

un detaşament la Ostroveni, pe malul stâng al 
Jiului), un batalion din regimentul al 15-lea de do- 

- robantă, bateriile a 2-a şi a 5-a din regimentul al 

4-lea de artileriă, regimentul al 7-lea, de călărași, 
patrulând spre Dăbuleni şi Potelu, 

La, Dăbuleni şi Grojidipod, regimentul al 13-lea, 
de dorobanţi. 

La Corabiu, batalionul 2-lea de vânători, regi- 
mentul al 14-lea de dorobanţi, regimentul al 8-lea, 
de călărași, bateria, 1-a din regimentul al 3-lea, şi 
bateria 4-a, din regimentul al 4-lea de artileriă, 

„La, Islaz, regimentul 5-lea şi al 7-lea, de liniă, ba- 
teriile a 3-a, şi a, 5-a din regimentul al 3-lea, de ar- 
tileriă, regimentul al 3-lea, de călăraşi. 

In faţa. Islazului, Dunărea se împarte în mai



APĂRAREA DUNĂREL gi 

multe braţe formate de insule, între eari cea maj 

mare este ostrovul Katnovocului, situat d'înaintea 

gurei rîului Vid, care dă, în Dunăe despre Bulga- - 

mia. Aceste ostrâve “fuseseră ocupate de TPurci 

pentru a susține de acolo atacurile cari le îndrep- 

tati în contra, teritoriului român, şi a neliniști tru- 

pele n6stre. Artileria, din Islaz bătu aceste insule - 

spre a alunga din ele pe inamic, şi în dilele de 

29 pa și 3 si un detașament din regimentul al 

7.Jea, de liniă întreprinse recunbsceri în acele în- 

sule şi constată, că ele fuseseră, părăsite de inamic. 

Acesta, temându-se, la rândul sei, că trupele nostre 

'se vor fi stabilit în acele insule şi vor fi luat pose- 

siune de dinsele, deschide, din posițiunea de la 

Samovit, focul asupra lor la £ iesi, la care răspund 

vunurile de la Islaz. 

Artileria, de la Ciuperceni zăresce în diua, de 5/15 

iunie înaintarea unor colne turcesci pornite din 

Vidin şi îndreptându-se de alungul Dunărei, spre 

Vitbol. Ea deschide focul asupra lor şi le silesce 

a'şi resfrânge mersul peste muchia dâlurilor, în 

afară, din bătaia tunurilor românesci. 

La, 3l2p iunie garnis6na, din Rahova dirige iarăşi 

un atac asupra Bechetului, care este întîmpinat 

de focurile artileriei şi ale infanteriei n6stre asupra 

tiraliorilor inamici. 

Românii întreprind a doua di o recunscere de 

la Gîrla-Mare spre Florentin, și constată că acest 

punct, care fusese evacuat la '2/2, mai în urma 

canonadei dirigiată asupra sa, şi despre. care sa 

  

32 iunie ?
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vorbit; întrun precedent capitol, se ocupase iarăși 

de Turci. 

“Tot în acâstă di de 9], iunie se încinge o luptă 
viuă de artileriă între Calafat şi cetatea Vidinului. 

Garnis6na turcâscă lucra, pe la amiai, la sporirea, 

întăririlor fortului de Nord. Bateriile Carol şi Blisa- 

veta deschid focul asupra lucrătorilor inamici spre 

ai împedeca, ucid şi rănesc mai mulţi dintrînşii 

şi constrâng pe cei-lalţi a se retrage. 'Tanurile tur- 

cesci din ceţate răspund imediat, focului nostru. 

Atunci intră, în: acţiune şi cele-lalte baterii române. 

„Bateria, Stefan-cel- Mare ia de objectiv cetatea; ba- 

teria, Independența portul şi mora de abur. Bombar- 

darea de ambele părți ţinu şâse ore. Bateriile 

române suferiră câte-va stricăciuni, multe din clă- 

dirile orașului Calafat fură lovite, dar populaţiunea 

civilă le deşertase. Obusele române produseră, în 

schimb, un efect mult mai simţitor în Vidin. Ba- 
teria, tureâscă de sub castelul bulgar fu fârte mal- 

tratată, tot asemenea şi castelul însuși ; tunurile 

bastionului fură, reduse la tăcere, oraşul Vidin era 

în Hacări în patru părţi şi incendiul nu sa putut 

stinge decât nâptea târdiii. 

Turcii căutară, la rândul lor, a împedeca, a doua, 

şi a treia di pe lucrătorii de la Calafat, a, repara, 

stricăciunile produse de bombardamentul din ajun 

la, bateriile n6stre ; dar cu tote aceste ele fură, re- 

pede restabilite şi puse în stare a sustine lupta, 

Un detaşament turcesc de forţa, unei companii 
pornise, la 12|, iunie, în ciamuri şi bărci despre
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Arcer-Palanca pentru a împinge o recundscete în jos. 

de Ciuperceni, la, Dsa. Ajunşi în ostrovul din drep- 

tul malului român, soldaţii turci nu putură resista, 

pornirei lor de fanatică crudime asupra creștinului, 

şi măcelăresc pe nisce bieţi ciobani ce se -aflaii în 

acea, insulă. Apoi ei se apropie de ţărmul român. 

Dar escadrânele noastre staționate la Dâsa  l0- 

_vesc aşa, de răi pe cei ce caută a desbarea, încât 

ți silesc a se întârce în grabă şi a se retrage în in- 

sula din față. Călăraşii se iaii după dînşii în băr- 

cile pichetelor până în ostrovul unde Turcii cău- 

tase a, se adăposti, şi-i gonesc și de acolo după ce 

le înflige perderi de mai multă moră şi răniță. 

Neobservând pe malul Dunărei, spre Dâsa, nici 

baterii, nici trupe de infanteriă române, Turcii cre- 

deaiă, probabil, că acest punct este neocupat, şi 

recun&scerea ce executară la 12|», iunie putea avea 

scopul d'a se asigura dacă este posibilă o între- 

prindere în acea parte, spre a întorce posițiunea, 

Ciupercenilor şi a ataca ast-fel, în flanc şi pe la 

spate, Calafatul. Ivirea, călăraşilor noştri demon- 

stră 'Turcilor că vigilenţa trupelor române nu lip- 

sesce nici în acest loc. 

Defensiva românscă de la gura Jiului şi până 

în faţa, gurei 'Timocului, fusese și dînsa, întărită 

pe la, finele lui mai prin sosirea, divisiunei a 3-a, 

retrasă, precum am vădut, de la Giurgiă, unde aco- 

- perise capitala până la, venirea Ruşilor, şi pornită 

apoi în Oltenia. Ac6stă divisiă stabilindu-şi cuar- 

tierul sei general la Băilesci, avea misiunea de a
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servi de reservă şi sprijin celor două divisiuni ale 

corpului t-iă Ja. Calafat şi împrejurime, şi, detașând 

trupe spre stânga până la Jighera şi Zavalu, pe 

malul drept al Jiului, numita divisiune a 3-a, tre- 

buia să ia contactul cu trupele divisiunei a 4-a de 

pe malul stâng al acestui rîu. Trupele celor trei 

„ divisiuni, 1-a, 2-a, 3-a, ocupaiă la finele lui iunie şi 
începutul lui iulie, următorele posiţiuni + 

La, Colafai, unde erat cuartierele-generale ale cor- 

“pului Liu şi divisiunei 1-a, se aflau: batalionul al 

4-lea de vânători, regimentele al 4-lea, de liniă, 1-iă, 

„al 3-lea şi al 4-lea de dorobanţi, bateriile 2-a, 6-a, 

- din regimentul 1-iă, şi a 2-a, 4-a, 5-a şi 6-a din re- 

gimentul al 2-lea, de artileriă, mai multe divisiâne 

de artileriă, teritorială (pompieri) compania 4-a de 

- geniă, companiile flotilei, escadronul Olt din regi- 

mentul 1-iă de călărași. 

La, Dîsa, escadronul Doljii şi escadronul mixt 
al regimentului 1-ii de călărași, escadrânele Argeş, 

Vâlcea, Muscel, din regimentul 2-lea, de călăraşi. 
La Rast, escadronul Romanați din regimentul 

l-iă de călăraşi. 

La Ciuperceni, regimentele 1-iă de liniă și al 2-lea, 

de dorobanţi, bateria 3-a din regimentul aj] 2-lea, 
de artileriă, şi o secţiă din bateria 6-a a regimen- 
tului 1-iă de artileriă, 

La, Cetate, cuartier-general al divisiunei a, 2-a, se 

aflau regimentele al 6-lea, de liniă şi al 6-lea, doro- 

banţi, bateriile a, 4-a din regimentul î-it şi a 4-a
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din regimentul al 2-lea de artileriă, escadronul 

Dîmboviţa, din regimentul al 4-lea de călărași.- 

La, Salcia, regimentul al 3-lea de liniă, bateria 

5-a din regimentul 1-iă de artileriă, escadronul 

Mehedinţi din regimentul 1-iă de călăraşi. 

La Gîrlu-Mure, batalionul 1-iti de vânători, es- 
cadrânele Prahova şi Buzăă din regimentul al 4- 

lea, de călăraşi, bateria 3-a, din regimentul 1-iă de 
artileriă,. 

La Vruta, regimentul al 5-lea, de dorobanţi. 

La FOntâna-Banului, regimentul al 8-lea de do- 

robanţă. 

La Maglavit şi Golenţ, regimentul al 7-lea de do- 
robanţă. 

La, Poiana, opt, şi mai târdiu când se stabili aci 
Comandantul suprem cu cuartierul-general al ar- 

matei române, dece escadrone de cavaleriă, adică . 

escadrânele de gendarmi de laşi şi Bucuresci, şi 

regimentul 1-iii şi al 2-lea, de roşiori. 
La Băilesci, cuartier-general al divisiunei a 3-a, 

staţionaui regimentele al 2-lea şi al 8-lea, de liniă, 
al 9-lea, de dorobanţi și un batalion din regimentul 
al 1i-lea de dorobanţi, bateria 6-a din regimentul 

al 3-lea, şi bateriile 1-a, 3-a, 6-a din regimentul al 

4-lea, de artileriă; un escadron din regimentul al 
5-lea de călărași. 

La Moţăţei, regimentul al 10-lea și al 12-lea de 
dorobanţi ; bateriile a 2-a şi a 4-a, din regimentul 
al 3-lea, de artileriă. Aceste trupe lâgă aci divisiunea,



„98 CARTE A TREIA. 

3-a cu divisiunea 2-a spre EGntâna-Banuhuii şi Ma- 
giavit. 

La Bistreț, îm legătură prin Catanele, Negoiă şi 

marginea Dunărei cu trupele divisiunei 1-a, la, Past, 

se afla 2 escadrâne din regimentul al 5-lea de că- 

lăraşi şi regimentul al 6-lea de călărași întreg. 

La Plosca, compania 3-a din batalionul al 3-lea, 

de vânători staţiona pe malul drept al Dănăţeului; 

iar pe malul stâng al acestei gîrle : 
La, Cârna, acest batalion avea compania l-a și a 

4-a; şi mai departe spre. Est, 

La Măcieşul-de-Jos, compania 2-a. Tot terenul 

din'naintea acestui batalion era forte anevoios pen- 

tru ofensiva, pornită de peste Dunăre, şi favorabil, 

din contră, pentru defensivă, fiind acoperit de nu- 

m&rose bălți şi smîrcuri cari se întind până la Jiii, 

precum balta, Bistreţului, a Măceșului, a Nedeii şi 

a Jigherei, formate de scurgerea Dănăţăului în 

Dunăre. 

La, Jighera, extrema stângă a divisiunei a 3-a, 

era postat un escadron din regimentul al 5-lea, de 

călăraşi, cu misiune d'a, observa, terenul până Ia, 

Zavalu şi drâpta Jiului, şi a ţine legătura spre 

Ostroveni cu trupele din divisiunea 4-a de pe ma- 

lul stâng al acestui rîă. 

Tâte aceste trupe aveai la cuartierele lor gene- 

rale, sai pe punctele ce se socotise mai priinci6se, 

serviciile lor auxiliare de geniti, de pontâne, de te- 

legrafiă militară, colânele de muniţiuni şi de sub- 

sistenţă, trenurile, ambulanţele centrale şi divisio-
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nare. Una din cerinţele primorâiale ale artei resbe- 
lului cari se impun oştirilor — a, se împrăștia, pen- 
tru a se hrăni, a se aduna, pentru a combate — era, 
ast-fel deslegată, de comandamentul superior al ar- 
matei române prin distribuirea, trupelor, și mănţi- 
nerea, relaţiunilor între dînsele pentru o repede 
concentrare. 

Trupele române sunt acum destul de întărite şi 
solid aședate pentru a putea, întreprinde, la rândul 
lor, demonstrațiuni pe teritoriul turcesc. Aceste de- 
monstraţiuni n'aă de scop a duce cu sine, ca in- 
cursiunile musulmane, terdrea, și devastaţiunea,; 
objectivul lor este de a recunâsce de aprâpe posi- 
țiunile vrăjmașului şi a descoperi cugetele şi în- 
treprinderile sale, pentru a, se putea, mai bine păzi 
de dinsele. In acest scop urmase recunâscerea de 
la 9/2 iunie, împinsă de la, Gîrla-mare spre Floren- 
tin. La 12. se face o nouă expedițiune de trupe 
cari trec în bărci pe malul drept al Dunărei spre 
Catovo şi Ceiselo, la Nord de Vidin. Ele constată, 
că acele puncte sunt; ocupate de trupe turcesci, şi 
după ce schimbă câte-va focuri cu ante-postiurile 
inamice, trupele nâstre se retrag împlinindu-și sco- 
pul de iscodire care li se dedese. A doua, di, la 12/25 
iunie, recunâscerea este reînoită eu detaşamente 
mai numărâse cari împing investigaţiunile lor mai 
departe, pun pe fugă posturile înaintate cari cârcă 
a, le opri, și dată foc pichetelor turcesci putând servi 
de râzim atacurilor asupra, țărmului român. 

De două luni, dar, de la, isbucnirea r&sboiului, 

8
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Români și Turci sunt în luptă, în aprope dilnice 

ciocniri. Tn primele cinci-spre-dece dile când. ax- 

măta română nu era încă înşirată pe Dunăre, când 

ea nu putuse ocupa tote punctele de pe ţermuri 

şi trebuia, să suplinscă întârdierile Ruşilor, terito- 

riul fusese deschis năvălirilor şi pustiirilor bandelor 

de neregulaţi. Cerkezi şi bași- bozuci, cari omorîră 

prădară, făcură tot felul de crudimi. Indată ce ar- 

mata română se arată, mai ântâii la, Calafat, la 

Giurgiă și Olteniţa, ea pune stavilă, pe acele puncte, 

îndrăznelei musulmane ; şi când col6nele rusesci 

susese la, locurile destinate a se lua, în pază de 

dînsele, când oştile române se îndesesc dela, gura, 

Oltului până în dreptul gurei Timocului, fruntariile 

n6stre nu mai pot fi nepedepsit insultate, incursiu- 

nile, devastările și barbariile sunt înfrânate, 0pe- 

raţiuni sistematice, regulate, conforme cu legile. 

răsboiului şi usurile pop6relor civilisate, se substi- 

tie atacurilor sălbatice cu cari Tureii creduseră 

că vor înspăimânta pe Români. 

Departe de a-şi ajunge asemenea scop, aceste 

atacuri avură resultatul cu totul opus de a deștepta, 

dorinţele şi aspiraţiunile de libertate şi de neatâr. 

nare deplină ale naţiunei române; de a face să 

isbucnâscă legitima sa indignare, patriotica sa 

mâniă faţă cu lovirile neomen6se ale Porţei; de a 

sili, în fine, 6stea românâscă să, să la luptă şi să 

arate, atât vrăjmaşiului, cât şi lumei surprinse, ca 

lităţile, sciința, şi virtuțile ei militare, 

O-dată cu împlinirea datoriilor sale către ț5ră şi
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cu spornica, apărare 'a teritoriului, oștirea româ- 

„_n6scă, în intervalul de două luni de la 1:/-; aprilie 

până la, 1/2 iunie, fusese încă în posiţiune a da 

armatei rusesci un concurs a cărui valdre nu se 

pote contesta. Acestă armată, scutită de pedici şi 
de întreprinderi seridse din partea vrăjmaşului 

cărui stăteaii faţă forțele române, își săvârşise în 
linişte şi neturburată marșul ei strategic şi desfă- 
şurarea, pe Dunăre. Comunicaţiunile sale cu basa, 

de operaţiuni îi fuseseră asigurate prin păstrarea 

podului de la Barboşi de către trupele române, 

până la sosirea primelor detașamente rusesci, şi 

marele-duce Nicolae putuse aşeda cu înlesnire 
aripa stângă a armatei sale la Brăila, Galaţi şi gu- 
rile Dunărei, având flancul drept acoperit de oș- 
tirea, n6stră. Prin apărerea acesteia la Olteniţa, la, 

Giurgii, ca şi la Calafat şi pe cele-lalte puncte, 

Ruşii nu mai avură a cuceri malul stâng înainte 

de a trece în ofensivă peste Dunăre, cum erai siliţi 

a face în anteridrele răsboie cu Turcii. Dar nu 

„aceste fol6se numai, prin ele însele destul de în- 

semnate, le trase armata rusă, înainte de a păşi 

în Bulgaria, din acţiunea, trupelor române. Vom 

vedea, în curând concursul viguros şi eficace pe 

care armata, nâstră, îl dete trupelor Ţarului la tre- 
cerea lor peste Dunăre, la luarea Nicopolei, şi la, 
asigurarea, și lărgirea, basei lor de operaţiuni. 

Cu venirea Impăratului Alexandru în România, 

lumea era, în adăstare de evenimente mari şi de- 

cisive pe teatrul resbelului. Nu fără 6re-care mirare
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-ea vedea cum de la, sosirea monarchului Rusiei la 

cuartierul-general al armatei sale în Europa, timpul 

înainta şi totuşi nu se începea operaţiuni însem- 

nate, al căror prim act trebuia să fiă trecerea Du- 

nărei şi luarea, ofensivei. în adevăr se s&vârşiseră, 

două luni de la, păşirea Rușşilor peste Prut şi de la, 

deschiderea acestei campanii, pe care comanda- 

mentul rus avusese timp s'o chibzusscă şi s'o pre- 

gătâscă, în detalii mai de o jumătate an de la, mo- 

bilisarea şi concentrarea trupelor imperiale în 

Rusia, de msdă-di, adică din noemvrie 1876. 
Dar am mai spus câte obstacole şi câte dificul- 

tăță întîmpinară Ruşii în marșul lor spre Dunăre 

din causa timpului împotrivitor, a ploilor, inunda. 

ţiunilor, desfundărei drumurilor și a greutăței 

comunicaţiunilor întrun aino-timp care fu, de astă- 

dată, excepţionalmente nefavorabil operaţiunilor 

militare. 
Pe lângă alte întârdieri, Ruşii mai avură și pe 

aceia dea nu putea, profita de materialul lor de 

căi ferate decât până la lași, şi de acolo a fi siliți 

la, continue şi anevoi6se transbordări. Prin deose- 

birea, de depărtare a railurilor căilor ferate ruse de 

acea admisă de tâte cele-lalte state, și prin urmare 

şi de România, Rușii avuseseră în vedere a îngre- 

una înaintarea armatelor inamice în interiorul 

Rusiei. Dar acum ei constata că folosul ce voise 

să-şi asigure printracâsta întrun resbel defensiv, 

se pote întârce în contra lor în casul unui resbel 

ofensiv, și neputăndu-se folosi de materialul rus pe
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drumurile ferate străine, armatele rusesci întîm- 

pină peste fruntarii asemenea greutăţi de transport. 

Acesta fu, în parte, şi cuvântul pentru care Ruşii 

nu putură aduce cu sine un aprovisionament în- 

destulător pentru poduri atât de importante ca 

cele ce aveai a se arunca peste Dunăre. Acest 
aprovisionament, trebui pregătit, după intrarea ar- 

matei ruse în campaniă, la Brăila şi la Galaţi, 

pentru care sfirşit fu nevoiă a, se face cumpărătâre 

de tot stockul de lemnăriă aflat în România, a se 

transporta, apoi şi lucra pe locurile unde urma a 

fi întrebuințat acest material de poduri. 
În fine lucrările pregătitore primind o mare im- 

pulsiune, Ruşii (corpul al XIV-lea, general Zimmer- 
_mann) trec Dunărea la, 10/2» iunie între Galaţi şi 
Brăila. După ce resping resistența, Turcilor în acea 

parte, de alt-minteri slab alcătuită şi pucin însem- 

nată în raport cu resultatul obținut, trupele rusesci 

se fac succesiv stăpâne pe posiţiunile de la Ghecet, 

Măcin, Hirşova, Isaccea, până la valul lui Trajan, 

şi stabilesc între Galaţi și Brăila, primul pod care 

lsgă malul drept al Dunărei cu malul stâng. 

Cinci-spre-dece dile după aceia, în diminsţa dilei 

de 15/-, iunie, Rușii (divisia, 14-a, general Drago- 

miroff, din corpul al VIJI-lea, şi brigada, 4-a de v&- 

nători) săvârşesc cu forţă a doua trecere a Dunărei 
la, Est de Zimnicea, spre Sistov; iai, după o luptă 
de câte-va, ore, acest, oraş, şi încep pe dată a, lucra, 

la, aședarea, unui alt pod pentru strămutarea ar- 

matei lor de operaţiune în Bulgaria.
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„„Objeetul scrierei. de faţă fiind mărginit în istori- 
- sirea, faptelor şi luptelor oştirei românescă în r&s- 
boiul din 1877—1878, nu vom menţiona decât; 
forte sumar operaţiunile armatei rusesci peste Du- 
năre, şi ne vom întinde asupra, lor numai întru cât 
ele vor avea, o înrîurire asupra, acţiunei armatei 
române, și vor sta în legătură cu mişcările sale. 

„_ Pentru efectuarea, trecerei lor la, Sistov, Ruşii 
priimiră iarăși un folositor concurs din partea, tru- 
pelor nostre pe tot ţărmul Dunărei, de la Islaz la, 
Calafat. Solicitat, de căpetenia armatei Tuse, C0- 

mandantul suprem al armatei române ordonase o 

bombardare generală pe tâtă linia, care avea a, în- 

„cepe la 1*/2g iunie, şi a urma până a treia di. Cir- 

culaţia pe Dunăre fiind împedecată pentru Ruşi 

“de tunurile cetăților de pe malul drept şi de mo- 
niidrele şi bastimentele de resbel turcesci, dînșii 

„ fuseseră nevoiți a porni materialul podului de la, 
Sistov cu calea, ferată la, Slatina, şi a/1 pogort de 
aci pe Olt spre Dunăre. Din gura Oltului, plutele 
şi pontnele trebuiaii să se străcore sub cetatea, 
Nicopolei pentru a ajunge spre Zimnicea, la punc- 
tul de trecere al trupelor rusesci. Acâstă străcurare 

nu putea, isbuti de cât cu protecţiunea şi ajutorul 
trupelor române staționate la gura Oltului, şi a 
bateriilor nâstre de pe malul drept al acestui rîă. 

Pentru acâsta, în urma înţelegerei între coman- 

- damentele ambelor armaje, infanteria, nostră, (regi- 
mentul al 7-lea, de liniă) de la Islaz, așsdă un lanţ 
de tiraliori şi trupe de susţinere în unghiul dintre



APĂRAREA DUNĂRE. | 103 

gura, Oltului şi Dunăre, și în nâptea de 1/25 iunie, 

când începe pogorîrea, pontânelor în Dunăre, acâstă, - 

infanteriă dirige un foc vii asupra ante-posturilor 

turcesci aşedate în tranşele la, gura Osmului, la, 

Vest de Nicopole, şi împedică, ori-ce încercare din 

partea acestora de a se opune trecerei pontânelor 

rusesct. Iar tunurile bateriiior a 3-a şi 5-a din re- 

gimentul al 3-lea de artileriă deschid asupra acelor 

tranşele şi a bateriei turcesci. aşedată pe înălțimi, 

tot la, Vest de gura, Osmului, un foc atâi de tare şi 

bine hrănit încât inamicul, ne mai putându-se 

mănţine pe acea posițiune sub focurile combinate 

ale infanteriei şi artileriei n6stre, o părăsesce. Pon- 

tânele şi materialul de pod pentru Ruşi putură 

ast-fel eşi din Olt în Dunăre, şi trece în dreptul 

cetăţei Nicopole cu ajutorul trupelor române de la 

Islaz şi al bateriilor rusesci de Ia, 'Turnu-Măgurele şi 

de la Flămânda. În nopţile de 15/27 şi 15]2g se repetă 

acestă operaţiune până ce tote pontânele şi plutele 

necesarii fură trecute spre Zimnicea. 

Românii ocupă asemenea pe cele-lalte puncte 

pe vrăjmaș, spre a distrage atenţiunea sa de la, 

punctul trecerei Ruşilor la Sistov. Bateriile de la 

Corabia (1-a din regimentul al 3-lea şi a 4-a din TE- . 

gimentul al 4-lea de artileriă) bombardară la, 1/26 

şi 15 posiţiunea de la Măgura, pe când detașa- 

mente de vânători şi infanteriă execută simulacre 

de îmbarcare în vasele pichetelor spre a neliniști 

pe inamic. 

La, Bechet începe la; 1/2, iunie, la amiadi, focul
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asupra, întăririlor de la, Rahova, de către bateriile 
a 2-a şi a 5-a din regimentul al 4-lea de artileriă, 
care distruge mai multe edificii și aprinde incendiul 
în cetatea, turcâscă, Acţiunea tunurilor românesc 
ținu până la. 6 ore sâra, Şi fa atât de viuă, încât 
sili garnis6na turcâscă a evacua, oraşul şi a, tăbări 
pe dslurile din stânga, numite Trei- Movile. Bom- 
bărdarea, reîncepe a doua, (i, 15/22, în două rânduri, 
fără, ca, Turcii să răspundă. Dar pe la 6 ore sâra, 
artileria turcâscă ese, în fine, din tăcerea obser- 
vată până atunci şi începe focul, la, care tunarii 
nostrii răspund viguros până nâptea, când inamicul 
suspendă acţiunea, 

Tot la 14/24 iunie, la 12 ore din di, începe cano- 
nada, asupra Vidinului de către bateriile din Calafat. 
Turcii răspund, însă superioritatea, focului român 
este visibilă. Tunurile castelului bulgar sunt" în 
curând reduse la, tăcere pentru restul dilei; fortu- 
rile şi întăririle cetăţei turcescă suferă simţitore 
stricăciuni. Oraşul Vidin este pus în flacări de fo- 
cul concentric al bateriilor române. Dar și tragerea, 
artileriei turcesci, rectificaţă, de desele bombardări 

„ între ambele posiţiuni, este, de astă-dată, bine în- 
dreptată, şi pe lângă stricăciunile în întăririle n6- 
stre și în orașul Calafat, ea, ne pricinuiesce perderi 
în Gmeni, între cari rănirea, căpitanului Botez din 

„corpul de genii, rănirea, şi mârtea, mai multor tu- 
nazi din regimentul 1-iă de artileriă. Canonada a 
ținut până la 6 ore sâra. 

A doua di, 15/27 iunie, focul reîncepe la, 7 ore di-
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minsţa, din partea Românilor atât la Calafat, cât şi 
ia Ciuperceni, asupra unei col6ne de trupe otomane 

în marș, și unui mare convoiti care le însoțea, pe şo- 
sua d'a lungul Dunărei ducănd de la Vidin la, Arcer- 

Palanca. Obusele române pun desordinea, în colâna 

turcâscă, ele reîncep destrucţiunea în Vidin. Turcii 

se apără cu focul tunurilor îndreptate asupra Cala- 

fatului, şi bombardarea, ţine de amândouă părțile 
până la 3 ore după amiaqi. 

Ajutaţi pretutindeni de aceste diversiuni vigu- 

i6se ale Românilor, Ruşii trecuseră Dunărea la, 

Sistov, şi în a doua jumătate a lui iunie îşi urmâză 

operaţiunile în Bulgaria având ds scop a respinge 
pe inamic şi a-și deschide calea spre Balcani. 

In acest timp ostilitățile nu sunt curmate în 
zona ocupată de forțele române. Ele urmsză aprâpe 

dilnic, fiă din iniţiativa Turcilor, cari voiesc a cerca, 

de nu cum-va, pe țărmul român s'a slăbit paza şi 

rărit trupele în urma trecerei în ofensivă a, armatei 
rusesci, fiă din iniţiativa Românilor, ale căror posi- 

țiuni s'aă întărit şi garnit de ajuns spre a le permite 

acţiuni mai întinse şi întreprinderi chiar pe teri- 
toriul inamic. Ast-fel, comandantul corpului I-ită 
vădând importanţa ce ai, pentru defensivă, ca şi 

pentrn ofensivă, ostrovele Dunărei d'între Vidin şi 

Calafat, libere acum în urma scăderei apelor şi pu- 
t&nd servi de posturi înaintate, trămite în diua, de 

—2 e câte-va companii din regimentele 4-lea, de 

liniă şi al 4-lea, de dorobanţi, cari, sub focul ina. 

mic, ocupă cele trei ostrâve, adică insula maj mare
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Calafatul şi cele două mai mici Chichineţul și 

Schela-Vechiă. Infanteria română isbutesce -a se 

„stabili pe dînsele şi a le pune în stare de apărare 

prin tranşele şi lucrări de întărire şi adăpost. Turcii 

cercă prin canonade violente în dilele de = e ine 

şi 20 e a scâte infanteria nostră din acele insule, 

însă bateriile din Calafat silesc în fiă-care rând tu- 

nurile turcesci a înceta, focul, şi soldaţii noştri se 

mănţin în acele ostrâve în cari inamicul nu încercă 

a, aborda, fiind mai depărtate de ţărmul turcesc 

decât de cel român, şi mai lesne, prin urmare, & 

se sprijini de acâstă parte. 

La Lom-Palanca, localitate pe Dunăre care for- 

msâză un nod de drumuri venind despre Vidin, 

Arcer-Palanca şi Belgradjic la Vest, despre Sofia, 

la, Sud, şi despre Cibru-Palanca şi Rahova la Est, 

vedetele nâstre de la Rast semnală o mişcare ac- 

tivă de trupe turcesci. D'asupra Lom-Palancei se 

concentrase, sub protecţiunea bateriilor de pe d6&- 

luri, o înţinsă tabără de infanteriă ale cărei corturi 

se vedeai forte bine de pe malul român. În port 

eraii adunate mai multe şăici, bărci şi vase de tot 

felul, cari unele se refugiase aci spre a se adăposti 

de obusele nostre din Calafat şi Ciuperceni, altele 

se strânsese din Cibru-Palanca şi din josul Dunărei 

pe acest punct, în faţa, cărui nu era artileriă pe 

malul român. Fiă că acestă adunare de trupe tur- 

cesci la Lom-Palanca să fi avut; de motiv mergerea, 

în ajutorul Rahovei şi Nicopolei, fiă că se va fi pregă- 

tit un atac asupra, teritoriului român, comandantul 
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corpului al II-lea, general Radovici, ordonă colone- 
ului Anghelescu G. a concentra in grabă trupe din 

Băilesci, Moţăţei, Galicea-mare, Bistret, şi Jighera, 
spre a întări pe cele de la, Rast. Neîntârdiat sosiră, 

pe acest punct batalionul al 3-lea de vânători, un 

batalion din regimentul al 10-lea de dorobanţi, 

câte-și patru escadr6ne ale regimentului 5-lea de | 

călărași şi bateriile a 2-a şi 6-a, din regimentul al 
3-lea de artileriă, 

La Se, tunurile române deschid focul îndrep- 
tându'i asupra taberei inamice, asupra portului şi 
întăzirilor oraşului Lom-Palancei. Bateriile turcesci 

răspund pe dată, dar artileria nostră dovedesce o 

evidentă, superioritate asupra celei inamice. Pe 

când acâsia, nu reuşesce a ne causa vre-o perdere, 
artileria, română, din contră, demontsză, de la, în- 
ceput, trei piese turcesci, şi silesce bateria, protiv- 

nică a'şi schimba posiţiunea. O grindină de obuse 

este asemenea îndreptată asupra infanteriei tur- 

cesci, care rădică, imediat, corturile şi pogoră în vale 

spre oraş, unde se adăpostesce. 

Către s6ră focul nostru încet&ză, dar reîncepe a 

doua, di, 4, la 3 ore diminsţa, şi se concentră, 
cu totă, vigorea, asupra oraşului întărit şi asupra, 

portului. Bateriile turcesci demontate cu desăvâr- 

şire, sunt reduse la tăcere, vasele din port sunt cu- 
fundate saii distruse, şi trupele otomane golese 

Lom-Palanca, care arde în flacări de tote păriile. 
Asemenea severe acte militare nu eraii, negreşit, 

decât, răsplata, şi înt6rcerea relelor şi vrăjmășiilor 
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ce Românii, de Ja începutul luptei le suferiseră de la 

Turci, fără a, le fi provocat; ele erai îndreptate 
nu în contra unor sate şi oraşe fără întăriri şi lip- 

site de apărători, cum fuseseră cele românesci, ci 

pornite de la, oșteni la oşteni şi potrivite cu legile 

resbeluiui şi cu dreptul de legitimă apărare. 

Prin trecerea armatei rusesci peste Dunăre, flan- 

cul drept al zonei sale de operaţiuni de până acum 

la gura, Oltului rămăsese degarnit de trupe, ast-fel 

încât pe aripa stângă a armatei române se pro- 

dusese prin acâsta un pol până spre Zimnicea. 
Divisia, rusâscă a 31-a din corpul al LX-lea, cu care 
divisia 4-a, română avusese contactul la gura, Ol- 

tului, se concentrase spre Ssca, pentru a-şi efectua, 

şi ea, trecerea, peste Dunăre. Posiţiunile și întăririle 

de la Turnu-Măgurele, Bulgarul şi Flămânda, în 

faţa Nicopolei, ținute până acum de divisiunea, ru- 

sâscă, rămaseră, fără apărare. Acest gol care lăsa 
în aer stânga armatei nostre, şi pe unde un inamic 

atent şi gata a profita de greşelile adversarului, ar 

fi putut pătrunde sali spre a se arunca asupra 

flancului stâng al armaţei n6stre, sai spre a lua 
în revers armata rusâscă care păşise peste Dunăre, 
şi al amenința comunicaţiunile cu malul stâng, 

acest gol pericolos nu putea, scăpa din vederea co- 

mandamentului român. Pentru a remedia la acest 

inconvenient, se prescrise generalului Manu a pri- 

mi spre stânga cu trupele sale. Divisia 4-a română, 
care până acum păzise Dunărea, între Jii şi Olt, 
se întinse la “> pe malul stâng al acestui ră,   

2 iulie
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ocupând orașul Turnu-Măgurele, evacuat de gar- 
nisGna, rusâscă, cu regimentele al 5-lea şi al 7-lea 

„de liniă, regimentul al 3-lea de călărași şi bateria, 
4-a din regimentul al 4-lea de artileriă. Intre gura 
Oltului şi Flămânda, rămăseseră, numai câte-va, tu- 
nuri de piaţă rusesci, cari aveati să lucreze împre- 
ună cu artileria, română, 

Din aceste nuoi posiţiuni la stânga Oltului, bate- 
riile române ajutară, prin focul ce deschiseră asu- 
pra, Nicopolei, trecerea spre Sistov a pontânelor . 
rusesci de cari s'a, vorbit, în dilele de 27], 28l1o 2, şi e uni IL aa tuia 

Cu începerea, operaţiunilor ofensive de către ar- 
mata rusă, o problemă, strategică şi politică de 
cea, mai mare însemnătate se punea, Statului român. 
Care avea, să fiă de aci înainte, şi în urma, stră- 
mutărei resbelului dincolo de Dunăre, atitudinea 
României ? Oştirea românescă trece-va, şi ea, din 
defensivă, în ofensivă, păși-va şi dînsa peste Du- 
năre? In negativă, carei va fi rolul Şi posiţiunea, 
ulteridră ? In cas afirmativ, în ce condițiuni se va 
face acâstă, trecere a Dunărei ; fi-va ea în CO0pe- 
rațiune şi strînsă legătură, de acţiune cu ârmata, 
rusă, sai independentă și separată, având sfera, et 
propriă, objectivul seii deosebit ? Afară, de intere- 
sele superire ale țărei cari trebuia cumpănite, 
afară de corentul şi direcțiunea spiritului public 
de cari urma, a se ține cont, mai erai încă alți 
factori importanţi în soluțiunea, acestei probleme. 
Aceşti factori eraă întinderea şi suficiența mij-
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lscelor pentru o așa gravă întreprindere, aptitiu- 
dinea și soliditatea undltei cu care avea să se 
esecute, adică a armatei ; şi, în fine, nu mai pucin 
decisive erai vederile şi sentimentele guvernului 
şi cercurilor militare rusescă în privinţa unei ac- 
țiuni combinate a celor două armate, a unei alianţe 

“între ambele naţiuni, cari ar fiavut a lupta alături 
peste Dunăre. 
„Nu era de tăgăduit că starea, de resbel era pro- 
clamată, și exista de fapt între statul român și 
statul otoman. Ast-fel, dar, cestiunea, de ofensivă, 
şi defensivă nu mai era determiriură decât de 
„convenienţele şi interesele fiă-cărei din părţile be- 
ligerante. Asemenea, ofensivă fusese luată chiar de 
Turci în contra Românilor la începutul luptei, şi 
dacă nu fusese împinsă mai departe, este, negreşit, 
saii că projectele, sai că mijlocele Turciei nu erat 
pentru moment potrivite cu urmarea unei aseme- 
nea linii de purtare. Dar ce putea să garanteze pe 

Români, că acâstă situațiune nu va fi schimbată 
de cursul neprevădut al evenimentelor, ce putea 

să-i asigure că la restabilirea păcei, ei vor fi con- 
sideraţi ca, beligeranţi ; că "Turcia va renunța, în 

privința, lor, la, tesele ei favorite de suzeranitate şi 
vasalitate, va, înceta, ai trata, de rebeli, cum nu se 

sfiise până atunci a face prin actele sale oficiale, 
și că, neconstrînsă de succese militare netăgăduite 
ale armatei române, Porta se va determina a, re- 
cunosce suveranitatea politică şi deplina, indepen- 
dență a României ?
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Aceste nesiguranţe, aceste îndoieli se reflectat 
în cugetele naţiunei române, şi dacă, este drept a, 
recunosce, nu lipsea, o parte a opiniunei mai pru- 
dentă, mai pucin îndrăzn6ţă, care sprijinindu-se pe 
incertitudinele, primejdiile şi sacrificiile nemăsurate 
ce putea, să impună ţărei eşirea din atitudinea, ce ţi- 
nuse până, acum, considera, urmarea, defensivei ca, 
tot ce se putea, face mai bun şi pe viitor, nu mai pucin 
exista în spiritul public un alt corent, setos de acţi- 
une, aprins de o nobilă ardâre Șun răpitor avânt, 
care credea, că pentru România, ora, hotăirîrilor-virile 
şi a faptelor audace a, sunat, Acâstă, însemnată, por- 
ţiune a opiniunei privea, trecerea, în ofensivă Și pă- 
şirea armatei române peste Dunăre ca consecuenţă, 
logică, şi absolută a, situațiunei presente, din care 
putea, numai să isvorâscă, pentru țâră, folosele ce 
era în drept a aştepta pentru viitorul ei. Nu este 
îndoială, că, de şi divergente în vederile lor, ambe 
aceste corente erai de o potrivă inspirate de inte- 
resul şi iubirea de patriă, | 

Alt element care trebuia, negreşit, examinat în 
cestiunea, intrărei României în resbel ofensiv în . 
contra, Turciei, erai vederile acelei puteri care por- 
nise lupta actuală, apreciările guvernului Rusiei în 
acâstă, privinţă, și chipul cum comandamentul ar- 
matei rusesci ar fi înţeles a se combina, acțiunea, 
oştirilor ruse şi române pe acelaşi teatru de opera. 
ţiuni în Bulgaria. Căci până aci nu era, între gu- 
vernele imperial şi domnesc de cât o înţelegere - 
circumscrisă, o convenţiune formală numai întru 

N 3
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cât privea dreptul de trecere al trupelor rusesci 

prin România, dar nu şi vre-o alianţă politică şi 
militară în vederea, participărei ambelor state la, 
resbelul în contra Turciei. 

Cabinetul român, reflectând la, împrejurările ce 

puteau isvori din situaţiunea presentă, şi în faţa, 

îngrijirilor cari mişcat națiunea, căutase a ispiti 

cugetele miniștrilor şi bărbaţilor de stat ruşi cari 

se aflati atunci în România, asupra unei cooperări 

eventuale a armelor române peste Dunăre. Cei mai 

mulți dintr'înșii, şi în fruntea, lor dirigentul şi or- 

ganul autorisat al politicei rusesci, cancelarul im- 

periului, principele Gortchacoft, se arătară reci şi 

pucin îndemnători pentru o asemenea acţiune co- 

mună Gin partea Rusiei :şi a țărei nâstre. 
Fiă grija de a cruța politica rusâscă de greutăţi 

şi a nu deştepta, prin atragerea după sine a Ro- 

mâniei în resbelul peste Dunăre, susceptibilităţi 
sai bănueli din partea, altor cabinete — motive 

prin cari bărbaţii de stat ruşi căutaii a explica de- 
clinarea alianței române — fiă ţinta de a păstra 

„mâna liberă pentru ori-ce combinaţiuni la înche- 
iarea păcei şi a se scuti, faţă cu România, de în- 
datoriri şi legăminte cari ar fi putut face pedici, 
reeşi însă clar din răspunsurile principelui Gort- 
chacoff că, la epoca de care este vorba, adică în 
corentul lunelor lui maiă şi iunie, cabinetul rusesc 
nu numai că nu dorea cooperaţiunea română, peste 
Dunăre, dar privea chiar propunerea, și admiterea 

+
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ei ca o micşorare a prestigiului Rusiei, ca o îndo- ială în puterea ei, 

La nota ce adresase guvernului rus, cel român, sprea expune dificultăţile ce-i creaseră evenimentele prin isbucnirea, conflictului ruso-turc, prin intrarea, armatelor ruse în ţâră, încheiarea convenţiunei din aprilie şi prin agresiunile turcesci ce urmară, di- ficultăţi pentru a, căror învingere națiunea română, se vede silită a face tote sacrificiile şi a împinge până la, extrem resbelul cu Turcia, contând întru acâsta, pe sprijinul şi alianța Rusiei, d. de Nelidofi, capul cancelariei diplomatice din cuartierul-general al armatei imperiale, fu însărcinaţ să răspundă, în numele guvernului seii, că România, pâte, pe risicul şi pericolul ei, face resbel Porţei, dacă-l crede în interesul seă, dar că Rusia nu pote a-i promite spri- Jin în acestă. Cât pentru acţiunea, împreună a, ar- matei române cu armata, rusă, imperiul Rusiei se crede în stare, prin propriile sale forțe şi fără Sprijinul oștirei române, a, termina, resbelul cu Turcia. 
lar în casul când armata română ar păşi peste Dunăre, atunci, dicea nota, d-lui de Nelidoff, acâstă, armată va trebui să, se pună sub direcțiunea, și ordinile imediate ale comandamentului rusesc, ne- putându-se admite pentru conducerea, operaţiunilor în Bulgaria, două direcțiuni şi două comandamente. Acesta era, dar, răspunsul diplomaţiei rusesci, In ce privea, partea militară, comandamentul im- perial, care se folosise, precum am v&dut, de con- 

m
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cursul ce aflase în presenţa şi vecinătatea trupelor 
române pe Dunăre, nu declina, în mod absolut, o 

eventuală acţiune comună în casurile cari sar 

fi putut presinta în viitor, însă, cum s'a spus, sub 

reserva, expresă ca acestă acţiune să fiă întocmită, 

ast-fel ca, ori unde trupe de ale nostre ar fi venit în 

contact cu trupe rusesci, cele d'ântăiu să fiă deplin 

subordonate acestor. din urmă; diversele unităţi 
tactice române să fiă repărțite şi amestecate în 

unităţile și corpurile imperiale, întrega direcţiune, 

în fine, şi comandamentul cu tâte drepturile sale 

ierarchice, să pure6dă numai de la Ruși. 
Fiinţa propriă a armatei române, ar fi fost ast- 

fel anihilată ; acţiunea română cu desăvirşire ab- 

sorbită de acţiunea, rusâscă. 
Negreşit, că o asemenea situajțiune dependentă, 

care ar fi făcut să dispară individualitatea, română, 

nu se putea, priimi de naţiune şi de Suveranul ei, - 

cap suprem al armatei, care nu înțelegea să abdice 

înalta, autoritate ostăşscă ce'i da Constituţiunea, 

ţărei asupra forţelor naţionale. Vom vedea în cu- 

rând cum cursul evenimentelor va aduce pe Ruși 

"la căință pentru mândria, dovedită la, început faţă, 
cu alianţa, română, şi pentru nesocotinţa în care 

ţinuseră concursul armatei nâstre. 

Se decise, dar, că trupele române își vor păstra, 

acţiunea, lor deosebită, şi că-și vor alege și urma 
operaţiunilor povăţuite numai de interesele lor 

proprii şi de împrejurări. 
Pentru a, conduce în pers6nă aceste operaţiuni,
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Domnul Carol porni, la, e, la, cuartierul-general al armatei sale la, Poiana, 

Situaţiunea, forțelor române din faţa Vidinului era, la finele lui iunie, cu totul alta de aceia, din '5la maii, când Domnul le trecuse în revistă, Lu crările de fortificare de la, Calafat fuseseră; împinse cu vigore, şi ele erai acum ast-fel complectate în- cât făceaii din acâstă posiţiune un râzim solia și tot de-o-dată un punct care se putea utilisa, în luarea, ofensivei de către trupele nostre. Aceste lucrări aduceaii laudă oficierilor noştrii de geniu și de artileriă, și constat, în întregul lor, din ur măt6rele întăriri *): bateriile Carol cu 6tunuri de calibrul 8 em. Krupp; Elisaveta, 5 tunuri de 15 cm.; Mircea, cu 4 tunuri de 15 cm. ; Sf-fan-cel. Mare, cu 6 tunuri de 8 em. Krupp; Mihană- Vitczul, pentru 15 tunuri; Independenţa An. 1, cu 6 mor- tiere de 15 cm.; Independența No. 2, având 7 mor- tiere de 15 cm.; Independențu No. 3, cu 6 mortiere asemenea. Aceste baterii erat legate între dînsele prin tranșele pentru infanteriă, şi în comunicaţiune prin fire electrice aşedate de telegrafia, de campaniă, Apoi se împresurase Calafatul cu o incintă continuă, Șicu lucrări înaintate, făcându-se despre Medă-Nspte două linii de apărare cu redutele: No 6 (4 tunuri şi 200 6meni garnis6nă), Transilvania, Bucovina, Libertatea, Belgia, 26 Aprilie, în prima, liniă. Prin destuparea, vechilor şanţuri săpate în răsbdiele an- ——_ 
*) A se vedea schița alăturată,
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teridre în jurul Calafatului, se formase a doua liniă, 

de apărare. Cu situațiunea sa din natură favora- 
bilă pe un platoă înaintând în Dunăre şi dominând 
malul turcesc, precum şi cetatea, Vidinului, cu lu- 
crările de întărire şi cu trupele sale de apărare, 

Calafatul era, de acum anevoie de luat printr'o sin- 
gură opintire şi un atac de forţă. Indrăzneţ, dar, şi 

imprudent ar fi fost inamicul dacă ar fi venit să 

se lovâscă în frunte cu tâte aceste întăriri, în dosul 

căror se aflau în prima liniă 10,000 6meni, cu o 
număr6să artileriă, şi cari mai aveati în jurul şi în 

apropierea lor imediată încă o dată atâta număr 

de trupe cazi le puteai alerga imediat în ajutor. 

Căci comandantul suprem român îşi împărţise 

ast-fel forțele, încât la cas de luptă, să le pâtă 
aduna, repede pe punctul amenințat. Aşa, afară, de 

garnis6na permanentă a Calafatului, el mai putea 
concentra, într'o singură etapă şi asvârli pe acest 

“punct: 4 bataline cu 8 tunuri, ce se afla la 6 

kilometri, la Ciuperceni; 2 batalisne aflate la 10 

kilometri, la Golent şi Maglavit; 10 escadrâne de 

cavaleriă puteai alerga într'un trâpăd de la Poiana; 

din Fântâna-Banului, la, 22 kilometri de Calafat, şi 
din Cetate la 25 kilometri, se puteaii aduce 6 bata. 

liâne, 1 escadron și 12 tunuri. Peste tot, şi cu tru- 

pele din Calafat, mai bine de 20,000 luptători cu 

80 tunuri de piaţă şi de câmp, sprijiniți de întăriri 

solide, 3 e puteai opune năvălitorului care ar fi 

venit, direct asupra câmpului întărit. Şi în spatele 
acestor forțe mai eraă, ca, reservă, trupele divisiunei
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a 3-a, de la, Băilesci, Moţăţei, Rast, Negoiă, Bistreț, până la bălțile Maceşului şi Jigherei, încă vre-o alți 10,000 6meni. 
Este cert că inamicul ar îi întîmpinat greutăţi seri6se şi perderi cari "1 ar fi slăbit mult, dacă ar fi întreprins un atac de front asupra, Calafatului, Din bombardările urmate până acum, din numă- rul gurilor de foc, din lucrările ce văduse rădicându- se și din mişcarea, trupelor împrejur, Turcii erau în stare să cunâscă tăria, defensivă ce dobândise | ac&stă localitate. EX o puteau încă aprecia, din pro- pria lor experiență când în resbelul din 1854 Achmet pașa, întărit la, Calafat, cu 15,000 6meni, respinse luni întregi asaltul Rușilor lui Anrep. Şi atunci Ruşii nu atacau partea, cea mai tare a posițiunei, frontul despre Dunăre, ci partea despre Nord şi Est, De astă dată Turcii nu puteai, deci, combina cu Succes 0 operaţiune de felul acesta, decât făcând demonstraţiuni asupra Calafatului Și căutând a executa trecerea, saă maj sus, spre Gîrla-Mare şi Cetate, sati mai jos între Ciuperceni şi Desa, și a lua, în revers sai a întârce posițiunea. Dar capul armatei n6stre prev&duse măsurile pentru ambele eventualităţi, putând, în primul cas, opune inarmi- cului 10 până la 15 bataliâne, 4 escadrâne şi 24 tunuri aflate pe linia, Gîrla-Mare, Golenţ, trupe cari ar fi priimit Sprijinul altor 4 bataliâne cu 12 tu- nuri de la Moţăţei, precum şi a, câtor-va, bataliâne ce se puteai detașa din Calafat. Aceste trupe aflati 0 reservă, în forțele staționate la Băilesci. Iar în
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al doilea. cas, acel al trecerei inamicului între Ciu- 

perceni şi Desa, acesta, ar fi fost întîmpinat, de cele 

4 batalidne cu 8 tunuri din Ciuperceni, de 10 esca- 

drâne care aveaii ordin a alerga din Poiana și de 

trupe ce sar fi pornit din Calafat. 
Aceste erati măsurile care fuseseră chibzuite pen- 

tru a susţine lupta, dacă armata, turcâscă de la 

Vidin ar fi cercat să forțeze posiţiunea, de la Ca- 
lafait. Cu prevederea, de care se inspiră ori-ce ade- 
vărat căpitan când, pregătind pentru sine succesul 

şi pentru inamic înfrângerea, nu perde însă din 
vedere şi nestatornicia, sârtei şi putinţa neisbândei, 

comandantul armatei române nu lipsise a se preo- 

cupa şi de casul când trupele nâstre nu 'şi-ar mai 

fi putut urma, apărarea la. Calafat, și ar fi fost ne- 

voite a se retrage asupra divisiunii a 3-a, la Băi- 

lesci. In acâstă direcțiune, şi în special pe valea 

lui Bălsan, se recunoscuse punctele cele mai favo- 
rabile cari at servit drept câmpuri de luptă și în 

răsboiele anteridre, şi pe care se dispuse a se r&dica, 

un alt şir de lucrări şi de întăriri, spre a constitui 

pentru armaţa română o a doua, liniă de apărare. 
Trupele aveai instrucţiunile, ordinile de marș, 

itinerarele prescrise de mai 'nainte spre a fi gata 
a porni la cel d'ântâii semnal; ele erai necontenit 
deprinse şi ţinute în mişcare prin exerciţiuri, ape- 

luri, alarme de di şi n6pte, străbătând, spre încer. 

care, de mai multe ori distanţele ce aveai să, per- 

curgă spre a lua posiţiunile cari trebuia ocupate 

în cas de atac. Aceste mişcări şi exercițiuri, cari
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nu se mai executati acum ps câmpul de manevre. 
ci în apropierea, inamicului, erai o minunată ŞC6lă, 
pentru oficieri şi soldaţi, Şi-i făceaiă să, se pătrungă 
şi mai adânc de încrederea, în sine Şi în șefii lor. 

Mersul evenimentelor din a doua, jumătate a 
lunei lui iunie şi de la trecerea Ruşilor peste Du- 
năre, lăsa, să, se prevâdă că trupele turcesci de la 
Vidin, cari până atunci nu luaseră, ofensiva, se vor 
ține de aci înainte în defensivă, Ele nu mai aveati 
acum, în proporţiune cu forţele române ce le ste- 
teaii în față şi cu mijlâcele lor sporite de apărare, 
efectivul suficient, pentru a întreprinde cu folos o 
seri6să operaţiune ofensivă asupra, Calafatului Şi a 
teritoriului român. Ba, erati chiar indicii neîndoi6se, 
precum fusese marșul spre Arcer și Lom-Palanca, a 
col6nelor canonate de artileria nâstră de la Ciu- 
perceni şi Rast — indicii cari nu scăpaseră din ob- 
servaţiunea, cuartierului-general român — cari do- 
vedeai temeinic că acel efectiv aj] trupelor din Vi- 
din începuse a scădea, prin detaşări de forţe os se 
porneaiă spre R&săriţul Bulgariei, în urma, trecerei 
Dunărei de către Ruși şi a luărei Sistovului, 

Diferite însciințări şi serviciul de informaţiuni 
semnalaseră, asemenea, cuartierului nostru general 
că nucă ajutâre n'a sosit armatei turcesci la, Vidin. 
la" înişcarea de trupe inamice spre Est, se încu- 

„+ hosoiințase pe dată comandantului divisiunei a 
"4-a române peste Jiă, spre a fi cu priveghiare 

asupra unei întreprinderi eventuale în contra, po- 
sițiunilor sale, şi-i se prescrisese a preveni despre
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ac&stă mişcare tot-de-o-dată şi pe comandanții 
rusi învecinaţi. |. 

Acum când agresiunile turcesci în contra, teri- 
toriului român erai cu desăvârşire stăvilite prin 
energia şi vigilenţa, apărărei din partea oştirilor 
române, și prin “desfăşurarea, întîmplărilor peste 
Dunăre; când defensiva nâstră, pe malul stâng nu 
mai păstra, importanţa ce avusese până aci, căci 
Turcii aveai actualmente destul de lucru peste 
Dunăre pentru ca, o ofensivă seri6să din parte-le 
asupra nostră să mai fiă, mult de temut, se pre- 
sinta din noă şi într'un chip și mai stăruitor în- 
trebarea: care va fi de aci înainte atitudinea, 
armatei române? La ântăia, cugetare răspunsul 
părea, simplu. România, îşi împlinise scopul, armata, 
misiunea, ei. Dar privind lucrurile mai departe şi 
din punctul de vedere politic şi din cel militar, 
se putea, lesne vedea că împrejurările nu eraă atât 
de liniștitore. , _ 

Independența României fusese, în adevăr, pro- 
clamată de naţiune, dar nu-şi aflase încă până aci 
consecrațiunea, prin vre-o recungscere formală, din 
afară. Cabinetul rus, chiar, nu se arătase r5ă voi- 
tor acestui act; nu făcuse însă, în privinţari nici o 
declaraţiune oficială. La terminarea resbelului și 
încheiarea păcei, avea, negreşit, să se decidă 
acestă cestiune, care, pe lăngă interesul capital ce 
avea pentru ţ6ra, n6stră, era, și de domenii inter- 
naţional, fiind o modificare importantă; în stipula- 
ţiunile tractatului de Paris din 1856. Dar rămânea,
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totuşi un necunoscut; acesta era situațiunea în 

care resbelul actual va lăsa pe Turcia. Fi-va, ea cu 

desăvârşire învinsă și sdrobită, sai "i va, rămânea 

încă destulă vigore şi influenţă, spre a se opune şi 
a face să nu isbutâscă, aspiraţiunile de neatârnare 
desăvârşită a României? Din acest punct de ve- 
dere Românii nu puteai decât să dorâscă slăbirea 

mijlâcelor de resistență morală şi materială a gu- 
vernului turcesc, şi ei trebuiaă să facă tot ce le 
sta în putinţă spre a ajuta la acestă, slăbire. 

De altă parte, cu cât națiunea română ar fi fost 
în stare să facă să valoreze în favorea ei resultate 

militare mai complecte, obținute de dînsa şi prin 

singurile sale puteri faţă cu guvernul otoman, cu 
atât mai multă autoritate putea ea, să dea, reven- 

dicărilor sale politice. Căci nu pe binefacerile 

progresului, nu pe privilegiile unei civilisaţiuni mai 

înaintate și unei culturi superidre se puteai înte- 

meia Turcii pentfu a revendica supremaţia, rasei 

lor asupra, poporului român ; ei își sprijinea: pre- 

tinsele titluri de dominaţiune pe dreptul de cuce- 

rire, pe forța armelor. Românii trebuia, dar, să 

dovedâscă că aceste titluri erai nedestoinice, ca- 

duce şi perimate. 
Acsstă dovadă nu era, încă destul de conchidă- 

tere pin faptele de pân'acum ale armatei române. 
Şi Serbia luptase în trecutul an 1876 în contra, 
Turciei, însă părăsită de noroc şi neobţinând suc- 
cese definitive, statul sârbesc fusese redus la, de- 
pendenţa, de mai înainte către Pârtă. Acâsta, putea
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să fiă și sorta țărei nâstre dacă Turcia, nu era, de- 
„Plin învinsă, şi învinsă cu concursul activ, cu 
participarea, directă a, armelor românesci. Nu pu- 
teaiă, fără ruşine, a se întârce Românii sub suze 
ranitatea, tureâscă până a nu fi întrebuințat tote 
mijlâcele, până a nu fi sleit tote puterile în 
apărarea, dreptului lor. Libertatea, şi neatârnarea, 
popsrelor, aceste bunuri Preţi6se, nu sunt de dar. 

„Ele numai cu mari jertfe se obţin, şi- temelia, lor 
este puternică când este stropită cu sângele eroilor 
ce-și daii viaţa, pentru patriă. 

Consideraţiunile aceste pătrundeaă din ce în ce 
mai mult guvern, opiniune publică, consciinţă, na- 
țională. Ele îmmulţeat pe fiă-care di numărul 
acelora cari privea acţiunea energică, şi trecerea, 
Dunărei de către armata nâstră, ca o manifesta, 
ţiune necesariă a vitalităţei României, ca o înda- 
torire pentru onrea şi viitorul ei. Hotăzirea, na, 
ţiunei şi a, Suveranului era, acufa fixată, oștirea, 
românscă, va lua ofensiva, şi va, trece Dunărea, 
operând în mod independent de armata, rusâscă. 

Inainte de a păşi la executârea, acestei hotărtri, 
trebuia, să, se procâdă la, determinarea, clară, Și 
precisă a, viitorei acţiuni, să se asigure tote pregă- 
tirile pentru a, o face să isbutâscă, Acâstă acţiune 
ne având a fi condusă în cooperațiune cu armata 
rusă, ea, avea, deci, a fi îndeplinită cu singurele 
mijl6ce ale armatei române. Urma, mai ântăiu de 
tote, a se alege objectivul strategic, liniile de ope- 
raţiuni, a, se stabili tote dispositivele pentru trupe
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Objectivul se afla indicat, atât din privirile poli- 

tice, cât şi din cele militare. Acesta, era, pe lângă 

ocuparea punctelor celor mai importante pe malul 

drept; al Dunărei despre Rahova până la Florentin, 

luarea, de către armata română a, cetăței Vidinului. 

Scopul ce urmărea România, fiind de a se afirma 

ca parte beligerantă în acest resbel, şi de a trage 

din acâstă situaţiune, la, încheiarea păcei, folâsele 

ce comporta, ea avea, trebuință să ia în stăpânire 

zăl6ge, cu cari să fiă garantată în contra, relei vo- 
ințe și opunerei Porţei în privinţa nouei stări 

politice ce-și crease națiunea română prin procla- 

marea, independenţei sale. 

Din considerațiuni militare, acest objectiv pre- 

sinta, folosul de a scuti armata, română de ori-ce 

amestec cu armata rusă, care având de ţintă 

Constantinopole, își mărginise, dincâci de Balcani, 

câmpul seti de operaţiuni în partea răsăritenă a 

Bulgariei, între rîul Vid şi ţărmul mărei Negre. 
Oştirea românâscă nu făcea, dar, decât să stră- 

mute pe cea-laltă parte a Dunărei situaţiunea, sa 

strategică, de pe partea stângă, din Olt în faţa Ti- 
mocului. Acâstă oştire avea acum să opereze între 

Isker și Timoc luând contact spre Vid cu aripa 

drâptă a, armatei rusesci, iar teritoriul coprins în- 

tre aceste rîuri până în Balcani, formând Bulgaria, 

apusână, oferea trupelor nâstre o zonă îndestulă- 

t6re operaţiunilor şi scopului ce urmăreaă. | 
In ordinea măsurilor de luat; şi mijlocelor de 

pregătit pentru ofensiva armatei române, din cele
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mai importante eraă, fără îndoială, acelea, ce pri- 
veaii legătura, și comunicaţiunile cu ț6ra a trupelor 
ce aveau să opereze peste Dunăre, şi asigurarea, 
aprovisionărei lor regulată, şi neîntreruptă cu ob- 
jecte de subsistență, cu material și munițiuni de 
resbel. Nu numai pentru îndestularea, diferitelor 
trebuinţe ale unei armate, dar Și pentru a asigura, 
linia ei de retragere, trebuia, a, se stabili un pod 
permanent pe Dunăre. Apoi acest pod urma să fă 
apărat, în susul și în josul apei, printr'un baragiă 
de torpile în contra, întreprinderilor fotilei Şi Mo- 
nit6relor turcesci. 

Ţera, nâstră, care se măgulise mult timp cu spe- 
ranța că autoritatea marilor puteri europene şi o 
apreciare drâptă şi sănătosă a Porţei o va lăsa în 
afără, de conflictul ce se iscase, socotise că, în cas 
extrem, nu va avea a se îngriji mai departe decâţ 
numai de a face să i-se respecte teritoriul. Ea nu 
creduse în probabilitatea de a fi împinsă de îm- 
prejurări mai încolo decât Susținerea unui resbel 
defensiv, și nu se așteptase la eventualitatea, de a 
fi silită să păşescă, cu oștirea sa peste Dunăre şi 
să strămute lupta în câmpiile Bulgariei. Este, dar, 
lesne de înţeles că atunci când se recunoscu ne- 
cesitatea, trecerei în ofensivă, tete mijl6cele nu 
erai pregătite pentru a o întreprinde imediaţ, 

Ast-fel serviciul nostru de pontonieri avea, un 
maţerial îndestulător pentru trebuințele defensive 
ale armatei, pentru trecerea, cursurilor de apă din 
năuntrul țărei n6stre, dar acest materialnu era,
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calculat în vederea unui rîă care, cu Volga, ocupă primul rang în Europa, pentru un corent de apă ca 
Dunărea, atât de puternic, atât de larg pe tot per- cursul după ce ese din strâmptrea, Porţilor-de-Fer, 

Materialul pentru un pod atât de important trebui a se pregăti acum sub graba împrejurărilor şi, spre 
acest sfirşit, se concentrară la Craiova, t6te fortele de cari se putea, dispune în lemnăriă, și lucrători, 

Din ordinul comandantului armatei, se constitui o comisiune compusă, din colonelul Arion, din ar- tileriă; loc.-colonel Berindeiă, căpitanii Giosan și Vasiliu, din geniu, şi locotenentul de marină, Isvo- ranu, cari priimiră însărcinarea, a, căuta, Şi propune 
mijlocele cele mai repedi pentru clădirea podului 
necesar pentru trecerea armatei peste Dunăre. Acâstă comisiune îşi împlini cu zel, activitate și competență mandatul ej, și tâte amănuntele tech- nice şi tactice ale problemei ce avea de deslegat, priimiră o nemerită, soluțiune. Nu rămânea decât 
să se procâdă la executare. 

Sub direcţiunea, căpitanului Vasiliu, Şi cu con- 
cursul companiei d€ pontonieri ai armatei, se des- fășură, o neobosită activitate pentru facerea acestui 
pod. O-dată terminat, vasele, plutele, pontânele, portierele, etc. aveaă să fiă pogorîte pe Jiă în Du- 
năre, şi împreunate pe punctul unde comandantul 
armatei române avea, să decidă aruncarea podului. Dar ducerea, la cap&t a unei asemenea, lucrări nu era scutită de întârdieră și de greutăţi, căci o în- 
semnată parte a materialului de cherestegiă dispo-
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nibil în țră fusese absorbit de trebuințele armatei 
ruse și de :podurile ce dinsa avusese a; stabili pe- 
ste Dunăre. Cheresteaua însăşi urma, a, se pregăti 
la, ferăstraie, în munți, șia se aduce de la mari di- 
stanțe, ceia, ce impunea o însemnată perdere de timp 

Apoi în ce. privea torpilele pentru apărarea, po- 
dului, serviciul nostru de pirotechniă militară nu 
avea o aprovisionare care să fi fost îndestulătore 
pentru îndoitul baragiă ce urma a, se aședa, de am- 
bele părţi ale podului. Nu eraă pregătite elementele, 
materiile prime, instalaţiunile speciale pentru a, se 
putea confecționa în ţâră asemenea, torpile. Armata, 
rusâscă își sleise şi ea aprovisionarea prin propriile 
ei necesităţi, și nu putea, înlesni în acâstă, privinţă, 
trebuinţele armatei române. Acâsta, era, dar, silită, 
a-și procura de la fabrici din afară, şi a, aştepta să-i 
sos6scă asemenea, muniţiuni de resbel. 

Ne-am întins în descrierea, acestor ame&nunte, 
fiind-că am credut necesarii a, arăta motivele cari 
întârdiară, ofensiva română hotărită în principiă pe 
la finele lui iunie, dar nu se efectuă decât la, 2-2 
de către întrâga n6stră armată de operaţiune, Câte 
cerințe, câte ajutore, câte lipsuri nu trebuiesc în- 
destulate într'o oştire, înainte de a purta acea, straş- 
nică acţiune a r&sboiului pe tărăm inamic. Şi dacă 
state mari şi puternice cari aă intrat în luptă fără, 
îndestulă pregătire, at plătit scump cu influența, 
cu prestigiul militar şi cu mărirea lor întreprinderi- 
le pripite, cu cât țări mai mici şi mai restrînse în
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putere nu sunt, ele mai mulţ expuse la, rele şi pe- 
zicole cari le pot pune în joc chiar existenţa, dacă 
nu chibzuesc tâte mijlâcele, dacă nu-și asigură tâte 
elementele de succes în ora, supremă, în care pot fi 
Chiămaie a-şi susţine cu armele drepturile şi 6ndrea, 
lor. Fericite naţiunile cari nu perd din vedere că 
în ordinea, socială și politică, ca, în ordinea natu- 
rală, numai individii Și speciile vigurose, armate 
pentru apărare, nu per și nu sunt nimioite în lupta 

„pentru visţă, şi cari folosesc timpurile îndeletnice 
şi liniștite ale păcei nu în slăbiciune Şîn moleșire, 
ci în labâre, în împuternicire fisică și intelectuală 
— Găcă mens agitat mulem, mintea, conduce materia, 

Până la complectarea, tutulor pregătirilor pentru 
a.0 pune în stare a lua ofensiva, armata, română 
trebuia, a se mănţine încă în defensivă, Trupele n6- 
stre nu erai însă inactive; ele se preparai chiar 
de acum la misiunea, lor viitbre. Comandamentul 
și statele-majore studiaă planul de operațiuni, re- 
cunosceati punctele de trecere ale Dunărei, pre- 
parai cartele, regulat dispositivele de marșuri și 
etape. Intendenţa şi serviciile de administraţiune 
ale armatei, ajutate de legile și regulamentele de 
recuisițiune în timp de resbel, de ofrandele și da- 
rurile voluntare cari nu sleiaă, complectaă deposi- 
tele, pregătea și asigurană transporturile. In fine 
trupele își întărea efectivele, își lărgeaă cadrele, 
dai cât mai multă coesiune unităţilor cari fuse- 

„seră din noi create. 
Cu ocasiunea punere oștirei pe picior de resbel,
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noui regimente de dorobanţi și de artileriă, se for- 
maseră. Aceste regimente, cari se alcătuiră cu înles- 
nire graţiă sporului de contingente chiămate sub 
arme, seîncadraseră în divisiunile şi corpurile active 
și seinstruiseră şi consolidaseră atât de repede, încât 
puteau merge împreună cu vechile regimente. Ina- 
inte de a fi trimise în foc, ele aveai a-și priimi 
acele insemne cari, pentru corpurile armate, con- 
stituesc sufletul în care se concentră visța, şi sen- 
timentele cele mai înalte ostăşesci— drapelele. 

Ceremonia acâsta, se îndeplini într'un chip cu 
deosebire solemn, în acele împrejurări, la cuartierul- 
general din Poiana. După ce conform frumosei tra 
dițiuni urmată în oștirea nostră, se săvârşi cere- 
monia care chiamă asupra stâgului binecuvântările 
ceresci şi-i dă o religidsă consecraţiune, Domnul 
şi capul suprem al armatei îmmână insemnul fiă- 
cărui regiment comandantului seă, înconjurat de 
o delegaţiune de tote gradele, şi adresă trupelor 
următorul ordin de di : 

< Către nouile vegimente de: dorobanţi și de artileriă. 

<Dându-vă drapelul corpului, vă încredințez on6- 
«rea României, pe care o pun ast-fel sub scutul 
«coragiului, devotamentului și abnegațiunei vostre, 

«Pentru prima ră se presintă solemna ocasiune 
«d'a priimi drapelul în prediua mergerei pe câmpul 
«de on6re; căutați a-l încununa d'o neperitâre 
«gloriă. 

«Nu uitaţi nici o dată că drapelul este simbolul
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«Patriei; cea mai mare onâre pentru voi este dea 
«vă da vi€ța pentru a-l apăra şi a-l păstra în mânele 
<vâstre, făcându-l pururea să fălfăie peste tâte ob- 
«stacolele ce va învinge vitejia vâstră.» 

CAROL 
Din marele cuartier-general de la Poiana 17 iulie 1877 

10
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(Urmare) 

Repede ochire asupra evenimentelor petrecute peste Dunăre de la 

a doua jumătate a lui iunie până în primele qile ale lui iulie. — 

Actualul plan de campaniă al Rușilor și depărtarea de la pla- 

nurile urmate în răsbdiele anteridre între Rusia și Turcia. — 

Armata rusă în Bulgaria se împarte în trei fracțiuni.— Cen- 

trul înaintâză spre Balcani, stânga spre riul Lom, drepta spre 

riul Vid.— Expediţiunea generalului Gurko peste Balcani. — 

Cererea Rușilor pentru ca armata română. să-i ajute în atacul 

asupra, Nicopolei.— Motivele cari determină comandamentul 

român a ordona ca trupele nâstre să participe la acestă ope- 

rațiune,— Concursul dat de trupele române de la Turnu-Mă- 

gurele şi Islaz la acest fapt de arme.— Prima luptă a Ruşilor 

înaintea Plevnei și învingerea lor de către trupele lui Os- 

man pașa.— Silinţele desfăşurate de Turci pentru energica 

continuare a resbelului.— Concentrarea forţelor rusesci pentru 

a răsbuna insuccesul din %/,, iulie.— A doua bătăliă înaintea 

Plevnei,— Victoria Turcilor.—Perderile simţitâre ale Ruşilor.
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Inainte de a continua, cu nararea, faptelor oştirei 
române, este de trebuinţă să aruncăm o privire 

peste Dunăre şi să urmărim acolo desfășurarea şi 
mișcările armatei rusesci, căci de aci resultară 

evenimente a, căror însemnătate a, impus armatei 

n6stre o acţiune cu totul alta, de aceia ce era pre. 

vădută la, început. 

Comandamentul armatei imperiale hotărise a se 

depărta, de astă dată, de planul care se urmase în 
tot-d'a-una, în răsbdiele d'între Ruși și Turci pe 
câmpiile Bulgariei, plan care consta în executarea 

unor operaţiuni având de scop mai ântâiii cuce- 
rirea, primei linii de apărare a Turcilor, Dunărea, 

Stăpâni pe acestă liniă strategică, silințele Rușilor 

se îndrepta apoi asupra cuadrilaterului Rusciuc- 

Silistra-Varna-Şumla, unde 'şi constituia o basă 

secondară pentru a-și deschide trecerea, peste Bal- 

cani şi a înainta spre Constantinopole. Planul 

acesta, devenise 6re-cum clasic, fiind-că de la 1768, 

de când începea se strămuta peste Dunăre ră 

boiul între Rusia şi Porta, şi până la 1854, €l 

fusese invariabil executat de tote căpeteniile ar: 

matelor rusesci, de Romanzofi, Suvaroff, Michelson, 

Prozorovski, Kamenskoi, Kutusoff, Wittgenstein, 

Diebitch, Gortchakoft, Paskieviteh. Executarea lui 
lua în tot-d'a-una două, câte o dată şi mai multe 

campanii. Regulat Turcia, cu excepțiune de anul 

1829, se îndupleca la, pace înainte ca Ruşii să fi 

trecut Balcanii și să se fi îndreptat spre Andria- 
nopole.



132 CARTE A PATRA. 

De rândul acesta, marele-duce Nicolae concepuse 

alt-fel operaţiunile armatei în capul cărei se afla. 

Pornind de la convingerea că Turcia, se afla acum 

mai slăbită decât în trecut, pe când Rusia, din 

contră, dispunea, de forțe şi de mijl6ce mai întinse 

pe cari, i le dedea, organisaţiunea sa militară întă- 

rită, îmbunătățirile progresului, precum : armament 

perfectionat, material de resbel îndelung pregătit, 

înlesniri de transport şi comunicaţiuni prin căile 

ferate ale imperiului rusesc şi prin liniile de drum 

de fer cari le întâlnea pe teritoriul român, coman- 

dantul rus voia, a da, armatei sale acea, energiă şi 

repediciune cu cari se conduc astădi răsboiele mo- 

derne prin punerea în mișcare de mase mari, per- 

miţând a, da loviri decisive şi a ajunge mai curând 

la scop. 

După trecerea sa, peste Dunăre, marele-duce Ni- 

colae își împărţise armata în trei mari fracțiuni. 

Centrul era format de corpul al VIil-lea, (general Ra- 

detzki) şi de o col6nă specială coprindând 43']. 

escadrâne de cavaleriă, 10!/» batalione de infanteriă, 

şi 38 tunuri, sub ordinile generalului Gurko. Acestei 

col6ne, prin preponderanţa trupelor călăreţe, cătase 

ai se da multă mobilitate și iuţâlă, căci ea prii- 

mise misiunea de a înainta spre Balcani, şi forțând 
trecătârele acestor munţi, de a împinge înainte prin 

una din acele mişcări îndrăzneţe cum le executaseră 

armatele americane în ultimul resbel de secesiune 

şi cari, de la dînsele, aii priimit denumirea, de raid, 

adică de alergare călare. Printr'o asemenea mişcare
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grabnică, col6na generalului Gurko avea a merge 
pe ner&suflate până în Rumelia, a se ivi de-odată 
în spatele inamicului și a răspândi, prin sosirea, sa 
neașteptată, spaima şi confusiunea în concentrările 
lui, amenințând calea spre Andrianopole și Constan- 
tinopole. 

Stînga armatei era compusă din corpurile al 
XII-lea şial XIII-lea, având la început în urma, lor 
corpul al XI-lea, Sub comandamentul marelui-duce 
moștenitor, aceste corpuri urmaii a, face asediul 
Rusciucului, şi a ţine în loc armata, turcâscă care 
se afla, în cuadrilater sub ordinile directe ale ser- 
darului-ekrem Abdul-Kerim. La, extrema stângă, în 
Dobrogea, se mai afla corpul al XIV-lea. Dar acest 
corp însărcinat a opera, isolat, a priveghea şi a ţine 
libere comunicajiunile cu marea, era, prea, depărtat 
şi despărţit prin numărese forţe inamice de armata, 
țareviciului spre a putea da acesteia un ajutor 
eficace. 

In fine drâpta, consta din corpul al IX-lea (general 
Kriidener) care urma a, se îndrepta spre Nicopole 
și a se întinde în sus pe Vid, acoperind centrul 
armatei rusesci. Pe lângă tote aceste trupe mai era, 
corpul al IV-lea (general Zotof) din care o parte tre- 
cuse Dunărea, iar cea-l-altă parte se afla încă în 
România, şi acest corp era destinat sa a, întări 
aripile, sai a împuternici centrul, după trebuințe. 

Ast-fel era desfășurarea şi împărțirea oştirilor 
rusesci în Bulgaria î în a doua jumătate a lunei lui 
iunie până în primele dile ale lui iulie st. v.
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Scrierea de faţă n'are pretențiunea, o repetăm 

iarăşi, de a fi 0 lucrare technică, o critică asupra, 
direcţiunei tactice şi strategice a mișcărilor şi ope- 

rațiunilor săvârşite de armatele beligerante în acest 

memorabil resbel. Ea 'şi a propus scopul maj mo- 

dest de a face o şimplă naraţiune, cât se pote de 

exactă, a faptelor şi întîmplărilor cari privesc de-a 

dreptul oștirea românâscă în acest conflict. Nu 

este mai pucin adevărat că evenimentele cari s'a 

ivit, în cursul acestei campanii, că operaţiunile 

executate de armatele -rusesci, ca şi de cele oto- 

mane pe teatrul resbelului, ai creat o situaţiune 

militară care a înrîurit asupra, acţiunei proprielor 
n6stre trupe, şi că, ast-fel fiind, este de trebuinţă 
a, se indica, aci causele determinante ale acelei si- 

tuaţiuni care, mergând tot agravându-se, a ajuns 

până a modifica, vederile de până acum ale cercu- 

- rilor politice și militare rusesci în privinţa coope- 

raţiunei române, a preschimba, planurile de cam- 

paniă ale Ruşilor, ca şi pe ale n6stre, dând resbe- 
lului o direcţiune cu totul diferită de aceia ce el 

presinta la început. 

Inlesnirea, neașteptată, cu care Ruşii trecuseră 
Dunărea, repedele succese câștigate de dînşii în 

Dobrogea, şi în atacul Sistovului cu sacrificii neîn- 

semnate în raport cu scopul atins, inacţiunea ne- 

înțelâsă a Turcilor cari, având în apropiere forțe 
respectabile în cetăţile Silistra, Rusciuc, Varna și 

în tabăra de la, Şumla, şi dispunând de două linii 
ferate (Cernavoda.-Kiustenge și Rusciuc-Varna) pen-
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tru a le concentra, grabnic pe un punct dat, nu în- cercară sorții unei bătălii spre a împedica înaintarea, în Bulgaria a, armatei rusesci în momenţul cel mai critic pentru dînsa, când nu se afla încă, întrâgă dincolo de Dunăre, şi când fracțiunea, trecută, pe malul drept, avea, în spate un mare fluviă peste care nu'și stabilise încă comunicaţiune permanentă, cu malul stâng printrun pod la Sistov—t6te aceste considerajiuni întemeiaseră, şi mai mult statul- major rus în credinţa, că inamicul nu dispunea, de puteri suficiente pentru a, eşi dintro strictă defen- sivă, şi că dînsul adoptase planul de a aştepta, ata- cul în liniile sale. Acâstă convicţiune deţermină, Şi mai mult pe marele-duce Nicolae a, da urmare pla, nului care s'a expus mai sus, adică de a pune tot pondul operaţiunilor la, centrul armatei sale, prescriind aripilor a, se mărgini mai mult în a pro- tege şi acoperi aceste operațiuni, 
Col6na, generalului Gurko priimesce dar ordin a înainta, cu cea, mai mare iuţâlă spre Apus, şi la = mie, sosesce la Tîrnova, pe care o ocupă fără re- sistență seriosă, pe când 5 dile mai târdit căpe- 

tenia armatei rusesci sosesce cu corpul al VIII-lea 
în acest oraş, şi-şi stabilesce aci cuartierul sei general. lar neobositul Gurko își urmâză marșul înainte, ocolesce pasul principal al Şipcei pe care-l întăriseră Turcii în credință că, Rușii vor cerea, tre- 
cerea, pe acolo, şi, străcurându-se prin trecătârea, 
neumblată de la, Selenskirad (FHainkioi) trece Bal- canul şi se ivesce pe neaşteptate în spatele posi- 

 



136 CARTE A PATRA. 

ţiunei de la Şipca, năpădind cu trupele sale uşâre 

şi cu număroșii sei călăreţi valea Tundjei, în Ru- 
melia. Ac6stă îndrăznâţă mişcare uimesce pe Turci 

şi duce spaima până în Constantinopole. Totă 

lumea, remâne surprinsă de resultate atât de repedi 

ca forțarea, în interval de trei săptămâni, a celor 
mai puternice două linii de apărare ale imperiului 
otoman în Huropa: Dunărea şi Balcanii. 

Pe când operaţiunile rusesci sunt conduse cu 

atâta 'vigdre la, centru, ele înaintâză mai încet, pe 
aripi. Este adevărat că la stânga armatei corpurile 

al Xil-lea şi al XIll-lea, sub ordinile țareviciului, 

îndreptându-se spre Răsărit, sosesc la 9 | 
Biela. Și după mici lupte se fac stăpâne nu numai 

pe linia lantrei, dar şi pe aceia a Lomului de jos, 
împingând capetele de colâne, de o parte, până la, 

Dolab, ca, vre-o 10 kilometri de Rusciuc, la Kadi- 

kioi, Cervenovoda şi Vetova, interceptând aci linia, 
ferată de la Rusciuc la Varna, şi pe de altă parte, 

până la Polomarce şi Popkioi, pe Lomul-Negru. 

Dar pe aripa, drâptă, la finele lui iunie st. v. opera- 
ţiunile nu erai încă, începute. 

Ast-fel, dar, în primele dile ale lui iulie desfăşu- 

„ rărea strategică a, forţelor rusesci în Bulgaria pre- 
sinta, o situaţiune mai fără precedent în istoria 
militară modernă, aceia, a unei armate împingând. 

linia sa, principală de operaţiuni la aprope 200. ki- 

lometri de basă, peste Balcani, pe când acea basă 

însăşi n'are o desvoltare mai mare de vre-o 50 ki-
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_lometri, cât; coprinde în liniă drâptă distanţa, de 
la Sistov la Dolab, în faţa insulei Ramadanului. 

La ambele extremităţi ale basei o fortereţă, Ru- 
sciucul; un oraș întărit, Nicopole, ambele în posesiu- 
nea încă a inamicului; pe laturile triunghiului 
Dolab-Șipca-Sistov, despre Est, tabăra, întărită de 
la Șumla; despre Vest, posiţiunile de pe Osmu și 
Vid, cari la Lovcea, la, Plevna, dobândiră o impor- 
tanță atât de însemnată. 

Flancul drept al acestei armate deschis și în aer; 
în spate, un mare rîă, Dunărea; o singură liniă de 
retragere, aceia a Sistovului; un singur punct de le- 
gătură și comunicaţiune stabilă cu cel-Palt țărm al 
râului, podul de la Sistov. Era evident că cu tâte grab- 
nicile isbânde de la Măcin, Sistov, Biela, și Tîrnova, 
cu tâtă strălucita purcedere a, lui Gurko peste Ba]- 
cani, posiţiunea, armatei rusesci nu era, scutită, de 
mari pericole de ar fi avut a face cu un adversar 
mai întreprindător şi mai hotărit decât Abdul-Ke- 
tim. Însă nu apaticul serdar-ekrem, ci alt general 
otoman care se credea atât de departe, încât nu 
se ținea, sema, de dînsul, avea, să facă, să, se nască 
acele pericole. 
Comandantul oştirei rusesci ordonă, a, se grăbi 

începerea, operaţiunilor pe drepta. Inacţiunea până, 
aci în acea, parte era, cu atât mai neexplicabilă, că 
sa vedut că încă, de la, =: statul-major român 
avisase pe cel rusesc despre pornirea, spre Est a, 
lui Osman paşa cu o parte din trupele de la Vidin, 
ŞI era învederat că muşirul otoman care comanda,
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în Bulgaria occidentală şi avea, comunicaţiuni li- 
bere cu Niș, cu Orhanie, cu Sofia și cu Filipopole, 
de unde putea, să priimâscă întăriri, va căuta, a 
întruni în mâna, sa, tâte forţele disponibile spre a 
se arunca asupra flancului drept al armatei rusesci, 
rămas descoperit de la trecerea, Dunărei, şi ne mai 
fiind protegiat pe malul drept, cum fusese pe ma- 
lul stâng, de trupele româine. 

La 1/ş iulie corpul al IX-lea rusesc, întărit de 
detașamente ale divisiunei de Casaci de Caucas, 
începe operaţiunile, Insă, în loc de a se îndrepta, 
pe linia Vidului simultaneă către Nicopole şi către 
Plevna, punct strafegic important şi nod de comu- 

„nicaţiuni, prevenind ast-fel pe inamic căruia, nu sar 
fi lăsat timp a se stabili în forță, şi a se întări în 
acestă din urmă localitate, comandantul aripei 
drepte rusesci, generalul Kriidener, îşi dirige asupra 
Nicopolei tste forțele, însumând peste 25,000 6meni. 
Comandantul rus putea, cu atât mai lesne să dis- 
tragă o parte din trupele sale şi s'o trămită să ocupe 
Plevna, de o-dată cu atacul Nicopolei, că acest atac 
avea, să fiă susținut, și de pe malul stâng de tru- 
pele române. Cetatea, turcâscă nu mai presinta ac- 
tualmente, mai ales despre Sud, tăria din trecut 
în faţa artileriei şi armelor moderne. Eu, avea, o 
garnis6nă care nu întrecea, 9.000 luptători, din cari 
6,000 nizami, iar restul trupe neregulate. Şeful cor- 
pului al IX-lea, rus putea, deci, fără strîmtorare, 
să, detașeze 10,000 6meni spre Plevna, unde la 1/13 
iulie Turcii n'aveaii încă pe atunci decât 2—3,000
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de Gmeni şi tot mai rămânea generalului Kriide- 
ner mijl6ce îndestulătâre pentru operaţiunea asu- 
pra Nicopolei, adică 15,000 Ruși pe malul drept şi 
5,000 Români pe malul stâng, la, Turnu-Măgurele. 

Căci statul-major rusesc, care, precum. am vădut, 
declinase in mod oficial cooperaţiunea, armajei ro- 
mâne, urma, totuși a trage numărsse fol6se din pre- 
sența și vecinătaţtea, acestei armate, şi Ruşii vedeai 
din ce în ce mai mult că nu se pot scuti de con- 
cursul ei. Ast-fel, şi pentru atacul Nicopolei marele- 
duce Nicolae solicitase de la comandantul suprem 
al armatei române să sprijine cu trupele sale de la, 
Islaz și Măgurele acţiunea, rusâscă, Acâstă, cerere 
intra, de-o-potrivă în interesele actualei defensive 
a Românilor, ca şi în acele ale viitârei lor ofensive; 
căci, prin luarea Nicopolei se întărea, pe de o parte, 
posiţiunea, trupelor române cari fuseseră nevoite a 
se întinde pe malul stâng al Oltului după pornirea 
forțelor rusesci de acolo peste Dunăre, iar de altă 
parte, când avea a sosi momentul să fiă, pogorît pe 
Jiu podul pe care batalisnele nâstre avea să pă 
ș6scă peste Dunăre, căderea, cetăţei Nicopolei Și 
înaintarea Rușilor până la Vid asigura, stânga ar- 
matei române care avea, să opereze în Bulgaria, oc- 
cidentală,. 
Domnul Carol consimţi, dar, la cererea, marelui- 

duce, şi divisiunea 4-a, română, priimi ordin a spri- 
jini acţiunea rusâscă asupra, Nicopolei, pentru care 
sfirşit generalul Manu se puse în comunicaţiune 
cu comandantnl rus și hotări disposiţiunile în con-
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secuenţă, La 2/,, iulie sera corpul al IX-lea, rusesc . 
ajunse în vederea Nicopolei, şi a doua, qi la 4 ore 
dimin6ţa, generalul Kriidener începu atacul posiţiu- 
nilor d'înaintea sa. El deschide mai ântfiă asupra, 
stângei şi centrului posiţiunei turcesci o viă cano- 
nadă, apoi ordonă generalului Schilder-Schuldner 
a înainta cu divisiunea, 31-a, de infanteriă, asupra 
stângei și centrului Turcilor, pe când divisiunei a, 
5-a îi se prescrie a trece Osmul, a învălui flancul 
drept al inamicului şi a ataca înălțimile de la Sa- 
movit, având a priimi pentru acest atac concursul 
trupelor şi artileriei române de la Islaz și gura Ol- 
tului. De îndată ce va fi stăpână pe aceste înăl- 
ţii, divisia, 5-a rusâscă avea, să, împingă pe malul 
drept al Osmului pe inamic, care era, să fiă ast-fel 
înconjurat de tote părţile, închis în Nicopole, cu 
retragerea tăiată atât spre Rahova, cât şi spre 
Plevna. Acâstă combinaţiune tactică reuși pe de- 
plin, graţiă superiorităţei numerice a, năvălitorului 
şi a acţiunei combinate pornind de pe ambele țăr- 

“muri ai Dunărei. 
Periodul cel mai important al luptei fu în mo- 

mentul atacului înălțimilor de la Samovit, cheia, 
posiţiunei asupra cărei urmară mai miulte lupte 
cu baioneta, fiind când cucerită de Ruși, "când 
luată înapoi de Turci. Focul minunat de precis Și 
bine hrănit, al trupelor române de la, Islaz fu de 
mare folos, făcând pentru Turci imposibilă, mănţi- 
nerea, acestei posițiuni atacată de front şi de 
revers.
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In adevăr generalul Manu începu, înainte de re- 
vărsatul dorilor dilei de 3, iulie, acţiunea artileriei 
sale de Ia Islaz până la, Măgura-Bulgarului, în con- 
tra posiţiunilor turcesci şi citadelei Nicopolei, 
atragând ast-fel spre sine focul inamic şi înlesnind 
sarcina, artileriei rusesci. Tunurile de posiţiune 
rusesci cari se aflai la marginea, şoselei de la, 
Turnu spre Dunăre, în faţa Nicopolei, fuseseră, puse 
afară, din servicii prin viuciunea bombardărej. 
Colonelul Cantili, care comanda în acea, parte, îns- 
ciințat de acest, accident, transportă imediat, pe 
acel punct bateria, 4-a din regimentul al 4-lea de 
artileriă, (căpitan Şomănescu), care execută cu o 
linişte şi regularitate de câmp de manevră marșul 
de flanc pentru a ocupa noua sa posiţiune sub fo- 
cul concentrat al tutulor bateriilor turcesci despre 
Dunăre. Tot-de-odată, în faţa, posiţiunilor de Ia, Sa- 
movit, generalul Manu își dispuse trupele ast-fel 
încât batalinele române (regimentele al 5-lea de 
liniă şi al 14-lea, de dorobanţi) simultane cu ata» 
cul rusesc, îndreptau asupra inamicului focuri vii 
de salve cari cresceaii acţiunea, artileriei n6stre 
secerând adânc rândurile otomane. Când, în fine, 
infanteria, turcâscă isgonită de Ruşi din retranşa- 
mentele de pe malul stâng al Osmului, își caută, 
scăpare în Nicopole, acâstă, infanteriă este luată, 
în flanc de puşcăturile regimentului nostru al 7-lea, 
de liniă, de la gura Oltului, şi este strivită de sal- 
vele de şrapnele ale bateriei 1-a din regimentul al 
3-lea de artileriă română.
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Pe la, 7ore sera lupta încetă. Turcii era respinşi 
din tâte părțile și încongiuraţi în Nicopole. Ruşii 
se pregăteau a da asalt, asupra, cetăţei a, doua di, 
4l,6 iulie. Cu începutul dilei se deschide o grâznică 
bombardare atât, de către tunurile rusesci, aşedaite 
pe posiţiunile cari înconjură oraşul, cât şi de către 
tunurile române de la Flămânda, Bulgarul și Tur- 
nu-Măgurele. Retragerea Turcilor este închisă, de 
tâte părţile. Nicopole arde în flăcări depositele de 
pulbere și de muniţiuni sar în aer, tot cuartierul 
de-a lungul Dunărei este distrus de obusele rOmâ- 
ne. Posiţiunea 'Turcilor nu se mai pote ţine, şefii nu 
mai aă autoritate asupra trupei demoralisate, sleiţă, 

„în muniţiuni de resbel şi de hrană, Şi care nu mai 
are de unde aștepta, ajutor. Atunci guvernorul ce- 
tăței, Hasan paşa, şi comandantul trupelor, Ach- 
med pașa, socotind că ai făcut, tot ce putuseră, 
pentru a salva ondrea armelor impotrivindu-se 
două dile unui inamic mai mult, de trei ori superior 
şi care îi înconjurase de îste părțile, se hotărîră a 
capitula. Peste 6,000 prisonieri, mai multe drapele 
ca la 100 tunuri şi 10,000 pusci, 2 vapsre cuira- 
sate cu ecuipagele lor aflate în port, acestea, fură 
trofeele unei victorii la, care armata, nâstra, con- 
tribuise cu inteligenţă şi bravură, dând un concurs 
a cărei valdre fu recunoscută de Împăratul Rusiei 
prin decorarea mai multor oficieri și soldați din di- 
visiunea, 4-a, română. Turcii avură în acâstă, luptă, 
peste 1,000 morţi și răniți; perderile române fură 
cu totul neînsemnate, iar ale Ruşilor erai relati-
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vamente destul de simţitâre, 5 oficeri Și 278 sol- 
daţi ucişi, 22. oficeri şi 909 soldaţi răniţi. Ambu- 
lanţele divisiunei a 4-a, română, deteră un ajutor 
uman și ftăţesc răniților ruși, 

Luarea Nicopolei avea, pentru Ruși marea im- 
portanță de a lărgi basa lor de operaţiune, care, și 
cu acest punct câştigat, totuşi m'avea, încă o des- 
voltare suficientă și în raport cu liniile de opera. 
țiuni cari mergea tot prelungindu-se. Căci, o-dată 
cu isbânda armelor rusesci la, Nicopole, col6na lui 
Gurko își urma succesele dincolo de Balcani. La, 
25 iulie ea împingea recunssceri audacidse până, 
la lenizagra, şi Slivno, arătându-se pe linia ferată, 
Iamboli-A ndrianopole, și după câte-va, lupte cu 
trupele lui Reuf paşa, Rușii ocupară Kazanlik în 
diua, de 5/,, iulie. | 

Pe drepta armatei ruse generalul Kriidener por- 
nesce în aceiași di de 5/,, iulie recundsceri pe Vid 
în sus. Un detașament de Casaci împinge până, la, 
Plevna, şi după o recunsscere superficială aduce 
scirea, că acest punct este slab ocupat de inamic. 
Comandantul aripei drepte, care dusese tâte for- 
țele sale asupra Nicopolei de temă, pote, că va 
ațla, garnisna, de aci întărită de trupele lui Osman, 
a cărui pornire din Vidin fusese, precum am spus, 
semnalată, voi a îndrepta acum greşela, ce făcuse 
neocupând, în același timp pe când da atacul 
asupra, Nicopolei, un punct militar atât de impor- 
tant ca, Plevna, situat numai la 36 kilometri, ope-
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rațiune simultaneă pentru care s'a vădut că gene- 
valul rus ar fi dispus de puteri îndestulătore. 

E] ordonă în consecuență generalului Schilder- 
Schuldner a porni spre Plevna; însă operaiiunea, 
care ar fi avut mai mulţi sorți de reuşită, cinci, 
ş6se dile mai înainte, era acum târdiă şi peste pu- 
tință de atins cu numărul trupelor cu cari se în- 
treprindea,. 

In adever Osman muşirul pornise din Rahova, 
spre a veni în ajutorul Nicopolei ; însă aflând în 
cale căderea, acestei cetăţi la 4/4 iulie, el hotări 
a'şi schimba, direcţiunea şi a, se arunca, în Plevna, 
unde capetele colânelor sale sosiră în diua, de 5),,. 
Posiţiunea ce'şi alesese comandantul otoman era; 
forte nemerită. Reservându-ne a, face la timp opor- 

tun descrierea, ei amenunţită, vom da acum câte- 
va, scurte indicaţiuni asupra, acestei localităţi până 
atunci neînsemnată și necunoscută, dar care avea 
să dobândescă în curând un renume resunător în 

istoria răsbdielor, şi unde aveai să se jertfescă, 
atâtea, existențe, să curgă aţâta sânge românesc, 

rusesc, musulman. 

Fără, a, fi o piaţă întărită prin lucrări perma- 
nente, Plevna avea pentru defensivă, o situaţiune 

naturală din cele mai avantagise la confluenţa, 
apelor Tuceniţei şi Griviței, și la 6 kilometri de 

locul unde acest din urmă pârii se varsă în rîul 

Vid. Aședat în fundul văiei prin care curge Griviţa, 
orașul care coprindea, atunci o populaţiune ca la, 
17,000 locuitori, în mare majoritate Bulgari, este
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înconjurat de tâte părțile de măguri și dâluri sfir- 
şindu-ss când în clinuri ușâre, când în povîrnişuri 
drepte, în rîpe şi văgăuni adânci. Aceste dsluri 
formâză în jurul oraşului un amfiteatru închis, spre 
Apus, de cursul Vidului ; şi crâstele principale de' 
la Opanez, Bucova, Griviţa, Radişevo şi Krişin sunt 
forte priimitâre de întăriri improvisate, de cari 
Turcii sciură minunat a, se folosi, Plevna, mai este 
apoi în respântia drumurilor cari de la Sofia, şi Fi- lipopole merg la Nicopole, la, Sistov, la, Biela, şi la 
Rusciuc. 

Din acâstă posiţiune pe malul drept al Vidului, 
Osman paşa, putea, să dispute Ruşilor trecerea, peste acest rîu și să oprâscă înaintarea, lor în Bulgaria, occi- 
dentală, precum şi să amenințe Nicopole şi Sistovul, 
spre Nord-Est (comunicaţiunile cu basa de opera. 
țiuni, prin urmare, şi linia, de retragere a, armatei 
rusesci) sai, spre Sud-Est, Tirnova și linia, principa- lă de operaţiuni a/acestei armate. Convinscă Ruşii 
îşi vor pune tâte silinţele spre a/1 seste din acăstă, posițiune, Osman întrebuințeză cele trei dile ce precedară atacul, destășurând cea, mai mare activi- tate pentru a se retranşa, concentrând tote forțele 
de cari putea, dispune, atrăgând la dînsul nuof pu- teri din Orhanie, din Sofia, din Filipopole. De aceste retranșamente şi puteri, cari în total se cifraă de la, 30,000 1a 40,000 6meni, aveaiă să se isbâscă, cei 9000 luptători trămiși de Kriidener, 

Generalul Schilder-Schuldner pornise, la 6/,ş iulie, . Cu l-a brigadă din divisiunea, 5-a de infanteriă, cu 

IX
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_al 9-lea regiment de Casaci de Don şi câte-va ba- 
terii, din Nicopole, şi înaintase prin Brislan spre 

Plevna, având a fi întărit de al 19-lea regiment de 

infanteriă (Kostroma), de brigada de Casaci de Cau- 

- cas, de 2 sotnii de Casaci de Kuban şi 2 baterii 
cari veneaii prin Buigăreni și Zgalince. Peste tot 

detașamentul rusesc se compunea din 9 batali6ne 
de infanteriă, 17 sotnii de Casaci şi 46 tunuri. La, 
“lg iulie, după amiadi, Ruşii sosesc înaintea Plev- 
nti, și deschid pe tâtă, linia, ocupată de dînșii o ca- 

nonadă care urmeză până spre sâră. Comandantul 
rus hotărasce pentru a doua di atacul, care avea 

să urmeze în ordinea următore: La drâpta avea să, 

- înainteze asupra, d6lurilor de la, Opanez şi Bucova 

brigada 1-a din divisiunea 5-a, de infanteriă, cu 4 

baterii, fiind protegiată pe flancul seă drept, spre 

Vid, de regimentul al 9-lea, de Casaci de Don. Re- 

gimentul al 19-lea de infanteriă (Kostroma) cu o 

bateriă, şi cu cele? sotnii de Casaci de Kuban, forma, 
centrul atacului şi avea, de objectiv înălțimile de la 
Griviţa; iar stânga se compunea din brigada de 

Casaci de Caucas cu 6 tunuri și avea să opereze spre 

Tuceniţa şi Radişovo, înaintând de la Sud-Est asu- 
pra Plevnei. Acâstă, liniă generală de atac concen- 

vric cu o periferiă, de mai bine de 20 kilometri, era, 

peste măsură întinsă pentru cele 3 regimente de 

infanteriă şi 31/2 regimente de cavaleriă, cu cazi se 
întreprindea în contra unui adversar cu o superio- 
ritate numerică, strivitâre, sprijinit de posiţiuni 

eminamente favorabile. Osman pașa, vădând slăbi-



APĂRAREA DUNĂRE. aaa 
ciunea, în număr a trupelor rusesci, se hotări a-şi disimula, puterile spre a lăsa pe inamic să împingă, cât mai mult atacul, şi a-l strivi apoi cu tote for- țele sale, 

- Liupta, începe la, 8, iulie, la 41/, ore diminsța, DupE o scurtă canonadă, de ambele părti, coman- dantul brigadei Tuse, generalul Knorring, pornesce la, asaltul posițiunilor de pe stânga turcâscă, la, Opanez, şi Bucova, cu regimentele, al 18-lea, (Vo-. logda) şi al 17-lea, (Arhangelgorod). Un batalion din. regimentul al 17-lea, este oprit în avântul sei de forţele superidre ce întâlnesce ; cele-l-alte bataline ale acestui regiment, împreună, cu regimentul al 18-lea, scot pe Turci din retranșamentele lor, şi, urmărindu-i, înainteză până. în stradele orașului Plevna. Aci, însă, cad în cursa ce le întinsese Os- man. Din tâte curţile, de la tâte ferestrele caselor, se deschide un foc violent asupra, Rușilor; coman: danţii brigadei, regimentului al 17-lea, şi o mulțime de oficieri sunt uciși, ambele regimente sunt aprâpe decimate. 
In acelaşi timp, la centru, regimentul a] 19-lea de infanteriă, (Kostroma), susținut de Casacii de Kuban şi de 8tunuri, atacase 1a5 ore dimin6ța înăl- ţimile de la, Griviţa. Acest, regiment desvâltă o mare bravură, ia, cu asalt trei rânduri de retranşa- mente, însă strivit de focul îngrozitor al ynui inamic care își împrospătâză, necurmat, rândurile, suferind perderi enorme, între cari comandantul vegimentului şi un mare număr de oficieri supe-
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riori şi subalterni, cu muniţiunile sleite, căci par- 
_curile de reservă rămăseseră, la Bulgăreni, centrul 
rusesc fu nevoit a se retrage sub protecţiunea, bri- 
gadei de Casaci de Caucas de la flancul stâng, 
care neputând înainta, de la Radişovo spre Plevna, 
din causa, terenului accidentat şi forțelor covărşi- 
t6re inamice, făcuse o conversiune spre drâpta şi 
alergase în ajutorul trupelor de la, contru. 

La, 1112 ore Ruşii băteaă în retragere pe istă, 
linia, protegiaţi de regimentul al 9-lea de Casaci 
de Don şi de regimentul al 20-lea de infanteriă 
(Halitch) care sosise de la Nicopole când lupta se 
săvârşise. Ruşii perdură în acâstă, sângerâsă aia 
cere 74. oficieri şi peste 3,000 6meni, mai mult de 
0 treime din trupele angagiate. 

Succesul obţinut de Osman pașa urma, negreșit, 
să producă impresiuni deosebite în cuartierul-ge- 
neral rus şi în Constantinopole; însă resultatul 
acelor impresiuni concorda cu hotărîrea ambelor 
părți de a continua lupta, cu stăruință şi înverșu- 
nare; Ruşii spre a se răsbuna, iar Turcii spre a 
trage folos din evenimentul de la Plevna. In 
Stambul scirea isbândei de la 3/20 iulie mai înse- 
nină spiritele tare îngrijate de gravitatea, situa. 
țiunei, de pericolele cari înconjurată imperiul atât 
în Asia, unde armele Sultanului fuseseră, pucin 
norge6se, cât şi pe teatrul r&sboiului din Europa, 
unde Rușii isbutiseră a înainta, necontenit. 

Este drept a recunâsce că obicinuita apatiă mu-



APĂRAREA DUNĂREI. 149 

de păsul nenorocirei publice şi de rîvna, ondrei na. ționale, şi că, Turcia, în acele grele împrejurări, dete mărturia, unei energii de care n'o maj credea capabilă nici inamicii, nici chiar amicii ei. Ea, puse o activitate nespusă, făcu încordări supreme pentru a, cresce şi înmulți mijlcele sale de apărare. In jurul Andrianopolei, ca, şi la Constantinopole, se construiră, solide întăriri ; contingente nou! fură, rădicate în Asia, acea fecundă și nesleită oficină umană; Anatolieni, Curdi, Lazi, Zeibeci, Arabi, i6te soiurile de n&muri şi seminţii diferite, dar le- gate tâte între ele prin fanatismul islamiţ Şi prin devotamentul pentru Padişah, fură, transportate în Europa spre a fi incadrate în oștirile otomane, Flota de resbel tureescă Şi numărâse vase de transport fură, pornite la, Antivari spre a îmbarca, armata, lui Suliman pașa, care se afla în Monte- Negro, şi a o aduce la Dedeagatch pe marea Egeă, cap al liniei ferate mergând la Andrianopole. Ca o iuţâlă de care Turcii nu dedeseră, de mult exem- ple, 45,000 6ment fură asvirliți la Sudul Balcani. lor şi întăriră acolo trupele lui Reuf. In fine des- poticul ministru de resbel, Redif,. seraskierul pre- sumţios care-și însuşise dictatura, în Stambul, dar nu sciuse până aci a preveni nenorocirile arma. telor otomane nici pe Dunăre, nici în Asia, fu des- tituit şi disgraţiat; tot asemenea, Şi indolentul serdar-ekrem Abdul-Kerim fa revocat ŞI înlocuit cu Mehemet-Ali, care se numi generalisim. Eşref 

sulmană, fu scuturată, acum de simțirile patriotice,
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paşa, comandantul divisiunei din Rusciuc, care nu 

făcuse nimic spre a merge în ajutorul Sisto rului ; 
livalele (generali de brigadă) Ahmed paşa şi Saifet 

paşa, Hamdi-bei, comandantul Sistovului, Husein- 

Sabri paşa, comandantul fortereţei Ardahanului, 
din Asia, cucerită de generalii Loris-Melikof şi 
Heimann, toți acești şefi fură traduşi înaintea, unui. 
consiliu de resbel. 

Scirea, învingerei suferită, de Schilder-Schuldner . 

la Plevna, sosi în cuartierul-general rus de la Tîr- 

__mnova tocmai când bucuria, acolo, era la culme 

“pentru isbândele câştigate de trupele Ţarului peste 

Balcani. Corpul al VIII-lea atacase de front pasul 

Şipoei, pe când generalul Gurko pornind cu co- 

lâna sa din Kazanlik, ataca pe la spate acestă po- 

sițiune, şi după o luptă de trei dile, trecetorea, 

principală care deschidea Ruşilor calea, spre Con- 
stantinopole, intrase la 7], iulie în stăpânirea, lor. 

Acest strălucit resultat consolă pe marele-duce de 

neajunsul pătirit de armata, sape drâpta; sorții unui 

resbel nu pot da, negreşit, numai victorii fără nici 

un revers. Intreprinderea, de Ja Plevna, putea fi 

considerată, ca, un atac neisbutit, care, de şi cau- 
sase perderi simţitore, se putea, însă îndrepta. 

Capul oștirei ruse își puse, dar, tote silințele 

spre a r&sbuna acea neisbândă și a restabili re- 
pede prestigiul armelor sale. El desfășură totă ac- 

tivitatea în a concentra pe drepta puteri mai mari, 

pentru a da o nouă lovire asupra, Plevnei și a 
anula, succesul Turcilor, cari de aci puteati fi forte  
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pericoloşi pentru operaţiunile armatei ruse, şi în- 

cepâau, chiar de acum, a deveni îndrăzneţi întin- 

dându-se la Sud spre Lovcea, de unde un detaşa- 

ment, pornit de Osman paşa de la Plevna, respinse 

pe Ruşi cari ocupaseră acest oraş la 16/24 iulie. Dar 

acum începe a se învedera că Ruşii nu dispun de 

forţe îndestulătâre în Bulgaria. Pentru, a întări 
drâpta, marele-duce este silit a-'și degarni centrul 

şi a-şi slăbi stânga. Intradevăr a 30-a divisiune 

de infanteriă din corpul al IV-lea, care mergea de 

la Sistov la Tirnova, priimi ordin a apuca spre 

drâpta, şi a întări trupele cari aveau să opereze în 

contra Plevnei. Tot ast-fel se prescrise şi corpului 

al Xl-lea, -care se îndreptase spre Osmanbazar 

pentru a, prelungi flancul drept al armatei ţarevi- 

ciului, de a distrage din trupele sale o brigadă de 

infanteriă şi o brigadă de cavaleriă, cari aveai a 

fi conduse în marș forţat de însuşi comandantul 
corpului, principele Schahovskoi, la, Plevna. 

Tâte aceste trupe aveai a se întruni cu corpul 
al IX-lea, care afară de regimentul al 19-lea de in- 

- fanteriă, (Kostiroma) prea, mult încercat în lupta de 

la, 829 iulie, evacuă, întreg, Nicopole, şi se îndreptă,. 

spre posiţiunea, ce trebuia, luată cu cri-ce preţ din 

stăpânirea, lui Osman pașa pentru a nu mai face 

obstacol înaintărei Ruşilor dincolo de Balcani. 
Pe când statul-major rusesc aduna în mai pucin 

de dece dile aceste forţe noue în jurul Plevnei, Os- 
man pașa nu rămăsese inactiv. El întrebuinţase 
tepausul ce i-se lăsase spre ase împuternici mai
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mult pe posiţiunea în care se afla, a-și săpa alte 
retranșamente, a, rădica, redute, a înconjura Plevna, 
despre Nord, Est și Sud cu o liniă continuă de 
șanțuri și lucrări de apărare. Tot-de-odată, el își 
întări trupele prin ajutore ce priimi din Vidin, din 
Sofia, din tâte părţile de unde putea, trage forţe 
disponibile, și își spori ast-fel armata, la, cifra de 
peste 60,000 6meni. In aceste condițiuni pe cari 
căutase a le face cât mai favorabile pentru dînsul, 
aşteptă comandantul armatei turcesci din Apusul 
Bulgariei al doilea atac al Rușilor. 

Trupele rusesci numărând 12 regimente de in- 
fanteriă, 6 regimente de cavaleriă și 21 baterii, 
peste tot 35,000 6meni cu 176 tunuri sub coman- 
damentul generalului Kriidener, ca, cel mai vechi 
în grad, se adunară, în dilele de 16/.4 ȘI 1/2 iulie 
în jurul Plevnei. Cu tâtă superioritatea numerică 
aprope îndoită a inamicului bine întăriţ în'posiţiu- 
nile sale, Kriidener şi Schahovskoi hotăriră a da 
atacul în diua de 13/3, iulie. Disposiţiunile tactice 
erai următdrele: generalul Loskaref cu regimentul 
al 7-lea, de ulani de Bug, al 9-lea de Casaci de Don 

„ Şio baterie călărâță, avea, să formeze extremul flanc 
drept, să observe terenul d'între Bucova, Susurlu 
și până la, Vid, şi să apere drâpta atacului rusesc, 
cu care trebuia să se ţină în legătură prin 2 esca, 
drâne (regimentul al 11-lea, de dragoni de Riga) şi 
0 sotniă din regimentul al 34-lea, de Casaci de 
Don. 

Drepta, compusă din 18 bataline și 80 tunuri
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sub ordinile generalului Veliaminof, avea, să exe- 
cute asaltul asupra Griviței cu 3 regimente din di- visiunea, 32-a, de infanteriă, păstrând în reservă, 
alte 3 regimente din a 5-a, divisiune sub generalul 
Schilder-Schuldner. 

Stânga, sub comandamentul direct al principelui 
Schahovskoi, număra, 12 batali6ne, 2 escadrâne și 
40 guri de foc cari trebuiaă să atace posiţiunile 
turcesci dinaintea, satelor Zgalince şi Radişovo. 
Cele 2 escadrâne (regimentul 11-lea de ulani de 
Ciuguief) aveati misiunea, de a lega irupele princi- 
pelui Schahovskoi cu acele de la, drâpta, ale gene- 
xalului Veliaminof. 

La stânga extremă se afla, generalul Skobelef II 
cu brigada, de Casaci de Caucas şi 12 tunuri; iar 
în cursul luptei se trămese în ajutor un batalion 
"din al 125-lea, regiment, de infanteriă, (Kursk) şi 4 
tunuri. Skobelef avea, ordin de a înainta, despre 
Bogot și Krişin, și a previghea drumul d'înţre Plevna, 
şi Loveea, pentru a, apăra, flancul lui Schahovskoi 
de o învăluire din acea, parte. 

In urma acestui semicerc de trupe ce aveai a 
păși la, atac, se aflaii, ca reservă, generală, 2 regi- 
mente din divisiunea a 30-a, de infanteriă și deta- 
şamente de dragoni și ulani din corpul al XI-lea, 
adică 6 batali6ne, 4 escadrâne şi 30 tunuri, sub or- 
dinile nemijlociteale comandantului, general Krii- 
dener. 

Iute şi impetuos, Schahovskoi, în nerăbdarea, 
luptei în care spera, a, răsbuna, înfrângerea, prece-
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„hovskoi, comandantul extremei stânge înaintâză 
cu 4 sotnii, cu batalionul de infanteriă, și alte 
4 tunuri ce i se trămiseseră în ajutor, şi împinge 
până la ultima, înălțime depărtată numai ca, la, 
600 metri de orașul Plevna. Acâstă mică trupă, 
respinge tâte năvălirile cavaleriei, și apoi ale in- 
fanteziei turcesci, și, când Schahovskoi își începe 
atacul, ea trece și diînsa în ofensivă, se aruncă, cu 
baioneta. asupra Turcilor gonindu:i până în mar- 
ginea orașului. Dar aci detașamentul rusesc este 
întîmpinat de forţe superidre, el retrogradâză, în 
ordine și luptând până la posiţiunea, sa, anteridră, 
d'asupra Krişinului, unde ţine până sâra, Și resistă 
tutulor atacurilor turcesci. Ast-fel Skobelef împli- 
nesce cu energiă, dar și cu istețime și prudenţă, 
misiunea, de a, priveghia, calea, despre Lovcea, şi a, 

” ocupa pe inamic, fără a se lăsa a, fi grămădit și 
sfărămat de dînsul. 

Pe la 2!/, ore, Schahovskoi, vădând că drâpta, 
tot nu atacă, se decide a ataca, dînsul însciințând 
despre acesta, şi zorind pe Kriidener. Perdând cu 
desăvârşire din vedere situaţiunea tactică defavo- 
rabilă în care se afla, temerarul comandant al 
stângei rusesci se aruncă numai cu 2 brigade, una 
în prima liniă, cea-l'altă în reservă, asupra unor 
posiţiuni naturalmente tari, întărite încă, prin lu- 
crări improvisate și apărate de un inamic întreiţ 
la număr. Regimentul Rylsk se avântă, cu hotăsrtre 
asupra, unei redute ce întâlnesce înaintea, sa, regi- 
mentul Kursk asupra alteia. După o luptă din cele
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mai sângerâse, regimentul Rylsk. intră în reduță ; 
cel-Yalt regiment, bătut în front şi în flanc de un 
foc îngrozitor, este respins și nu pote reîncepe 
atacul de cât cu ajutorul unui noă batalion din re- 
gimentul Şuia, tras din reserva, parţială. Redutele 
sunt luate cu perderi enorme de către Ruși. Scha- 
hovskoi în loc de a se mulţumi cu succesul obţinut până aci, plătit forte scump, şi a, aștepta, în defen- 
sivă resultatul atacului lui Kriidener, voiesce a, 
împinge înainte dând asalt unei a, treia redute. 
Regimentele primei brigade fiind topite de strag- 
nica luptă ce Susținuseră, comandantul aripei 
stângi începe a-'şi slei reserva băgâind în foc cele- . 
Talte 2 bataliâne din regimentul Șuia. Dar Osman 
pune în liniă trupe prâspete cari resping pe Ruşi 
până la, posiţiunile cucerite cu atâta anevoinţă, 
d'încolo de satul Radişovo. In fine, la 6 ore s6ra, Turcii iaă la rândul lor ofensiva, şi năvălesc asu- 
pra celor două reduts luate de Ruși. Posiţia, flan- 
cului stâng rusesc este desnădejduită. 'Trupele 
eraii decimate de asalţurile ce dedeseră,; în reservă, 
nu se mai aflaii de cât 3 bataliâne. Schahovskoi 
ceruse, pe la 4 ore, ajutâre de la Kriidener, care îi 
trămisese de la reserva, generală regimentul Ko- 
lomna, însă acest regiment, neînţelegând bine or- 
dinile, se oprise pe flancul drept Și rămase de nici 
un folos. Pentru a, opri ofensiva turcscă, Scha- 
hovskoi dă ordin să înainteze din reservă 2 baia- 
liâne ale regimentului Iaroslav spre a împedeca; 
pe inamic d'a, relua redutele, dar nici aceste bata»



- 158 CARTE A PATRA. 

liâne nu pot -pune stavilă forţelor crescânde ale 
Turcilor, năvălind cu neresistibil avânt. In fine, co- 
mandantul rus ne mai dispunând de cât de un 
singur .batalion intact în reservă, neputând aş- 
tepta, nici un ajutor de la Kriidener care nu fusese 
mai norocit în atacul pe drâpta, cum vom vedea 
numai decât, este silit a părăsi posițiunile d'îna- 
intea Radișovei, şi mai multe tunuri cari cad în 
mâna 'Turcilor, şi a începe spre s6ră, retragerea, 
lăsând câmpul de bătaiă acoperit de morţi şi de 
răniţi, pe cari, în cea mai mare parte, nare timp 
a îi ridica, 
„Extrema, stângă aflând acâstă retragere, obosită, 
şi încercată, și dînsa de luptele ce susţinuse totă 
„diua, părăsesce posiţiunile pe cari se mănţinuse 
cu atâta tenacitate, şi urmeză mișcarea, retrogradă 
spre Bogot şi Pelişat, 

Nu mai pucin desastros pentru Ruși fu resulta- 
tul luptei pe flancul drept. Bătrinul Kriidener tem- 
“porisase mult înainte de a da asaltul de acea 
parte, căci precedentul luptei de la 3/- iulie pe 
aceiași posiţiune, şi manifesta, superioritate a, ad- 

" versarului, îl punea pe gânduri. Dar ordinul ma- 
relui-duce era, formal, Plevna, trebuia atacată cu 
ori-ce preţ ; și când nerăbdătorul Schahovskoi îi 
făcu cunoscut că se asvârlă înainte, Kriidener or- 
donă generalului Veliaminof a, merge asupra, posi- 
ţiunilor de la Griviţa, şi a, începe acţiunea simul- 
taneă cu flancul stâng. 

La, 21| ore după amiadi, reduta, cea mare de la



APĂRAREA DUNĂREI. 159 

Griviţa este atâcată din două părți ; pe drâpta, de 
o colnă sub generalul Belokopitof coprindând .- 
cele 3 batali6ne din regimentul Penza, şi 2 bata- 
liâne din regimentul Koslof, 'având în reservă 6 
batali6ne; iar pe partea stângă generalul Veliami- 
nof conduce la asalt a doua dol6nă compusă din 
batalionul al 3-lea, din regimentul Koslof şi din cele3 
batali6ne ale regimentului Tambof, având în reservă, 
regimentul Halitch. Belokopitof cu batalionul 1 din 
regimentul Penza, respinge tiraliorii turcă adăpostiţă 
în șanțuri, dar voind să înainteze, este oprit de focul 
unei a doua, linii de retranşamente care se afla, îna- 
intea, redutei. Al 2-lea, batalion al regimentului 
alârgă în ajutor, seste pe inamic din acestă, posi. 
țiune şi ajunge Ia șanțul redutei. Dar aci tote sfor- 
țările ce fac ambele batalidne, ajutate de batalionul 
al 3-lea, de a intra, în redută, nu reuşesc în faţa, 
focului omorîtor al Turcilor. Regimentul perde în 
acest atac aprope jumătate din efectivul sei, şi 
este silit. a se retrage. Batalionele regimentului 
Koslof atacă la, rândul lor, intră în șanțul redutei 
şi încârcă a/l escalada, însă nu isbutesc a înfrânge 
crâncena, apărare a musulmanilor. 

La stânga redutei, generalul Veliaminof dă, şi 
dînsul, douatacuri succesive tot aşa de infeuctu- 
6se. Cele 4 batali6ne cu cari execută primul atac, 
sunt atât de încercate de focul i inamic, încât nu 
pot ajunge la, Șanțuri. Atunci se întreprinde pe | 
ambele laturi ale redutei un al treilea, asalt cu re- 
serva parțială, 6 bataliâne conduse de generalul
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Schilder-Schuldner pe drâpta, 3 batali6ne pe stânga. 
Ele trec peste șanțuri, ajung la parapetul redutei, 
dar aci se opresce avântul lor de resistenţa, neîn- 
vinsă ce li se opune, şi le este peste putinţă a intra, 
în redută, | 

În mai pucin de 4 ore, 18 batali6ne rusesci fu- 
seseră, pe acest punct, rupte şi desfăcute în sân- 
gerdsa și înverșunata luptă pentru luarea, acestei ne- 
faste redute a Griviței, care avea să mai mistuiască, 
atâtea, vieţi. La, 6 ore s6ra, generalul Kriidener tră- 
mite din reserva, generală un batalion al regimen- 
tului- Serpukof, 1 escadron de dragoni şi 2 tunuri 
spre a întări drâpta slăbită de lupta, ce susţinuse. 
Spre înserat se face o nouă încercare de atac asu- 
pra, Griviței, în speranţă că perderile suferite şi de 
inamic îl vor face să opună mai slabă împrotivire, 
Şi se mai trămit spre acâsta lut Veliaminof, din re- 
serva, generală, 3 companii ale regimentului Serpu- 
kof. Oficierii adună crâmpeile bataliânelor ce maj 
eraă în stare a, lupta, le mai duc în trei rânduri la, 
asalt, însă tote desnădejduitele lor silinţe sunt în- 
zadar ; Griviţa, nu se putu lua, 

Generalul Kriidener, vădând că nâptea şi întu- 
nericul ai sosit fără ca atacurile sale să fi reușit, 
dete ordin a se începe retragerea, spre Trestenik și 
Caragaci-Bulgarski, lăsând pe generalul Veliaminof 
să acopere acâstă retragere cu regimentul Halitch, 
mai pucin grei încercat ca, cele-lalte, cu ultimul 
batalion, 1 escadron de ulani Şi 2 tunuri cari mai 
rămăseseră în reservă, și cu regimentul Voroneji |
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care sosise de Ia Sistov la, finele qilei. Tâtă nâptea aceste trupe fură nevoite să, lupte spre a, apăra, acâstă, retragere de hărţuirile cavaleriei turcesci, a, Cerkezilor și başibozucilor ; spre a protege eva, cuarea ambulanțelor pline de răniţi, a artileriei şi a trenurilor de muniţiuni. Noroc că urmărirea Tur. cilor fu slab condusă, şi a doua, di ea se suspendă, ' cu totul. 
In acestă a, doua, bătăliă înaintea, Plevnei, Rușii avură, perderi însemnate, aprâpe 8,000 6meni. Bu- letinele lor oficiale dederă cifra, de 169 oficieri și 7,136 soldaţi Ia, o-laltă, fără a, distinge numărul răniților de acel al morţilor, de bună sâmă spre a nu produce o impresiung apăsătâre asupra mo- valului armatei. Buletinul telegrafic trămis de Os-! man pașa la Constantinopole arată, că în parte-i ar fi avut numai 100 morți și 300 răniţi, Şi cu tâte că acâstă, cifră pare evident prea mult scădută - însă nu este îndouială, că, perderile 'Turcilor, cari se ținuseră în defensivă şi erai acoperiți de întă- riri, aii trebuit; să, fiă mult mai slabe decât ale nă- vălitorului atacând descoperit, şi care avea să în | frunte la, mari distanţe focul încrucişat al artileriei și al puscilor cu bătaiă lungă, tragere repede și cu tepetițiune ale adversarului. 

Victoria, Tureilor fa pătată, ca, la, prima, lor îs- bândă, de la, Plevna, ca în cele-l-alte lupte ce se dederă în resbelul de față, de barbare casne ŞI mă- celuri ale răniților rămaşi pe câmpul de bătaiă, prin mutilări a, cadaverelor celor ucişi săvârşite nu 
Xa
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numai de către Cerkezi şi bașibozuci, dar chiar și 

de trupele regulate otomane, precum s'a dovedit 

în mod netăgăduit şi în deosebite rânduri prin îm- 

parţiale constatări şi procese-verbale ale oficierilor 

străini atașați pe lângă trupele în campaniă, ale 

representanţilor presei europeane şi coresponden- 

“tilor diferitelor diare trămiși în Bulgaria. Turcii 

credeau prin acâsta, să insufle spaimă adversarilor, 

dar ei nu isbutiră decât, a'și atrage reprobaţiunea, 
lumei întregi. Asemenea, crudimi nu le fură de 

nici un tolos, şi slăbiră, din potrivă, simpatiile ce 

ar fi putut nasce natural pentru un popor care 'și 

face datoria, apărând cu vigore existenţa lui, dar 
întrebuințând mijloce leale şi admise de obiceiurile 

„ naţiunilor civilisate. Căci nu se pâte contesta, ener- 

gia, şi bravura desfăşurată de Turci, despre cari 

ei acum la Plevna dederă o nouă dovadă, admi- 

rată pretutindeni. Lesne se pote înţelege bucuria 
nespusă ce scirea acestei isbânde turcesci causă 

la Constantinopole *), ca, şi efectul ce ea produsese 

*) Ca dovadă a entusiasmului produs în tâte cercurile, de la ceie 

mai de jos, până la cele mai înalte, în capitala Turciel, de câşti- 

garea bătăliei de la 1%/,, iulie, reproducem aci, după diferite publi- 

- caţiuni, scrisârea ce adresă la acea epocă Sultanul lui Osman-paşa : 

«Credinciosului mei mușir Osman. 

«Prin vitejia ta, şi prin victoria ce af câştigat, ai râdicat iarăși 

«on6rea armelor nâstre și gloria Otomanilor, Dumnedeii să ajute şi 

«mai departe silințele nstre. 

«Salut pe toți oficierii şi soldaţii pe care “i consider ca pe copi! 

«mei. Prin valdrea și eroismul ce aii dovedit, aă umplut de mulţu-



“APĂRAREA DUNĂRKI. i 163 
asupra diferitelor cercuri unde domneasti simpatii, fă pentru Turci, fiă, pentru Ruşi. lar generalul otoman care intrase atât de energic în acţiune prin marșul set grabnic şi hotărât de la, Vidin spre Răsăritul Bulgariei, care Surprinsese și turburase în manevrele ei strategice armata rusă, şi sciuse să-şi electriseze ast-fel trupele, încât să le facă a opri în două rânduri victoria, în jurul st&gurilor sale, acel general începe a dobândi un renume pe care îl va îndreptăţi şi consacra din ce în ce maj mult eroica, sa apărare de la Plevna, ” Am descris mai pe larg fasele celor două bătălii date şi perdute de Ruși la 8-0 și 187,6 iulie înainţea, Plevnei, pentru că pe același tărâm vor urma, nouk şi crâncene lupte la cari se va împărtăși oștirea, n6stră, și pentru a, se înţelege mai bine cursul ace- stor lupte ulteridre. Am tăcut, mai amănunţită, de- scriere a, succeselor câștigate aci de Turci, spre a, se aprecia, în însemnătatea, ei, sarcina, pe atât de A III 

«mire inima Padișahului lor. A Tot-puternicul să le dea fericirea «eternă şi să întărscă armele lor „Pentru apărarea Islamului, «Spre resplătirea serviciilor tale “ţi confer decorațiunea Osmanie, «Și îți ordon tot de-odată să resplătesci pe oficierii, mari şi mică, “cărora raporturile tale le fac laude, 
«Când vitejii luptători ai Islamului se Vor întârce aici, votă îm- «pârţi ei însumi medalia ftihar (de ondre) celor în drept. Spune «tutulor comandanților, oficierilor, soldaţilor, că vor & resplătiți «toți fără întârdiere, ori când vor merita, 
<Trămit pe lângă tine un funcționar special însărcinat să vă sarate Ia toți mulțumirea mea». - 

«A bdul-Hamid»
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dificilă, pe.cât de glori6să, ce avea, să încumbe ar- 
matei române de aşi arunca spada în cumpăna, 

evenimentelor resbelului peste Dunăre, şi de a face 

“să se plece iarăşi acea, cumpănă în partea causei 

creştine, în partea progresului şi libertăţei naţiu- 

nilor. | 5 
Vom vedea mai departe urmările politice şi mi- 

litare ce avu a doua bătăliă înaintea Plevnei asu- 

pra, mersului campaniei în Bulgaria.
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PREGĂTIRILE OFENSIVEI. 

Consecuenţele politice și militare ale celei de a dona bătălii de la 
Plevna. — Situaţiunea critică a armatelor rusesci, ale căror 
forţe se dovedesc insuficiente faţă cu oștirile ce Turcii adu- 
naseră în Bulgaria.— Imperatul Alexandra chiamă noul aju- 
târe din Rusia, ele nu pot sosi, însă, decât târgii.— Rușii se 
conving că, spre a putea întimpina greniăţile presente, aă 
nevoiă de ajutorul armatei române.— Generalul Kriidener cere 
comandantului divisiune! a. 4-a română a ocupa Nicopole; ge- , 
neralul român, ne având ordine de la comandantul sei, nu 
dă curs cererel, —Cuartierul-general rus intervine către Dom. 
nul Românilor, care menţine refusul de a da trupelor române 
acestă destinațiune. — În urma primului insucces al Ruşilor 
la Plevna, un detașament de trupe române trece la Nicopole.— 
Depeşa marelui-duce Nicolae după a doua bătălii de la 
Pleyna.— Consideraţiuni cari hotărăsc pe Români a merge 
în ajutorul Ruşilor, — Negociări în privința cooperărei ar- 
matei române cu armata rusă, Alianţa Rusiei și Românie. — 
Modificarea pianului primitiv pentru ofensiva român&scă în 
urma, acestel alianțe și a schimbărei obiectivului strategic al 
oştirel nâstre. — Formarea armatei de operaţiuni şi a corpu- 
lu de observaţiane.— Divisia 4-a română ocupă Nicopole. —
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Cele-lalte divisiuni ale armatei de operațiune încep marșul 
de concentrare spre Corabia. — Alegerea punctului de 'tre- 
cere în Bulgaria. — Aducerea. materialului de pod la Corabia- 
Siliștidra.— Inceperea lucrărilor de construcțiune ale podului 
peste Dunăre.— Domnul Carol invitat la cuartierul-general 
al: Impăratalui Rusiei, plecă la Gorni-Studen. — Ingrijirile 
cari domnesc aci în privința greutății situațiunii armatelor ru- 
sesci în Bulgaria.— Țarul oferă Domnului Românilor coman- 
damentul asupra trupelor ruse cari vor opera împreună cu 
cele române în contra Plevnei. — Ochire retrospectivă asu- 
pra activităței nâstre militare în perioda defensivă ; conside- 
raţiuni generale asupra armatei române în ajun de a păși 
peste Dunăre. 

Faptele de r&sboiti cari se petrecură în luna lui 
iulie în Bulgaria produseră, o întipărire adâncă, şi 
depărtată, asupra, opiniunei din tâte țările, şi exer- 
citară o mare înrîurire asupra desvoltărei ulteriGre 
a evenimentelor, precum şi a, hotăzîrilor luate de 
Români. Gravitatea, luptelor d'înaintea, Plevnei, sa- 
crificiile ce ele costară pe Ruşi, explică, importanţa, 
ce dobândesce acâstă posiţiune și silințele ce ar- 
măta română va, fi chiămată, să, pună pentru a 
“contribui la căderea, puternicului şi ameninţăto- 
rului zăgas care se rădicase neașteptat întru apă- 

- area împărăției otomane. 
„Pe cât de neprevădute, pe atât de seridse eraiă 
consecuenţele militare şi politice ale bătăliei de la, 
18] iulie. Depresiunea morală, uimirea, ce causă 
repeţirea, neisbândei, fură viă simţite în armata, 
rusă. Printr'o nenorocită coincidență, a, doua, în- 
frângere suferită de Ruşi la, Plevna, era urmată, de
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aprope de alte insuccese ale armelor rusesci. Colâna 
lui Gurko care îşi reluase operaţiunile, fusese siliţă, 
a, da înapoi la Eskizagra înaintea, juncţiunei forţe- 
lor lui Suliman, aduse din Montenegro, cu acele ale lui Reuf, și a, începe, la, aaa retragerea, din- 
coce de Balcani. - 

Aripa drâptă, desorganisată şi tare maltratată, 
centrul în retragere, posițiunea, stângei nesigură, 
în fața puterilor covârşitâre din cuadrilater puse 
acum sub comandamentul noului serdar-ekrem 
Mehemet-Ali, trămis a, repara greşelile lui Abdul- 
Kerim şi a lua cât mai curând ofensiva,— ast-fel 
sta, la acea, epocă, îngrijitorea, situațiune a armatei . 
Țarului pe eşichierul resbelului în Bulgaria. Nu 
numai prestigiul moral şi superioritatea, de direc- 
țiune a oștirilor rusesci suferiseră, scădere, dar 
forțele lor numerice se dovedeaiă insuficiente pen- 
tru împlinirea, planului de campaniă ce se conce- 
puse, şi pentru operaţiunile condiționate de dînsul. 
Basaţi pe informaţiunile ce avuseseră, înainte de a 
începe r&sboiul, şeful statului-major general, bă- 
trânul Nepokoitchiski, și tânărul se adjunct, ge- 
neral Levitzki, care, până, aci, se arătase mai mult, 
strateg de catedră şi de cabinet decât de câmp de 
bătaiă, erati încredințaţi că trupele imperiale vor 
face o simplă, preumblare militară, de la Dunăre la 
Constantinopole. Se întîmplă, însă, că Turcii des- 
fășurară silințe şi energiă, ce nu se aşteptaă, Şi ei - 
aveai acum întrunite în Bulgaria forţe superidre



168 CARTE. A CINCIA. 

- în număr celor rusesci, și cari la, finele lui iulie st, v. 
se reparțeai ast-fel : 

La Şumla și Varna, sub ge- 

neralissimul Mehemet-Ali 50,000 6meni 
Intre Rusciuc şi Rasgrad, 

sub Achmet-Eyub, . . . 30,000 
Garnis6ne în Rusciuc, Silis- 

tza, şi cetățile mai mici . 25,000 - 
La sudul Balcanilor sub Su- 

liman... ...... 50000 , 
La, Plevna sub Osman . „80,000, 
La Vidin, Belgradjik, Niș, So- 

fa ete. . ...... _20,900. 
Total . . 235,000 Gmeni. 

Aceste forțe se sprijinea pe forterețe ca Rus.-. 
ciuc, Silistra, Șumla, pe posiţiuni favorabile pe 
cari se putea lesne improvisa, apărarea, ca la Plev- 
na; ele erai în legătură, prin linii ferate și marea, 
cu Andrianopole și Constantinopole ; aveai, în 
fine, înlesnirea, şi avantagiul de a, opera pe pro- 
priul tor teritoriă. 

In contra, acestor puteri, Ruşii nu dispuneaii la, 
aceaşi epocă decât; de 61/ corpuri de armată, cazi 
trecuseră Dunărea. Socotindu-se la cifra de 25,000 
combatanți corpul de armată, şi adăogindu-se de- 
tașamentele speciale precum divisiunea de Cazaci 
de Caucaz, brigada de tiraliori, legiunea, bulgară, 
ete., reese un total de 173,000 6meni armată de 
operaţiuni rusâscă, din care mai urmeză a se scă-
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dea, lipsurile produse de bole, răniți şi morti în 
lupte, ceia, ce mai reduce încă acestă cifră, | 

Comandamentul armatei rusesci înțelese că, mai 
ântăiu de tote, trebuia; a'şi spori puterile şi a aduce 
noui oştiri pe teatrul de resbel. Nu 6menii lipsea 
întrun imperiu cu o. sută miline populaţiune. Ce 
nu fuseseră, îndestulătore, erai pregătirile în: ra- 
port, cu scopul imediat la, care se ţintea, 

Un ukaz imperial ordonă, dar, chiămarea, sub 
arme a, unui contingent de 185,000 Gmeni din mi- 
liţiile imperiului pentru a, prepara noui reserve ar- 
majelor în campaniă, și prescrise mobilisarea, tu- 
tulor trupelor rămase în Rusia. Astfel aveati a, î 
mobilisate alte 6 corpuri de azmată, între cari era, 
corpul de granadieri, precum și acel al gardei im- 
periale câre, de obicei, nu se punea complect în 
mișcare decât în grave împrejurări, şi nu mai tre- 
cuse peste fruntarii de la răsboiele mari napoleo- 
niane. 

Dar tâte aceste trupe nu puteai, în vederea, 
timpului necesar pregătirilor şi a distanțelor de 
străbătut, ajunge pe teatrul de resbel înainte 
de cel pucin două luni. Ce era de făcut în acest 
lung interval, cu o situațiune atât de critică ca, 
aceia, a oştirilor rusesci peste Dunăre, înconjurate 
de patru armate inamice cari aveai pentru ele 
Superioritatea numerică, eraii favorisate de posi- 
țiuni ce le sporea puterile, şi cari, dintr'un minut 
într'altul, puteai să ia, ofensiva ? - : 

Statul-major rus luă mai ântăiă înțelâpta hotă-
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-zîre de a înceta, cu totul operaţiunile riscate şi ne- 
potrivite cu mijlâcele de cari se dispunea, precum 
întreprinderea, peste Balcani şi incursiunile în Ru- 
melia. Se desfiinţă, dar, corpul generalului Gurko, 
reîntoreându-se trupele în cadrele lor respective, 
şi se decise ca, înaintea centrului, la Sud, armata, 
rusâscă să, se ţină strict în defensivă, apărând pa- 
sul Şipea, şi priveghiând cele-lalte strâmptori, spre 
a împedica, înaintarea lui Suliman. lar Tirnova, 
devenind în urma, acestei decisiuni o posiţiune 
prea, înaintată şi excentrică, cuartierul-general al 
armatei se strămutase în grabă, după a doua, bă- 
tăliă înaintea, Plevnei, la Bulgăreni, şi mai târdiă 
la, Gorni-Studen, unde se aşedă şi cuartierul Im- 

- păratului Alexandru. 
Pe stânga se părăsi asemenea, ori-ce ideă de 

ofensivă, şi armata marelui- duce moştenitor care 
nu dispunea, de un efectiv îndestulător spre a 
opera, pe de o parte, contra forţelor întărite din 
cuadrilater, trecute sub comandamentul lui Me- 
hemet-Ali, şi a, învesti, de altă- -parte, desăvîrşit 
Rusciucul, fu însărcinată a, se mănţine în defen- 
sivă pe Lom până la sosirea, ajutorelor. 

Dar unde situaţiunea presinta mai mult; pericol, 
era pe drâpta. Aci statul-major rus nu mai avea 
forțe suficiente de opus, şi era tare de temut; că 
oştirile turcesci, încoragiate de două victorii suc- 
cesive, vor trece acum în ofensivă. Chiar în urma, 
secundei bătălii de la Plevna, pe falsa, bănuială a 
înaintărei Turcilor, se r&spăndise o pânică până la
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Sistov care dovedea cât de precariă era, situaţiu- 
nea spre acest oraș, şi spre Nicopole, Din mi- 
nunata, sa posiţiune, Osman paşa, cu cei 60,000 
Gmeni ai armatei sale, putea, sa să se întinqă de 
pe Vid pe Osmu şi să intre ca, un ichii în armata, 
rusâscă, amenințându'i basa, şi linia; de retragere, 
sa, operând de concert cu Mebemet-Ali despre 
Est, cu Suliman despre Sud, să învăluie și să 
stringă ca întrun cleşte 6stea, Ţarului. Și până în. 
două luni, până la, sosirea, nouilor ajutore din Ru-. 
sia, nu era perspectivă, pentru Ruși de a, scăpa din 
acestă critică, situațiune. 

Atunci, în perplexitatea, în care se afla, statul- major rus îşi aminti de acei 50,000 Români cari 
erai în apropiere, cari fuseseră, de. atâta, folos Ru- 
şilor la, desfăşurarea, armatei lor dincolo de Dunăre, la apărarea acestui rii, la trecerea, lui, la, luarea, 
Nicopolei ; la al căror concurs, în fine, făcuseră, 
apel în atâstea, rânduri, fără a/l admite însă în mod oficial sub forma, unei alianțe declarate şi recu- 
noscute, 

Trei divisiuni române se afla pe malul stâng 
al Dunărei şi se pregăteau la, ofensiva, specială şi 
independentă, de operaţiunile rusesci, ce'şi propu- 
nea, oștirea n6stră; a, patra, divisiune concentrată, 
la, Turnu-Măgurele şi împrejur, înaintase de pe acum un detașament; în Nicopole. 

Aci este cronologicesce locul să narăm îmoteju- 
rările cari aduseră, succesiv strămutarea diviziinaj 
a 4-a română, pe malul drept al Dunărei, cu atât
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mai mult că acestă mișcare intră și în cadrul” 

părței scrierei de faţă, care tratâză despre pregă- 

tirea, ofensivei generale a armatei nâstre. 
Am vădut că după luarea Nicopolei generalul 

Kriidener păşise la operațiunile pe Vid şi asupra 
Plevnei. E] ar fi voit să poetă evacua cu desăvir- 

"sire Nicopole, remițându-l în păstrarea trupelor ro- 

mâne de la Turnu Măgurele. Acestă combinaţiă ar fi 

scutit pe comandantul corpului al IX-lea rus de a 

„sustrage o parte din efectivul seă pentru paza ce- 

tăţei cucerite, în câre se aflau 7000 prinşi turci 
cari trebuia trecuţi peste Dunăre şi internaţi în 
Rusia, şi pentru garnisâna în oraş, care coprindea 

o populaţiune musulmană destul de numărâsă, cu 

disposiţiuni invederat ostile. Insă comandantul 
divisiunei a 4-a română, cărui Kriidener comuni- 

case dorinţa, sa, declară neted generalului rusesc 
că asemenea, disposițiuni nu pot fi luate de trupele 
române decât în urma ordinilor pornite de Ia au- 

toritatea lor supremă. 

Dar tocmai la acea epocă se simţea, o învede- 

rată tensiune în raporturile cercurilor dirigente 
ruse și române. Comandamentul român, care pu- 

sese cea, mai mare bună voință până aci spre a sa- 

tisface dorinţele statului-major rus, care dedese în 

atâtea rânduri armatei imperiale un concurs a că- 

rei importanţă sa vădut, nu întîmpinase de loc 

aceiaşi reciprocitate din partea comandamentului 

" rusesc, şi nici măcar disposițiuni prevenitore de a, 

se regula întrun chip clar şi precis situaţiunea,
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reăpectivă a ambelor armate îni operaţiunile lor 
ofensive. S'a spus modul pucin măgulitur cu care 
Ruşii declinaseră concursul armatei române peste 
Dunăre ; ei persistară şi mai mult în refusul lor 
după ce văqură cu ce înlesnire înaintaseră în Bul- 
garia, unde nu întâlniseră decât, succese până la 
luptele de la, Plevna. 

Cu tâte acestea, după căderea N icopolei, staţul- 
major rusesc, spre a degagia forțele lui Kriidener 
şi ale putea, întrebuința în întregul lor în contra 
Plevnei, se adresă iarăși la Români cu cererea ca, 
dînșii să ocupe Nicopole şi să ia în pază acâstă 
cetate.: Mai mult încă, statul-major al armatei im- 
periale pretinse ca trupele române să se însărci- 
neze tot de o-dată a, convoia, trecerea prinşilor tur- 
cesci de la Nicopole pe partea, stângă a Dunărei, 
și ai conduce în România până acolo unde acei 
prinși de resbel aveati să, fiă remiși trupelor. de 
etape rusesci însărcinate a'i transporta în Rusia. 

Acestă nouă, cerere care se producea, tocmai în 
momentul când comandamentul român nu era de 
loc îndreptăţit a se lăuda de procederile de pân'a- 
cum ale direcţiunei politice şi militare rusesci în 
privința anevoisei posiţiuni a, ţărei și armatei 
n6stre, când comandamentul imperial se abţinea, 
chiar de a, da acestei armate ori-ce concurs pentru 
pregătirea, ofensivei ce dînsa, avea, să ia, peste Du- 
năre, acâstă cerere puse. vîrf nemulțumirei care 
se manifestase în partea română, Când, dar, ma- 
rele-duce Nicolae îndreptă prin generalul Zefir,
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atașat pe lângă marele-cuartier rusesc, căpeteniei 
armatei române dorința, de a se ocupa, Nicopole 
cu trupele nâstre și a, se însărcina, dînsele cu con- 
voiarea, prisonierilor turcesci, Domnul ordonă, ge- 
neralului Zefkar să răspundă căpeteniei rusescă 

că armata română nu va trece Dunărea, decât 
spre a urma, obiectivul special al operaţiunilor 
sale ofensive, cu desăvârşire deosebit de acel al 
oştirei imperiale, fără a interveni în operaţiunile 
acesteia şi ai da de aci înainte un concurs pe 
care armata n6stră nul întîmpina din partea, co- 
mandamentului rusesc. 

Statul-major imperial nu se opri înaintea acestui 
„răspuns, căci trebuinţa de a degagia, trupele sale 
-din Nicopole se învedera, din ce în ce mai mult, 
Se făcu, dar, un not demers pe lângă comandan- 
tul suprem al armatei române, demers care se în- 
treprinse, de astă dată, de-a dreptul de însuși Im- 
păratul Alexandru. Suveranul Rusiei însărcină pe 
representantul român pe lângă persâna sa, gene- 
ralul principe I6n Ghica, a reînoi, în numele Ta. 
rului, Domnului Carol cererea, pe care o făcuse co- 
mandamentul rusesc dea se ocupa Nicopole de 
trupe române, şi a se însărcina aceste trupe cu 
transportul prisonierilor. Domnul Românilor pre- 
scrise generalului Ghica a face aceleași declara- 
țiuni notificate marelui-duce Nicolae în privința, 
acţiunei trupelor n6stre peste Dunăre, şi repre- 

„sentantul român priimi instrucțiuni de a expune 
Împăratului că armata, română nu va, păzi și nu
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va, convoia, decât pe acei prisonieri de răsboiti, pe 
cari dînsa "i va face de-a dreptul în lupte ono- 
rabile. 

| 
Schimbul acestor comunicajiuni înăsprise 6re- 

cum relaţiunile între ambele comandamente, In- 
succesele şi pericolele ce începe a întîmpina, ar- 
mata rusâscă, amenințarea, care putea, decurge 
dintr'însele pentru chiar țsra nostră, împrăştiară, 
acești nuori d'asupra, înțelegerei -amicale între 
Români şi Ruși. _ 

La 3/2 iulie trupele lui Schilder-Schuldner su- 
feră prima învingere de la Plevna, Cererea, de 
concurs adresată, Românilor de către Ruși începe 
a învesti forma, unui apel în ajutor. Generalul 
Kriidener comunică, generalului Manu un ordin 
priimit de la marele-duce Nicolae, în coprindere că 
comandantul român să trâcă cu divisiunea sa, la 
Nicopole spre a'] ocupa, pentru ca şeful corpului 
al X-lea, rusesc să pâtă, porni cu tote trupele sale 
asupra Plevnei. Generalul român răspunse cum 
urma, să răspundă ori-ce oficier cunoscător de da- 
toriile sale, adică, că, trupele române nu se pun în 
marş decât după ordinile căpeteniei lor supreme, 
Domnului Românilor. Statul-major general rus 
îndreptâză atunci celui român cererea, de ajutor, motivată acum pe noua, situaţiune creată ar- 
matei imperiale prin evenimentul de la 5/0 iulie la, Plevna, 
Comandamentul român, examinând acestă, situa 

ţiune care ptitea, să aibă o acţiune reflexă asupra
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viitorelor operaţiuni ofensive ale Românilor, cum- 

pănind că, dacă posițiunea Nicopolei: ar fi rămas 
slab, saă de loc ocupată şi expusă unei întreprin- 
deri a inamicului fiă despre Rahova, fiă despre 

- Plevna chiar, stânga, armatei nâstre, care avea, să 
"opereze în Bulgaria occidentală, ar fi avut flancul 
ameninţat din acea parte, recunoscu că interesul 
militar român comanda acum a, se priirhi cererea, 
statului-major rusesc sprijinită de intervenţiunea 
„directă a marelui-duce Nicolae şi a Imptratului. 
Căpetenia armatei române hotări, dar, a da curs 
acestei cereri întru cât privea numai ocuparea, po- 
sițiunei Nicopolei; bine înţeles, însă, fără ca tru- 
pele românesci să priimâscă sarcina de a lua asu- 
pră-le paza și convoiarea prisonierilor turci, sar- 
cină, care rămânea lăsată, întrâgă armatei rusesci. 
Domnul Carol dete la 11/„3 iulie ordin generalului 

Manu a, ocupa cu un detaşament, din divisiunea. sa, 
Nicopole, lăsând în oraş şi cetate trupele strict 

„ necesarii pentru a se ţine garnisâna, iar restul deta- 
șamentului avea a, priveghia împrejmuirile acestei 
pieţe, împingând recunâsceri peste Osmu şi Vid. 

Detașamentul destinat ocupărei Nicopolei fa 
compus din regimentele al 5-lea de liniă şi al 14- 
lea, de dorobanţi, al 3-lea și al 8-lea de călăraşi, 
sub comandamentul colonelului Roznovanu, şeful 
cavaleriei divisionare. Regimentele numite fură, 
gata a împlini ordinul încă de la, 12], iulie, dar din 
lipsă de material de trecere pe care comandamentul 
român nu'] avusese în vedere şi nu'l pregătise, prin 

.
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urmare pe acel punct al zonei de operaţiuni a, a- matei rusesci, din causa, deplinei insuficiențe a mijl6celor de comunicaţiune între ambii ț&rmuri în | care se afla aci si Ruşii, trecerea, detașamentului Ş 
român la, Nicopole nu se putu începe decât la, 17/23 iulie. 

Un vapor remorcând un Șlep, două băroj şi o 

loc.-genera] Stolypin, încongiurat de Statul seă ma. jor, şi de un detaşamenţ cu steag și musică, din 

român fu înălțat, asupra, cetăței, apoi generalul Manu, după ce presintă guvernorului TUs pe c0- mandantul şi statul-major al detașamentului ro- mân, se întorse la, Stosul divisiunei sale la, Turnu- Măgurele. 
Colonelul Roznovanu Ocupă cu regimentele al &-lea de dorobanţi şi al 8-lea, de călăraşi orașul şi
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gîrlă din drumul dintre Nicopole şi Rahova, Cel- 

lalt batalion al acestui regiment luă posiţiune 

cam la aceiași distanţă de Nicopole spre Sud, pe 

drumul Nicopole-Plevna, observând podul pe Osmu, 

spre saitul Muselimselo. Regimentul al 3-lea de că- 
lăraşi împărțea cu detașamentul de Cazaci ser- 
viciul de recunâsceri cari se împingeau dincolo de 

Osmu, pe drumurile despre Rahova şi despre 

Plevna. Acestea fură măsurile de pază şi de sigu- 

ranță cari se prescriseră detașamentului român 
pentru ocuparea, Nicopolei. 

Pentru prima, 6ră după uriaşele lupte din vre- 

mile de vitejiă și de mândră viaţă naţională ale 
Românilor, stâgul lor se împlânta iarăşi peste Du- 

năre şi fâlfâia acolo unde victorios îl purtase 
braţul tare al lui Mihaiu, şi tocmai pe locul unde 
cele trei ramure ale tulpinei românesci : Muntenii 

sub bătrânul Mircea, Moldovenii sub Ştefan 1, și 
Ardelenii sub Voivodul lor Lascu, aliaţi cu fidrea 

cavalerilor din Francia, Germania, Ungaria, în- 

fruntaseră cu patru sute opt- „deci şi unul de ani 

înapoi pe Fulger-Bajazid. 

A doua di, chiar, de trecerea, detașamentului 

român la Nicopole, la 15/3p iulie, se dă de Ruși 

înaintea Plevnei al duoilea atac nefericit. În anan- 

kea, în care se afla Kriidener în timpul luptei, şi 

apoi la, finele ei cu trupele sale bătute, strivite, cu 

reservele sleite; generalul rus ceru generalului ro- 

mân ca, cu divisiunea sa, şi în primul loc cu cele 

4 regimente române cari se afla dincâce de Du-
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năre, la o etapă de câmpul de bătaiă, săi alerge în ajutor. să] susție şi săy acopere retragerea, în casul, mulţ temut, când Osman pașa ar fi pășit la, 

damentului român, și să primâscă mai ântâit prealabila sa, autorisare. Generalul Manu răspunse, dar, generalului Tus, că fără, asemenea, autorisarg 

şi nu se pot pune în marș spre Plevna, fără un or- din special dat de capetenia lor. In primele momente de durere şi de amărăciune
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cooperaţiunea română care le devenise atât de 

necesară, ei trebuia să, se hotărască a, o cere şi 

obţine pe căile formale și regulate. 

Atunci maxele-duce Nicolae adresă Domnului 

Românilor acea faimâsă -depeșă care oglindea, 

strâmptorarea şi îngrijirile cuartierului-general ru- 

sesc, strămutat în grabă din Tîrnova, şi care măr- 

turisea, situajiunea compromisă a armatei impe- 

viale. Coprinderea acelei depeşe *) redactată în 

limba francesă, era următorea, : 

Alteței Sale Domnului Carol la Porana : 

«Vino în ajutorul nostru. Treci Dunărea unde 

«vei voi, cum vei voi, sub ce condițiuni vei voi, 

«dar vino grabnic în ajutorul nostru. Turcii ne 

«prăpădesc. Causa creștină este perdută. > 
NICOLAE. 

Iată dar Ruşii cari la început făcuseră pucin cas 

de actiunea, armatei române, cari declinaseră cu 

răeslă, ori-ce propunere de cooperare din parte-i şi 

dovediseră atâta mândriă şi încredere în singurile 

lor forțe, solicitând acum cu stăruință ajutorul şi: 

sprijinul acestei armate. Ast-fel o voință mai pre 

  

*) “Textul acestei depeșe reprodusă aci a fost publicat în dia- 

mul vienez AVeze Freie Presse, sub rubrica unei corespondențe 

din Londra din i8 martie 1878. 

Scrieri şi broșuri diverse, precum Rumănien und der Vertrag 

on San-Stefano, Viena 1878, pag. 15, Şi diare de pe acel timp, 

nă reprodus asemenea acâstă depeșă.
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sus de măririle şi puterile lumești scie afla, căi spre a înjosi superbia, celor creduţi tari și neînvinși, a, rădica, pe cei socotiți slabi şi smeriţ. 

Sa dis, cu drept cuvânt, că este lesne a, se faca . cine-va profeţ după evenimente. Nu este mai pucin adevărat, însă, că faptele și întîmplările săvârşite trebuesc, ca, o faclă, să ne lumineze trecutul şi să întindă, raze asupra, viitorului; că numai din stu- diul acelor întîmplări şi fapțe se pâte dobândi ex- periența, se pot, trage conclusiunile şi stabili cri- teriile pe cari istoria, acea, carte a, neamurilor, are menire le inscrie şi păstra, pentru învățământul și călăuzirea, generaţiunilor următâre, Fiă-ne, dar, permis a examina un moment care ar fi Putut î resultatul, aprâpe probabil, dacă, Ruşii, în loc de a, | declina și a pune condițiunile ina dmisibile ce sai : Vedut cooperaţiunei militare a României, ar fi ad. mis'0 de la început, Și dacă armaia română, ar fi tre- cut în ofensivă de o-daţă, cu armata, rusă, aflându-. se din primele dile ale lui iulie st. v. în Bulgaria, Păşind peste Dunăre între Isker și Ogost, saă între Rahova și Vidin, cei 40,000 până, la 50,000 Români, ar fî întâlnit, ei maj âintâiă, trupele lui Os- man pașa în marș spre Nicopole, trupe cari la acea, dată abia, se urcaii Ia. cifra, de 30,000 6meni, ne- fiind încă, sporite cu tâte ajutorele ce primiră după Stabilirea, lor la Plevna, Invingători. sasi învinși, Românii ax fi întârdiat, în tot casul, înaintarea luj Osman asupra, Plevnei îndestul, ca, îndată, după că.
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derea. Nicopolei, Kriidener să potă înainta pe Vid 

spre Plevna şi Lovcea, să ia în stăpânire aceste 
"puncte neîntărite şi slab ocupate *) până la sosirea 

trupelor turcesci din Vidin, şi să acopere de aci 

aripa, drâptă a armatei rusesci. Marele-duce Nicolae 

nu mai întîmpina, atunci, din acea, parte, obstacol 
spre a împinge înainte operaţiunile col6nei gene- 

ralului Gurko, nu era silit să rechiăme îndărăt 

acestă, colnă, şi, chiar în urma întrunirei forţelor 

lui Reuf cu acele ale lui Suliman la Sudul Balca- 
nilor, stastiul-major rus putea, să le opuie, pe lângă 

trupele speciale ale lui Gurko şi corpul al VIIl-lea, 

încă al XI-lea corp (din care n'ar mai fi fost ne- 

voiă a, se sustrage o divisiune spre a se trămite la, 

Plevna), precum. și porțiunea din al IV-lea corp 

care trecuse peste Dunăre. Comandantul armatei 

ruse ar fi dispus, ast-fel, pentru operaţiunile cen- 

trului de o masă de trupe de aprâpe 70,000 6meni, 

masă îndestulătâre pentru a respinge pe cei 50,000 

soldaţi ai lui Suliman împrăștiați la piciorele Bal- 

canilor. Păzit pe stânga de cele 2 corpuri ale ţa” 

reviciului ce erai în faţa inactivului Abdul-Kerim, 

care avea în momentul trecerei Dunărei de către 

*) La trecerea Rușilor. peste Dunăre, Plevna, până la sosirea 

Jul Osman pașa, nu conţinea decât 3 batali6ne turcescă si câțI- 

va neregulați, în tot ca la 2.500 Gmeni. 

În Lovcea nu erai tot. pe atunci decât 1.500 Turci pe cari 

Rușii, porniţi de la Tirnova și Selvi, X respinseră la */,, iulie, 

ocupând acest oraș până la 'fa, după prima bătăliă de la 

Pievna, când se luă iarăși în stăpânire de Osman pașa.
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Ruşi comandamentul general al forțelor otomane; acoperit pe drâpta de vre-o alți 60,000 luptători, —Români şi corpul al IX-lea— marele-duce putea, de la luarea, Nicopolei la, 45 şi până la, 18/39 iulie, să profite de succesele strălucitului marș al lui Gurko peste Balcani, şi să împingă colânele sale până în faţa, Andrianopolei, amenințând de acolo capitala, imperiului otoman, 
Este mai mult decât probabil că în aseimenea conjecturi Turcia, în ale cărei consilii bătrânul și prudentul Saafet, ministru al afacerilor străine, încă de la căderea Nicopole propusese colegilor sti de a se cere mijlocirea, puterilor pentru împă- ciuire, s'ar fi decis cu grabă la asemenea, învoire când ar îi vădut armata rusâscă învingăt6re la, porţile Andrianopolei. Scopul statului-major şi al diplomaţiei rusesci—o pace grabnică şi glori6să-— ar fi fost atins; 50,000. 6meni maj pucin pereaii din rândurile armatei Țarului, şi 1 miliard, dacă, * nu mai mult, din cele 3 cheltuite de Rusia, pentru acest resbel *), rămânea, în tesaurul imperiului. 

  

7) Acâstă cifră este Iată după date oficiale, și în special: după Prozectul de dudse! de venituri pă cheltui al imperiului Rusiei pe exercițiul anului 7885, sancționat de Împăratul la 30 decembre același an, și unde se vede figurând la datoria publică sub rubrica » Împrumuturi ale Orientului din 1077-7978-19%0, ruble 773:367,10o , Şi  rprureateal exteru din 7877, ruble 13,7 78,700, la, care, dacă se. may adaogă excedentul budgetar din 1876 de 40 miliâne ruble, care se afectă tot pentru resbel imediat la declararea sa, urcă totalitatea, sumei la 827,145,800
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lată, ce pote costa, câte o-dată pe naţiuni mândria, 
neşocotită, politica, greşită, Şi acâsta, spre a ajunge 
în definitiv tot la resultatul ce se căutase a se în- 

lătura, adică la admiterea cooperaţiunei militare 

române, însă după crude și sângerose învingeri, 

după sacrificii imense, cari prelungiră cu mult încă 

resbelul şi n'aduseră încheiarea, definitivă a păcei 

decât peste un an, la congresul de Berlin din 13 

iunie 1878. + 

Dacă pentru Rusia, ar fi fost mai folositor din 

punctul de vedere militar, şi din cel politic și fi- 

nanciar, d'a se admite de la început cooperatiunea 

„zomână, și d'a, se afla armata n6stră chiar din pri- 
mele dile ale lui iulie în Bulgaria, inclinăm a crede 

că pentru ţara nostră, însă, a fost mai favorabil 

- cursul evenimentelor ast-fel precum a urmat. Mai 

ântăit oștirea românâscă ar fi avut să supârte, 

fără, ca, Ruşii, prea, depărtaţi și neavând forţe în- 

destulătore, săi p6tă veni eventualmente în aju- 

tor, t6tă isbirea, lui Osman pașa, care, precum urma, 

0 dovedi, a fost generalul cel mai energic în acest 

r&sboiii d'între toţi comandanții otomani, și a avut, 
sub dînsul trupele musulmane cele mai solide Și 

viteze. Apoi cooperaţiunea trupelor române peste 

Dunăre venind în urma evenimentelor petrecute 

în cursul lunei lui iulie în Bulgaria, nu se mai pu- 

ruble sai 3 miliarde şi 300 miliâne lei, cât costă pe Rusia acest 

r&sboiă, Și în acestă sumă nu se coprinde emisiunea interidră 

de ruble hârtie, diferite subscripţiuni speciale și diverse cheltueli 

afectate tot la trebuințele armatelor în campaniă.
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tea, tăgădui că acâstă cooperaţiune cerută acum 
cu insistență, de marele-duce Nicolae și de însuşi 
Țarul Rusiei, era indispensabilă pentru armata, 
rusâscă și devenise pentru dînsa o măsură de sal- 
vare din critica sa, posiţiune. 

Un Domn cavaleresc, o naţiune consciintă de 
nobila;i origine, de trecutul ei glorios şi de viitorul 
ce voia, să'și asigure, nu puteai priimi cu nepă-. 
sare căldurosul apel de a alerga, în ajutorul causei 
creștine, în sprijinul intereselor de libertate și. de 
umanitate cari se desbăteaii peste Dunăre. Afară, 
de acea solidaritate individuală “ care făcea pe un 
vestit bărbat din vechime să dică: om sum, nimic 
omenesc mumă este străin, se mai află încă o solida 
ritate generală între popbre de la care dinsele nu 
se pot sustrage fără a plăti întro di urmările in- 
diferenței și egoismului lor. Intre poporul român şi 
între poporele balcanice, acâstă solidaritate este 
şi maj strânsă prin nevoi şi restrişte suferite în 
comun; a uita acâsta, este a, uita însăși istoria, şi 

legăturile stabilite de veacuri între Români și ve- 

cinii lor Bulgari, pentru a căror liberazre de sub jug 
se întreprinsese lupta de faţă, 

Fala trecutului nostru cu raze de slavă şi de 
mărire, cu umbre de scădere şi nenorociri, stă, 

tocmai în menirea, neamului românesc de a fi fost 
în timp de secoli strâjă ageră şi neadormită, a, Creş- 
tinătăței şi civilisaţiunei a, Dunărea, de jos. 

In acestă, providenţială menire. se află desluşi- 
rea, interesului, ca, şi a, îndreptăţitelor simpatii, cu
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cari Europa apusenă a căutat să sprijine desvol- tarea, și întărirea, necesariă a naţionalităţei nstre. Sunt tradițiuni, îndatoriri morale de la cari POp6- rele, ca, şi individii, nu se pot abate fără, micşorare, Asemenea, tradiţiuni şi îndatoriri moştenite dau poporului român o firească, aplecare a, se alipi mai lesne de partea unde crede că, se află dreptul, de a îmbrăţișa, cu căldură causele cari puteaii să dis- placă deilor păgâni fiind că nu eraă învingătâre, dar. pe cari Dumnedeul mort pe Cruce prescrie „mai ales a le iubi când sunţ prigonite şi n'aă pen- tru dînsele succesul, Şi unde era aci dreptul, de nu cu poporele asupriţe ȘI subjugate ca, Bulgarii, Her- zegovinenii, Bosniacii; de nu cu națiunile stânjinite în mersul lor înainte, supărate în drepturile şi 
demnitătea, lor, ca, Sârbii, Montenegrenii, Românii? Dar afară de asemenea consideraţiuni, fiă ele 
chiar tractate ca ideale Și de pur sentiment, erai încă alte motive de ordine Şi mai realistă, diotate de interesul particular, de grija, propriei sale con- servări, cari. impuneaii naţiunei române datoria, de a uni silințele sale cu ale Rușilor pentru a, ni- "mici succesele armelor otomaine, pentru a pune pedică înaintărei lor victori6se chiar acolo de unde putea mai rault; porni primejdia : la, Plevna. Cele „două victorii ale lui Osman și situaţiunea, dificilă, a armatei Țarului puteai s:o silească, în lipsă de 
grabnic ajutor, să, părăsâscă, Bulgaria, ŞI să trâcă - înapoi Dunărea, Turcii victorioși ar fi înaintat a- tunci, și ar fi transportat; teatrul răsboiului în Ro-.



PREGĂTIRILE OFENSIVEI. Ă 187 

mânia, *). Fructele apărărei de până acum a arma- 

tei române ar fi fost perdute, țera expusă la nuoi 

și directe pericole, la nenorocirile unei invasiuni 
musulmane. Înduoiala, nu era, deci, posibilă; în 

propriul interes al României trebuia alergat grabnic 
în ajutorul armatei rusesc, 

Pentru a se da însă urmare unei asemenea, ho- 

tărtri, am&nuntele privitâre la relaţiunile și la, Iu: 

crarea împreună a forțelor respective, la păstrarea, 
individualităţei naţionale a trupelor românesci, la, 
direcţiunea, şi comandamentul asupra, lor distinct 
și separat de ori-ce amestec din partea Ruşilor, 

trebuiaă mai ântâiă stabilite şi bine regulate, acum 
când ambele armate aveaiă a veni în contact și mai 

de aprope şi a opera asupra aceluiaşi objectiv stra- 
tegic. Neînţelegeri şi conflicte de atribuţiuni ce se 
iviseză în mai multe rânduri de la trecerea, detaşa,- 
mentului nostru la, Nicopole între comandanții ro- 
mâni şi guvernorul rus al acestei cetăţi, dovediră, 
cât de necesară era regularea, acestor amănunte şi 

definirea clară şi precisă a raporturilor celor două 
oștiri. 

Acest punct formă objectul unoractive negociări 
între ambele cuartiere-generale prin mijlocirea, atât 
a representantului ţărei pe lângă guvernul Rusiei, 

  

*) In intervalul dintre a doua bătăliă de la Plevna și irecerea 
armatei române peste Dunăre, Turcii manifestară chiar asemenea 
intențiuni lucrând la aruncarea unui pod și pregătind mijlâce de 

trecere în faţa Calăraşulur,
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generalul principe I6n Ghica, a, generalului Zefkar 
Şi oficierilor români atașați pe lîngă comandamentul 
Yusesc, cât şi a, șefilor statului-major respectiv al 
Be-cărei armate, generalul Nepokoitchiski ae o 
parte, şi colonelul. Slăniceanu de alta; şi acest din 
urmă însoţi într'adins întru acâsta, pe președintele 
consiliului de miniştrii al României, D. I6n Brătianu, 
la cuartierul Împăratului Alexandru şi al marelui- 
duce Nicolae. Aceste negociări aveai a fi supuse 
apoi sancțiunei Domnului Românilor. 

Rușii nu mai opuneaă greutăţile din trecut în- 
tru cât privea, păstrarea, bine definită Și necontes- 
tată a individualităţei proprie a, oştirei românesci, 
a independinţei sale faţă cu organele autorităţei 
rusesci. Ei recunosceaă acum acestei oștiri deplină, 
paritate cu oștirea, imperială, şi situaţiunea unei 
armate aliate care 'şi conservă, organisaţiunea, sa, 
specială, comandamentul și direcțiunea sa particu- 
lară, Acţiunea ambelor armate avea, a, fi combinată, 
în vederea scopului ce urmărea în Comun. 

Pe lângă consecuențele militare ale băţăliilor 
din 8/20 şi 18/30 iulie la Plevna, ele maj avură, dar, 
și alta, din punctul de vedere politic: alianţa, între 
Rusia şi România. In cât privea armata română, 
ac6stă consecuență, facea, negreşit, pentru dînsa, 
situaţiunea mai netedă, dar schimba, tot-de-odaţă 
projectele şi disposiţiunile de până acum. Am v&- 
dut că t6te pregătirile pentru ofensiva, nâstră, fuse- 
seră stabilite în vederea, unei acțiuni separate de 
acea rusâscă, şi planul general avea, în vedere ope-
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raţiuni pe cari oștirile românesci aveai să le în- 

treprindă în Bulgaria apusenă şi asupra Vidinului. 
Participarea trupelor n6stre la atacul Nicopolei şi 

chiar ocuparea acestei cetăţi de detașamentul din 
divisiunea 4-a, nu eșiaă din cadrul combinărilor 

pe cari statul-major român le avusese în vedere 

pentru executarea, operaţiunilor trupelor nstre în- 
tre Isker şi Timok. Tot; în vederea acestei acţiuni 

pe un teatru de operaţiuni deosebit, forțele române 

fuseseră împărţite în trei părţi distincte: 1) armata, 

de operațiuni în Bulgaria, 2) corpul de observaţiune 

la. Calafat, 3) trupele însărcinate cu apărarea, teri- 
toriului, formate din bataliGnele de miliții cari se 
convocară şi se puseră sub comandamentul gene- 
ralului Nicolae Haralamb, şi din garda naţională 
destinată Ia, ţinerea, garnis6nelor şi la paza, oraşelor. 

Pentru constituirea armatei de operaţiuni și cor- 

pului de observajiune, Domnul Românilor prescri- 
sese următârele : 

Înalt ordin de di. 

« Considerând trebuința de a împărţi armata ac- 

«tivă în armată de operaţiuni și armată de obser- 
<vațiune, ordonăm : 

1. Corpul Îl-lea de armată rămâne organisat, 
ast-iel cum este. | 

2. Din corpul Lit de armată se vor lua, trupe 
spre a constitui o reservă generală precum urmeză :
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Infanteria 

Comandant, Colonel Cerchez. 

Șef de stat-major, Loc.-Colonel Algiu. 

I-a Brigadă 

Comandant, Colonel Sachelarie Oton, 

Batalionul al 4-lea de vânători. 

Regimentul 1-iă de liniă. 

Regimentul al 7-lea de dorobanţi. 

2-a Brigadă 

Comandant, Colonel Budișteanu C. 
Regimentul al 4-lea de liniă, 
Regimentul al 6-lea de dorobanţi, 
Regimentul a! 8-lea de dorobanţi. 

3-a Brigadă 

Comandant, Colonel Vlădescu, 
Batalionul r-ii de vânători 
Regimentul al 3-lea de liniă. 
Regimentul al s-lea de dorobanţi. 

Cavaleria 

Comandant, Colonel Creţeanu. 
Regimentul 1-ii de Toşiori, 
Regimentul al 2-lea de roșiori. 
Regimentul al 4-lea de călărași, 

Artileria 

Comandant, Colonel Arion E. 
Bateriile I-a, 2-a, 6-a din regimentul 1 “ii de artileria, Bateriile 1-a, 2-a, 6-a din regimentul al 2-lea de artileziă,
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Geniu 

Comandant, Major Gheorghiu, 

Pontonieri 

Comandant, Căpitan Vasiliu, 

3. D. General Manu, comandantul divisiunei a 
4-a, se numesce comandant al artileriei armatei 
de operaţiuni. 

4. Armata, de observaţiune va, fi sub coman- 
damentul D. General Lupu, şi se va, împărți după 
cum urmsză: 

1-a Divisiă 

Comandant, Colonel Pencovici. 
Șef de stat-major, Major Carcalețeanu. 
Regimentul 1-iă de dorobanţi, 
Regimentul al 2-lea de dorobauți, 
Regimentul a] 3-lea de dorobanţi. 
Bateriile 3-a, 4-a, 5-a din regimentul 1-iă de artileriă. 
Regimentul -ii de călărași, 

2-a Divisiă 

Comandant, Colonel Holban M. 
Șef de stat-major, Major Borănescu L 
Regimentul al 6-lea de liniă, 
Regimentul al 4-lea de dorobanţi, 
Bateriile 3-a, 4,a, 5-a, din regimentul al 2-lea de artileriă. 
Regimentul al 2-lea de călărași, 
Un detașament de geniu la Calafat, 

- | CAROL, 
Dat] , , , 23 iulie at la marele Cuartier-general din Poiana, la 3 august 1878.
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Acum, în urma nouilor evenimente, aveai a se 
modifica, disposiţiunile primitive pentru mișcarea, 
ofensivă a trupeler nostre. Nu spre Vestul Bulga- 
riei, cum se hotărise la, început, erai să se dirige 
de aci "nainte operaţiunile armatei române. Plevna, 
care a devenit îngrijitârea, cetate a, islamismului, 
reclama acum tote silințele; dînsa trebuia mai 
ântăiu să se dobâre pentru securitatea României, 
nu mai pucin decât pentru aceia a oștirilor Rusiei. 

Schimbându-se objectivul, se schimbaiă şi liniile 
de operaţiuni ale armatei mostre. Intre Vid și Isker 
trebuiaii acum să se ivâscă colânele române pentru 
a 'şi lua, calea spre noul lor obiectiv. In acea, parte, 

„dar, trebuia să se îndrepte pregătirile ofensivei, 
adică marșul strategic al armatei de operațiuni 
spre Corabia, şi Islaz, alegerea punctului de trecere 
a Dunărei, aședarea podului peste acest fluvii. 
lar divisiunea, a 4-a, urma, să se strămute întrâgă 
pe malul drept, pentru a acoperi cu detaşarnente 
speciale de cavaleriă, ce erati a, se asvirli pe ţărmul 
inamic, păşirea, în Bulgaria a 6stei românesci. 

Comandantul armatei române prescrise, la, e 
divisiunei a 4-a, concentrată la Turnn- -Măgurele, a 
trece și restul trupelor sale la Nicopole; Și în ve- 
dere că Turcii, în urma, isbândei ce repurtaseră, 
cu două dile mai 'nainte la, Plevna, puteai să se 
îndemne a lua, ofensiva și a merge asupra, Nico- 
polei, divisiunea română avea ordin a, apăra cu 
ori-ce prej, acâstă posiţiune în cas de atac. De și 
mijlâcele de transport, şi comunicaţiuni între am-
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bil țărmuri eraii răstrinși atât în partea Ruşilor, 
cât şi în partea, nâstră, colonelul Anghelescu A 
(care înlocuise în comandament, pe generalul Manu) 
era la *%2*. peste Dunăre cu întrega, sa, divisiune, 
şi stabilea, în oraşul şi în cetatea Nicopolei ca, gar- 
nisonă, 1 batalion din regimentul al 13-lea, de do- 
robanţi, regimentul al 7-lea de călăraşi, și câte-va, 
companii din regimentul rusesc al 19-lea de infan 
teriă, (Kostroma). Iar spre a, se păzi de surprinăeri 
şi a putea apăra cu eficacitate Nicopole, profitând 
de posiţiunile platoului pe care este aședat, coman- 
dantul divisiunei a 4-a împinse restul trupelor sale 
înainte pe drumurile cari veneaii despre Rahova şi 
despre Plevna, formând o ante-gardă, sub ordinile 
colonelului Cantili, din regimentele al 3-lea și al 
8-lea, de călăraşi, batalionul 1-iă de vânători, regi- 
mentul al 7-lea de liniă şi bateria 1-a, din regimen- 
tul al 3-lea de artileriă, Călăraşii, sub colonelul Po- 
lizu, aşedaii ante-postur! cari observaii linia Vidului 
până la, Riben şi Brislan, unde au stabilit legătura, ; 
cu trupele rusesci ale generalului Kriidener, și au 
împins patrule şi recunâsceri cât s'a, putut mai 
înaintate peste Via, de-alungul Dunărei, la, Mocri- 
şani, Măgura și până la, Ghigen-Mabhala și Slaviţa, 
pe malul drept al Iskerului. Batalionul 1-iă de vâ&- 
nători şi bateria, 1-a din regimentul al 3-lea, de ar- 
tileriă ocupară crestele de la Şeicovița. La drâpta, 
de Găureni și de Grădești, regimentul al 7-lea, de 
liniă ținea legătură cu trupele din Muselimselo. Aci, 
la podul ps Osmu în drumul Plevnei, se afla al 

14 
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2-lea, batalion din regimentul al 13-lea de dorobanţi 
şi regimentul al 5-lea. de liniă, cu 3 baterii de arti- 
leriă.. In spatele acestor trupe, la porta cetăţei Ni- 

„copolei spre Plevna, eraii regimentele al 14-lea, și al 

16-lea de dorobanţi, alte 3 baterii și restul regimen- 
tului rus Kostroma. 

Trupele nstre pe dată ce ocupai o posiţiune, o 

punea în stare de apărare prin obstacole artificiale, 

şanţuri, tranșele de adăpost, gropi de tiraliori, şi 

se întăreaă prin lucrări de fortificaţiă pasageră, 

Asemenea, lucrări mai importante se făcură şi în 

Nicopole, complectându-se și acolo și repunându-se 

în stare întăririle cetăței, mai ales despre Sud, de 

unde putea, veni atacul în casul înaintărei inami- 

cului din Plevna. 
Apariţiunea, primelor nâstre detașamente pe ma- 

lu! drept al Dunărei fu salutată frățesce şi cu bu- 
duriă de populaţiunea bulgară şi română, căci sar 
tele şi cătunele din partea locului remăseseră, în 

urma, retragerei trupelor regulate turcesci şi a neso- 

sirei până atunci a altor forțe nici ruse, nici ro- 

mâne, într'o deplorabilă stare de anarchie şi desor- 

dine, şi erat continui bântuite de incursiuni din 
partea, cetelor de neregulaţi, a bandelor de Cerkezi 

şi bașibozuci, cari săvârșiaii tot; felul de opresiuni, 

jafuri şi prădări, Presenţa, detaşamentelor române 

puse stavilă acelor incursiuni, şi restabili în acele 

localităţi securitatea, şi liniştea, 
"De o-dată cu ordinile transmise divisiunei a 4-a, 

20 iulie 
pentru ocuparea, .Nicopolei la ;usrusi Se prescrise
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grosului armatei nostre de operaţiune a'și începe marșul ei strategic de concentrare pe malul stâng al Dunărei, pentru a, trece apoi în ofensivă, Tru- pele pornesc în maj multe colâne, ântăiti divisiu- nea, 3-a, care purcedând la, 2 din Băilesci, Rast şi Bistreț prin Goicea, Și Cârna, trece Jiul la Gând- giova pe podul stabiliţ de serviciul de pontonieri ai armatei, şi înainteză prin Sadova, Demian-Vo- dastra, şi Demian-Dăbuleni, la Corabia, ajungând aci la, 2/6. 

Iar divisiunea, -de reservă, concentrându-se din Calafat şi din posiţiunile ocupate până atunci în jurul acestui punct, la S&ca, se pune în marş la, 25 iulie 
5 zuza Și trece prin Negoiu, Catanele, Plosca, Măce- şul-de-Jos, Găndgiova, Comoşteni, Lişteava, Ianca, Potelu, Hotaru, Orla, și sosesce la, 2h august la, Celei și Corabia. Acestă divisiă stabilesce un de- tașament la, Bechet, spre a observa Rahova, Și a Susține trecerea, înaintea, acestei cetăţi a şalupei Bucur, care avea, să, pogdre pe Jiă în Dunăre şi să msrgă la Corabia spre a coopera la aşedarea podului. 

| Oştirea, română săvărsea în bune condițiuni DN marșul ei de concentrare. Dea e la, Pe divisia 3-a, străbătu cu înlesnire distanţa de aprope 150 kilometri dintre Băilesci şi Corabia, Divisia de reservă, pornită, mai târdiă şi succesiv, Spre a nu degarni de o-daţă, de trupe posiţiunea din faţa Vidinului Și a nu deştepta, atențiunea, ina. micului, fa contrariată, de timp forte nefavorabil,
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de ploi continue cari desfundară drumurile și fă- 

cură anevoi6să înaintarea artileriei, a colânelor 

de muniţiuni, trenurilor, ambulanțelor, etc. 

Cu tâte acestea, şefii și soldaţii înaintată cu mul- 
țumire, căci se apropia momentul mult dorit de a 

păşi, în fine, la acţiuni energice, decisive, oferind 

un câmp mai larg inteligenţei, valorei şi ambițiu- 

nei de a se distinge ale fiă-căruia. Frumosă, și 

pentru cine a avut fericiţii sorți a, o vedea, 6re-când, 

neuitată este priveliştea ce înfăţişsză o armată 

care merge la inamic. Corecta, şi îngrijita ţinută a 

revistelor, gătâla şi podobele uniformelor de paradă, 

sai înlocuit acum cu o înfăţişare nu mai pucin mar- 

ţială, dar mai liberă şi mai nesilită a trupelor, din 

al căror traii ati dispărut asemenea și ocupaţiunile 

placide ale serviciului de garnisone, liniștea şi lipsa, 

de emoțţiuni seriâse ale câmpului de exerciţiu. Altă 

existenţă, alte simţiri mişcă acum col6nele nesfer- 

gite, gldtele adânci cari urcă dealurile şi pogor câm- 

piile cadenţând pasul cu cântece vesele şi răsboi- 

nice. Chipurile bărbătesci ale soldaţilor; fețele lor 

arămiă și pîrlite de arșiţa, screlui, de vântul bivua- 

curilor, de pulberea marşurilor ; ochii lor cătând 

mândru și hotărît, oglindesc gândurile cari ie înalță 

sufletul până la. cel mai sublim act de sacrificiu şi 

de devotament ce se pote cere naturei omenesci, 

acela de a'şi da voios și fără şovăire viaţa la un 

ordin, la un "cuvânt, la un semn chiar, de la inai 

marii lor. Nici o-dată ca în asemenea împrejurări 

decisive nu se pâte mai bine cundsce şi preţul o
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armată; în campaniă, cum dice ilustrul istorie al 
resbelului de Trei-deci de ani, poetul nemuritor al 
lui Wallenstein, acolo se cântăresce inima, oștânului. 

Şi cine decât iarăşi poetul care 'ŞI înveșmânţă, 
cugetările și simţirile în haine de mătasă și de aur, 
cine decât iubitul nostru bară naţional, inspiratul 
Tyrteu al armatei române, Vasile Alexandri, a de- 
scris mai bine ca în Peneș Curcanul minunaţul avânt, 
al ostaşilor noștri, cari pornea să înfrunte dușma. 
nul veseli și cântând ca, la nuntă, când ei mergeaii 
să se cunune cu mortea, și cu victoria, 

Pentru ca armata, română să, 'ȘI potă începe tre- 
cerea în Bulgaria, urma a se arunca podul peste 
Dunăre. S'aii relatat în cartea, precedentă măsurile 
luate pentru înființarea, lui şi dificultăţile ce tre- 
buiaă înlăturate. In acelaşi timp când comandantul 
armatei dăduse ordinile pentru ocuparea, Nicopolei 

de întrega, divisiune a 4-a, şi pentru marșul de 
concentrare a celor-lalte divisiuni înţre Olt Şi Jiă, 
colonelul Arion E. şi loc.-colonelul Berendeiii fuse- 
seră însărcinaţi a recunâsce, în acâstă zonă, punc- 
tul cel mai nemerit pentru stabilirea, podului. Acești 
oficieri superiori indicară punctul Siliștira-Măgura, 
la 2 kilometri în Est de Corabia, ca, cel mai favo- 
rabil din punctul de privire technic, tactic şi stra- 
tegic. Statul nostru major aprobă acestă alegere. 

Lucrarea, podului întreprinsă la, Craiova, era, acum 
terminată, Pontânele și materialul plutitor urma a 
se pogori pe Jiu până la Găngiova, iar de aci în 
jos, thalwegul rîului devenind din ce în ce mai larg,
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tărmurii mai şeți şi apele reslăţindu-se în mlăştine 
Și smîrcuri, corentul devenea atât de slab, încât 
nu mai presintaiuțeala şi adâncimea suficientă pen- 
tru ca pont6nele şi vasele să pâtă pluti înainte, şi 
trebuiaii a, se transporta pe uscat până, la, Bechet, 
unde urma a, se pune iar în Dunăre. De aci acel 
material ar fi urmat să plutâscă, în josul. fluviului 
până la CorabiaSiliștira, expunându-se încă a 
trece sub focurile bastimentelor şi tunurilor turcesci 
de la Rahova. Se calculă, dar, că, transportul pe 
uscațt de la, Găngiova, la Bechet, încărcarea, la Găn- 
giova, descărcarea la, Bechet; și percursul pe Dunăre 
de aci la Siliştidra, ar fi ocasionat mai multă mtincă, 
Și perdere de timp, decât dacă se transporta de-a- 
dreptul pe uscat, cu hachetele serviciului de ponto- 
nieri, materialul plutitor de la Găngiova, Ia, Corabia, 
lar cele-lalte” aprovisionări ca, otgone, ancore, urşi, 
căluși, capre, podini, aveai să viă direct la Corabia» 
Siliştiora, prin Caracal, cu cară de recuisițiune, 

Aducerea acestui întreg material la, locul destinat 
în condiţiunile descrise, nu fu o lucrare lesnici6să, 
mai ales că, se întîmplă ca timpul în care se efec- 
tuă, să fiă cu deosebire nefavorabil din causa ploi- 
lor ce cădură atunci în abundență, a desfundărei 
drumurilor şi şoselelor deteriorate de atâtea, circu- 
laţiuni și transporturi militare. Insă cât de mari 
fură aceste nuoi obstacole, ele fură învinse de a0- 
tivitatea şi devotamentul serviciului de pontonieri 
şi al detaşarmentelor deigenii însărcinate cu acest 
transport. De multe ori când pontânele se înno-
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moleaii în Jiu şi nu mai putea înainta, din lipsă, 
de apă, soldaţii înşii se înhămai la dînsele și le 
tiraii pe fundul de nisip şi de petriș distanțe de. 
mai mulţi kilometri. Pot asemenea, şi pentru adu- 
cerea materialului pe uscat, ţăranii, cu a căror cară 
şi vite se transporta, puneaă o laudabilă bună-voinţă, 
şi energiă, căci, precum am avut ocasiune â mai 
spune în cursul acestei naraţiuni, toţi cetățenii, 
fără, deosebire, punea tâte silinţele, răspundeaă la, 
tote apelurile, erai gata la cele mai grele servicii 

„pentru a ușura și înlesni sarcina armatei nostre. 
In fine, în ultimele dile din iulie şi primele din 

luna lui august; st. v. tste disposițiunile pentru a, 
se putea, procede la lucrările aședărei podului eraă 
terminate. Aceste lucrări începură la 14/,4 august. 
Lărgimea totală a, Dunărei între Siliștira, pe malul. 
stâng, și Măgura, pe malul drepi, este de 1240 metri; 
riul este însă despărţit în trei braţe printro insulă 
către țărmul român, și un banc de nisip către cel 
bulgar. Adâncimea mediă a apelor era, la, acea, epocă 
de 15 metri, descresc&nd spre maluri. De la ţărmul 
român la insulă, pe braţul mai strâmpt, se construi . 
un pod pe taraci. Din insulă, la, bancul de nisip, pe 
al duoilea, braţ, mai larg al rîului, se puse un pod 
pe pontone şi se :onsolidă pe acest banc o cale 
întărită cu fascine. In fine, de la, bancul de nisip 
la capul podului despre malul drept, se aședă un 
al duoilea, pod de pontâne. Numărul total al pon- 
tonelor era de 120; spaţiul acoperit de dînsele 
coprindea, 800 metri; iar întinderea întregă a lu-
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cxărilor de poduri, podeţe, drumuri în construc- 
iune, măsura, peste 3000 metri. 

Pe când cu o neobosită activitate pontonierii, 
* ajutaţi de lucrătorii arsenalului din Bucuresci, în- 
cheia podul, în acelaşi timp trupe de infanteriă, 
lucrau la stabilirea şoselelor cari pogoraii la pod 
şi pe cari aveau să trâcă trenurile şi ecuipagele, la, 
asedarea podeţelor peste smircuri și revărsături 

de ape. La aceste lucrări participaă geniul și ar- 
tileria, şi acâsta construise în insulă 2 baterii pen- 
tru apărarea, podului, armate cu 12 tunuri. Flotila, 
dedea concursul ei cu șalupele Bucur şi Răndunica 

(acâsta sosită din josul Dunărei) pentru remorca 

rea şi punerea în loc a pontânelor. Un baragiu de 

torpile stabilit în sus de Corabia, protegia podul 

în contra monitorelor și navelor turcesci despre 

„Rahova şi Dunărea superiră. Este de observat că 
în tot timpul cât ţinură lucrările podului, ele nu 
fură împedecate de Turci, precum ei nu împede- 
caseră nici construciiunea podurilor rusesci de la 
“Măcin şi de la, Sistov. 

Capul armaţei române care se transportase la, 
finele lui iulie la Şimnic, lângă Craiova, spre a ac- 
tiva în pers6nă înaintarea lucrărei materialu rilor 
de pod şi expediarea lor, își strămutase acum cuar- 
tierul sei general la Grădini, în apropiere de Co- 
rabia. După ce se încredință de aci prin dese şi 
neobosite inspecţiuni de executarea ordinilor, de 
împlinirea pregătirilor și îndestularea multiplelor 
trebuințe reclamate de o oştire în ajunul de a păşi
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în ofensivă, Domnul Carol hotărt a folosi timpul, 
până, la terminarea aşeqărel podului pe Dunăre, . 
spre a da urmare invitaţiunei Impăratului Ale- 
xandru, care manifestase dorinţa, de a, sigila prin- 
to întâlnire cu Suveranul Românilor, alianţa, ce- 
lor două State. La 152, august porni, dar, prin 
Turnu-Măgurele şi Sistov la Gorni-Studen, cuar- 
tierul Țarului şi al armatei imperiale, unde ajunse 
a doua di. 

impăratul Rusiei "i făcu o priimire din cele mai 

cordiale şi distinse. Voind a dovedi în mod ma; 

nifest, consideraţiunea sa, pentru înalta, căpeteniă 

a armatei românescă şi stima pentru acâstă ar- 
mată, care avea să lupte frățesca alături cu cea 
imperială, Țarul oferi Domnului Românilor co- 
mandamentul asupra tutulor forțelor ruse cari, 
împreună cu cele române, aveau să opereze înaintea, 

Plevnei şi să formeze, întrunite, Armata de Vest. 
Prin îndeplinirea acestui mare coma.. lament de 

către capul oştirei românesci, situaţiu: "a autonomă, 
şi independentă a acesteia, reeşea întrun mod și 
mai evident, şi operaţiunile ambelor armate câşti- 
gaii ast-fel strânsă legătură de acţiune. 

Credem că nu este fără interes a arăta aci în- 
semnata, înrîurire ce, de la început, avu manifesta- 
țiunea imperială atât de deferentă şi onorătâra pen- 
tru Domnul și armata României, în cercurile milita. 
re rusesci, unde, ca, în tâte clasele poporului Rusiei 
ori-ce act, ori-ce demers al Tarului este înconjurat 
de un cult 6re-cum mistic şi religios. Cu viuciunea,
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deimpresiuni ce caracteris6ză, ginta, slavă, Ruşii tre- 
cură acum de la un extrem la cel-lalt în privinţa, 
cooperărei române, de care, până în ajun, făcea 
pucin cas. Favorea imperială, ca, graţia divină, pă- 
rea talismanul care dă noroc nu numai celor asu- 
pra căror se întinde, dar şi la cei ce se apropie de 
dînşii, și mulţi din oficierii ruși își mărturișeată spe- 
ranța, că intrarea în acţiune a, armatei române, atât 
de măgulitor tratată acum de Țar, va fi de ajuns 
spre a schimba, sorta cea, rea. care începuse a, pri- 
goni armele rusesci, şi că Românii vor aduce cu 
sine farmecul unui descântec de deochiă. 

Este adevărat că Rușii erai atunci în mare în- 
grijire de situaţiunea critică în care se aflau, și aler- 
garea în ajutor în chip atât de cavaleresc a tru- 
pelor române nu putea să le fiă decât bine venită. 
Acâstă justificată îngrijire se simțea pretutindeni 
în cuartierul-general de la Gorni-Studen, unde Ia 
amărăciunea, neisbândilor întâlnite înaintea Plevnei 
şi peste Balcani, la, durerea, perderilor simţitore pri- 
cinuite de apărarea muntelui St. Nicolae în contra, 
atacurilor furiâse ale lui Suliman, care voia, a, "şi 
deschide pe acolo trecere spre a tăia centrul ar- 
matei rusesci, se adăogia, şi neliniștit6re scire sosită 
tocmai atunci despre Lom. Aci Mehemet-Ali, care 
preludase la, ofensivă în contra stângei rusesci prin 
luptele din 3, şi 1/25 august la lazlar şi Kizilar 
unde silise capetele de colâne ale țareviciului a, re- 
irograda, se prepara acum lao acţiune decisivă, 
concentrând forţe supericre spre Karahasankioi,
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şi se urmă în adevăr acolo la, 180 august o bătăliă 
al cărui resultat fu iarăşi nefavorabil Ruşilor, 

Ingrijirea pornea, dar, de la, însuşi Impăratul, a 
cărui faţă seriosă și înnorată oglindea îndestul în- 
tristările ce munceau sufletul Suveranului care 'şi 
făgădui-se, la, suirea sa pe tron şi tocmai în împre- 
jurările unui crâncen r&sboiii ce, sub predecesorul 
s&u, învăluise Rusia, de a nu mai vărsa, în bătalii 
sângele poporului sei. Puterea, însă, a, împrejură- 
rilor și a corentului naţional îlă silise să întreprin- 
dă lupta, de faţă, în care atâtea, existenţe se jert- 
fiseră, până acum în zadar. 

In preocuparea, şi nepregetata, activitate a ma- 
relui-duce comandant cap al armatei ruse ŞI a 
celorlalţi generali și comandanţi, în neastâmpărul 
cu care se trăgea cu urechia, când spre Plevna, când 
spre Şipca, și spre Lom, apărea, tâtă, gravitatea, si- 
tuațiunei, și făcea şi mai preţios concursul Româ- 
nilor. 

Încă, un simptom ihteresant ce se putea observa, |. 
în acele grele momente la cuartierul-general al 
Impăratului şi al armatei Rusiei, era, obida Și în- 
tristarea, acelor cari consiliaseră, cari împinseseră 
la acest resbel ce răspundea, așa, de pucin lesniciu- 
nei și resultatelor repedi şi strălucite ce garantaseră, 
în capul lor se afla cunoscutul general Ienatiefi, | 
tepresentantul Țarului la Constantinopole până la, 
isbucnirea, presentei lupte. Pe drept sai pe nedrept, 
generalului ambasador se atribuiau acum tote
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insuccesele, t6te nenorocirile, căci el prin informa 
țiuni neexacte, prin raporturi neîntemeiate, ar fi 
întărit credinţa că Turcia nu era în stare a pune 
în liniă, spre a se apăra, decât cel mult o sută mii 
6meni oştire, şi că sub primele loviri ale Rusiei, sub 
scularea, în picidre a tutulor poprelor din Orient, 
imperiul otoman avea să fiă doborit din ântâiele 
dile, armatele rusesci aveai să facă o triumfală 
preumblare până la Constantinopole. 

Alt-fel se dovedeaii acum lucrurile. Norocul 
schimbător va, răsbuna, peste răscâla mai târdiiă la 
San-Stefano pe Nicolae Ignatieft; însă acum dis- 
graţiatul diplomat, trist, descoragiat, bolnav de ochi, 
putea să mediteze îndelete sub cortul unde sta, 
părăsit asupra mulţilor amici pe cari “i numără 
fericirea, și singurătăţei timpurilor negurâse. 

De aceia și când Domnul Carol, în scurta sa 
ședere în Gorni-Stiuden, merse să vâdă pe întrista- 
tul ambasador — care prin generalul Ghica, şi 
colonelul Gaillard se scusase că starea, i suferindă 
de oftalmiă şi de friguri nu “i permite a veni să se 
presinte— acestă visită fu nu numai un adevărat, 

" balsam pentru inima strivită a, generalului Ignatieft, 
dar ea făcu încă multă impresiune în cuartierul 
rusesc. Ea provocă o glumâță, dar topică exclama- 
țiune din partea, principelui Suvaroft-Rîmniski-lta- 
liski, decanul adjutanţilor imperiali cars purta, 
încă cifra, lui Nicolae, şi, din causa, vârstei si înde- 
lungilor servicii, se bucura de multă, considera: 
țiune şi libertate de cuvântare chiar inaintea Impă-
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ratului. Se află ast-fel pe lângă monarchii autocraţi 
câte un cărunțit servitor având privilegiul a spune 
adevărul, pe care nu în tot-d'auna toţi cutâză a" 
rosti înaintea, acelui a, cărui putere, în guvernele 
absolute, n'are decât pe Dumnedeii drept margină 
pe pământ, 

„Hotărît,“ — dise generalul Suvaroff în limba, 
franceză şi cu glas destul de tare spre a fi audit 
de toţi la masa, la care Impăratul obicinuia ași 
lua prândul împreună cu oficierii cuartierului im- 
perial, și unde era, ospătat Suveranul Românilor | 
cu suita sa, — „hotărît că Domnul Carol este un 
„principe cavaleresc, căci el dovedesce că nu “ 
„este t6mă de sorta, rea, şi de superstițiuni nu nu- 
„mai ducându-se, în actualele împrejurări potriv- 
„Dice; la Plevna, dar el mai dete aci şi astă-di 
„asemenea dovadă mergând să vâdă pe disgra- 
„țiatul Ignatieff. Veţi vedea, că o să "i aducă noroc 
„acestuia, ca și nouă, principele Carol“. 

Maliţi6sa, observaţiune a bătrânului sei adju- 
tant aduse un sârbăd și trecător senin pe chipul 
întristat al 'Parului, care uită în acel moment ne- 
mulţumirea, sa asupra lui Ignatieft în faţa, augurliei 
profeţii pentru armele rusescă. 

După mai multe conferinţe cu Impăratul, cu ma. 
rele-duce Nicolae şi cu generalul Nepokoitchiski, 
şeful statului-major general al armatei rusesci, 
conferențe în cari se regulară cestiunile privitore 
la combinarea acţiunei trupelor aliate înaintea, 
Plevnei, Domnul Carol porni la, 17/2, august din
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cuarţierul-general rus de la Gorni-Studen la, Cora. 
bia, spre a dirige în pers6nă, trecerea, trupelor ro- 
mâne peste Dunăre. 

Prima, parte a, misiunei oştirei româinesci — de. 
fensiva, pe malul stâng al Dunărei — era, deci, 
terminată. Acum avea a începe pentru dînsa, sar- 
cina mai mare, dar și nai grea, a, ofensivei pe te- 
ritoriul inamic. Inainte de a trece la acâstă a doua 
parte a, operaţiunilor, fiă-ne permis a arunca, 0 re- 
pede privire înapoi și a resuma, silințele şi acti- 
vitatea armatei române în acestă, primă, periodă, 
de la, începerea, ostilităților, până în memorabilul 

„ȘI solemnul moment când ea, păşi peste Dunăre şi 
înaintă în Bulgaria. Din experienţele dobândite şi 

“din resultatele obținute se vor trage conclusiuni 
pentru drâpta apreciaţiune a chipului cu care 
acestă armată, își împlinise îndatoririle, se vor ve- 
dea titlurile ce de pe acum își câştigase la, mulţu- 
mirea, naţiunei. 

Râsboiul actual fa o adevărată, menghine, o în- 
cercare seridsă şi decisivă a organisaţiunei mili- 
tare a României. Consideraţiuni financiare Și eco- 
nomice, unite cu grija, cruțărei forțelor muncitâre 
Și productive ale ţărei pe cât pote îngădui apărarea, 
şi securitatea, ei, ai silit pe legiuitorii români să, 
adopte în întocmirile lor din 1864, 1868, 1872 ŞI 
1874, pentru constituirea, puterei n6stre armate, 
un sistem cu totul particular, dar care avea, răd&- 

„ cini vechi şi adânci în trecutul ostăşesc al na- 
ţiunei. Acesta, era, sistemul unei armate perma-
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nente mai restrînsă în număr, spre a nu apăsa, 
prea mult asupra financelor statului, menită a servi 
de scolă, pentru cele-lalte elemente militare, şi al 
unei armate teritoriale, saă mai desluşit dis al 
unor trupe servind cu schimburi periodice. Astă a 
doua, armată nu este întocmai nici instituţiunea, 
landwebrului prusian, nici a armatei teritoriale 
francese — formate amândouă din 6meni cari aă 
împlinit termenul de servici în armata activă şi 
în reserva acesteia, și cari nu fac, ca dorobanţii şi 
călăraşii noștri, un serviciă permanent. Armata, 

„ nostră, teritorială este o armată permanentă, şi pa- 
ralelă, celei-lalte, dar care n'are în timpuri nor- 
male decât, oficierii, cadrele. şi a patra parte a, 
efectivului present. Acest efectiv alternă în servi- 
ciă ast-tel că fiă-care om petrece o săptămână sub 
arme, trei la căminul sei, unde se îndeletnicesce 
cu industria, sau meseria sa, cu sănătosele şi întă- 
ritorele ocupaţiuni agricole. 
„Mecanismul acestei organisaţiuni care pune Ro- 
mânia în stare de a spori puternic forţele sale 
defensive cu soldaţi exercitaţi și ţinuţi în deprinde- 
rea vieţei ostăşesci, era, cu excepţiune de spe- 
cialişti, imperfect cunoscut în afară, mai ales îna- 
intea, răsboiului din 1877. Chiar acei cari aveaii 
noţiuni despre dînsul, nu'l stimaiă la adevărata sa, 
valre; mulți credeai că armata nstră terito- 
rială era, e adunătură improvisată de țărani lipsiţi - 
de ori-ce prealabilă educajiune militară. Acâstă, 
opiniune reeşea și. din corespondenţele diariștilor
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străini veniţi pe teatrul resbelului, cari nu ascun- 

deaii mirarea, lor vădând armata română, şi mai 

ales trupele teritoriale, cu totul alt-fel de cum 'şi 

le închipuiseră, Acâstă opiniune, precum și Im0- 

"dificarea ei în urma celor ce vedeai, o mărturisea 

franc în cuvinte şi în scrieri persâns ca căpitanul 

engles Forbes, cunoscutul corespondent militar al 

diarului Daiiy-Neuws; d. Lukes oficier austriac şi 

corespondent special de la Neues Wiener Abendblati, 

şi alţii. 
Tnstituţiunile n6stre militare cu elementele lor 

permanente și teritoriale, cu reservele respective, 

funcţionaseră în timpi normali și pacinici ; ele nu 

fuseseră până aci supuse încercărei supreme a, res- 

belului. Mobilisările făcute, însă, în vederea unei 

lupte iminente sunt acele cari dai resultate posi- 

tive pentru a se putea constata bunul şi râul, păr- 

ţile tari şi părțile slabe în întocmirile ostășesci ; 

numai din asemenea mobilisări se pote cundsce 

celeritatea în pregătiri a unei armate, iuţâla de 

care dînsa este aptă spre a eși la luptă, Inainte de 

ultimele lor răsbâie din 1864, 1866 şi 1870, Prusianii 

ai avut trei asemenea mobilisări în perspectiva, 

unei acţiuni ce o credeai neînlăturabilă. La, 1850, 

cu ocasiunea, evenimentelor din 1848-49 cari tur- 

burază confederaţiunea, germană ast-fel că Prusia 

şi Austria erai aprâpe să ajungă în conflict armat; 

la, 1856 cu afacerile de la Neufchatel, şi la, 1859, în 

timpul resbelului Italiei. Multe experienţe a dobân- 

dit armata prusiană din acele mobilisări, multe
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gătită chiar în iarna, lui 1876, se decretă, în mod general și decisiv, 12, 6 aprilie 1877, şi își ajunse complecta, ej evoluţiune la 25 ale aceleiaşi luni. In interval de 19 dile reservele fuseseră, întrunite, . 

miseră, tâte complementele necesaril pentru mobi- lisare, dar nuot regimente : 8 de infanteriă (doro- banţi) 2 de artileriă, 1 de cavaleriă, (Călăraşi) fuse- seră formate peste cele existente. In fine tâte ser- viciile auxiliare ale unei armate în campaniă, ad- ministraţiune, intendenţa, trenuri, ambulanțe, se constituiseră pe deplin. 
Negreşit, că nu lipsiră obstacole Și dificultăţă în t6te aceste operațiuni ale mobilisărej unei armate
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la, armata permanentă. Negreşit că se arătară imper- 

fecțiuni, se iviră lacune, însă obstacolele şi dificul- 

tăţile fură, învinse de silinţele desfăşurate; imperfec- 

tiunile şi lipsurile se înlăturară pe cât tu cu putinţă, 

şi serviră de experienţă la îmbunătățirile ce urmail 

a se aduce în organismul nostru militar. Ast-fel 

mobilisarea română realisă problema de a purta, O 

oştire al cărei efectiv de pace, prin budgetul anului 

1876, era stabilit la cifra de 28,469 Gmeni (17,169 

armată permanentă, 11,300 armată teritorială, a 

patra, parte sub arme) cu 6,440 cai şi 120 tunuri, 

la, cifra de 52,340 meni cu 11,916 cai și: 180 guri 

de foc; adică, cu 0 mică diferinţă, de a înduoi ar- 

mata de prima, liniă & ţărel. Și puterile României 

nu se mărgineaii numai aci. Milițiile mobilisate 

puteai da încă un contingent de 30,000 &meni, la 

care adăogându-se, la, cas extrem, 20,000 6meni 

din garda, orăşenâscă, se constituia un total de 

100,000 apărători . În acest număr nu se 00 

prindea al patrulea, element al instituţiunilor nâstre 

militare prevădut de legi, dar neavând organisatiune 

înfiinţată, rădicarea glotelor. 

Aşt-fel, dar, România, putuse să pună în picidre 

forțe nu tocmai neînsemnate în zaport cu întin- 

derea, populaţiunea şi mijl6cele sale. Ea fu gata a 

intra în campaniă în acelaşi timp cu cei duoi pu- 

termici ai ei vecini cari. începea lupta, Ruşii şi 

Turcii. 
" 

Dar în afară de aceste resultate atinse în mobi- 

lisarea, trupelor nostre prin. inteligența, activitatea
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şi neobositul zel al organelor competente, mai sunt alte cerinţe ce nu este destul a se înscrie în legile 
și regulamentele unei armate, dar cari trebuiesc să - fiă adânc săpate în inimafiă-căruia, dintre membrii ei, spre a se dice că acea, armată, este însuflețită, de un adevărat spirit militar. Cerinţele acestea sunt : simţul de datoriă, de devotament, și de sa. crificiă ; şi ele fură, împlinite fără margini de ostașii români. 

Ca, şi soldaţii, cetăţenii fură la înălțimea, împre- jurărilor. Membrii claselor culte şi avute, acesta, am avut ocasiune a, o spune întrun capitol prece- dent, se puseră în serviciul țărei, unii lucrând pentru armată, alţii alergând sub steguri spre a lupta, | alături cu meseriașul din orașiă și cu muncitorul de la ţâră. Armata română, presenta, ast-fel ima- ginea corpului social; ori-ce deosebiri de opiniuni, ori-ce inegalităţi de stare Şi posiţiune dispăruseră în fața, unui singur și înalt sentiment: apărarea, Patriei. Dacă în cercurile de sus asemenea Ssimţiri sunt nobile şi frumose, cât nu sunţ ele de meritorii şi de ori-ce laude vrednice când se întâlnesc până în posiţiunile cele mai modeste Şi în masa, mare a poporului! Țăranul român se arătă demnul, şi la fire neschimbatul urmaș al gloriosului legionar, al cărui braţ, puternic era tot atât de ager spre a brăzda, cu plugul șa definde cu spada. pământul Strămoşesc, Recrut, soldat, reservist, milițian, nici unul nu lipsi la, apel, nici unul nu rămase îndără
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de la datoriile sale, şi toți ca Peneș, legendarul 

dorobanţ, puteaă dice cu drept şi cu mândrie : 

Din cămp, de a casă, de la plug 

Plecat-am astă-vră 

Ca să scăpăm de Turci, de jug, 

Sărmana, scumpa țeră. 

Intrată în acţiune, armata română nu desminte 

nici sentimentele patriotice, nici spiritul şi însuşi- 

zile militare ce le arătase de la început. Cu cât 

campania, înaintză, cu atât aceste aptitudini răs- 

poinice se desvâltă şi dai măsura, nescădutei va- 

loză a oştânului român. Viaţa, taberilor şi a bivua.- 

- curilor se potrivea de minune cu deprinderile ace- 

stor 6meni trăiţi la câmp și în aer liber, îi ținea, 

sănătoşi, sprinteni și vesăli. “Alarmele şi ostilitățile 

ce se întreţineaii diinic de pe un țărm al Dunării 

pe cel-lalt îi făceaă ageri, isteţi şi gata de luptă. 

Acâstă primă periodă a campaniei fa pentru armata 

roinână o bună preparaţiune la rolul ce avea să i 

incumbe mai târdiă. De patru luni ea, se afla în. 

mişcare continuă cu mobilisarea, şi adunarea, la 

Focşani, Galaţi, Bucuresci şi Craiova; apoi cu în- 

dreptarea ei spre Dunăre la, Olteniţa, Giurgită, Ca- 

lafat, şi în urmă cu concentrarea la, Corabia. Cu 

16tă, primă-vera, ploi6să care îngreunase comunica- 

ţiunile, desfundase drumurile, trupele nâstre săvâr- 

şiseră cu înlesnire mazrşurile ce aveai a percurge. 

Pedestrimea, română, făcând etape până la 60 

kilometri pe di, dovedi vîrtoșia la âmblet a țărani-
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lor noştri deprinși a străbate pe jos distanțele mari cari despart adesea satele unele de altele. Ajuns la, conac, ciobanul sai bouarul sub haină de liniar, de dorobanţ, ori călăraș, depunea, arma, lua, fluerul, și regimentul 'se prindea, vesel în horă, fără ca, ni- meni să se gândâscă, la ostenslă. Dar nu numai ap- titudine la marş, resistență, la, oboseli, ușurință, în mișcări, făcea o bună trupă din infanteria, nâstră, Armamentul ei, constând din pusci Peabody pentru vânători și liniă, era excelent; dorobanţi, de și n'aveaiă o armă ţot atât de perfectă, ca puşca Pea. body, înlocuiseră, puscile Dreyse prin pusci de şis- tem Krnka. In luptele de ante-posturi și de tiraliori avute cu Turcii, soldaţii români putuseră să 'şi în- cerce armele și să dobândsscă încredere într'însele. Cavaleria, fusese şi ea, până aici în necurmață, mișcare prin marșuri de concentrare, prin servicii de ante-posturi, şi arătase inteligenţă, Și mobilitate. Ca un esemplu al acestei din urmă, calităţi se pu'- cita, între altele, marșul escadronului de călăraşi de Jalomița. care străbătuse, Ia, începutul mobili- sărei, 120 kilometri de la Călăraşi la Bucuresci în 36 ore, şi pornise de aci imediat, pe calea, ferată peste Olt. Călăraşii noștri, întrebuinţaţi în timp de pace ca, geandarmeriă, judeţsnă, deprinşi cu lungi călătorii de urmăriri Şi iscodiri în interesul securi- tăței publice, dedaţi, în fine cu servicii cari cer deşteptăciune Și iniţiativă din partea Gmenilor, de- „Stoiniciă şi ducere la ostenelă din partea, cailor sobri și neobicinuiţi eu îngrijiri luxu6se, eraii fărte
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apți pentru misiunea, de priveghiăre și siguranță 

care incumbă cavaleriei unei armate în campaniă, 

şi în acâstă privință, călăraşii români puteai sus- 

ţine comparaţiunea, cu Casacii ruşi. 

Din tâte armele aceia care fusese mai des şi 

serios angagiată până aci, era artileria. De la pri- 

mele acţiuni de la Calafat şi Olteniţa, unde tunu- 

rile nâstre de câmp priimiră lupta cu artileria, ina- 

mică covârșitâre și în numărul, şi în calibrul gu- 

rilor de foc din cetăţile Vidinului şi Turtucaiei, şi 

până la bombardarea, şi căderea, Nicopolei, artileria, 

română dovedi în tâte împrejurările reale şi incon- 

testabile calităţi. Armamentul, constând din tunuri 

de oţel Krupp, nu lăsa nimic de dorit; muniţiu- 

nile erai excelente, şi pe când artileria turcâscă 

(cea, de campaniă, și în' mare parte şi cea de piaţă) 

armată şi dînsa cu tunuri Krupp, avea egalitate 

cu-artileria nâstră în privinta armamentului, sub 

rapurtul muniţiunilor, însă, se arătă de multe ori 

în evidentă inferioritate, fă că aceste muniţiuni 

se predaseră de la început de prestă calitate, fiă 

că se deterioraseră din neîngrijire. Forte des, ŞI 

mai ales la începutul ostilităţilor, obusele turcesci 

nu se spărgeaii şi rămăneai fără efect, pe când 

projectilele artileriei nâstre aveaă în tot-d'a-una 

urmări apreciabile. Servanţii deştepţi şi viguroși, 

caii țepeni şi dresati, hamutul îngrijit, cu un cu- 

vânt întrâga ţinută a artilerică nâstre făcea, forte 

bună, întipărire şi dovedea, o trupă al6să. 

Ceia ce contribuia însă şi mai mult ai cresce
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mandamentul și administraţiunea trupelor. Statul- 
major general, ca, şi diferitele state-majore ale cor- 
purilor şi divisiunilor, poseda organe speciale, 
oficieri competenţi cari 'și lărgiseră cercul stu- 
diilor făcute în ţâră prin cunoscinţe culese în școli 
superidre de resbel și de stat-major din afară, pre- 
cum şi prin experiența dobândită în armate străine 

„pe lângă cari mulți din oficierii noștri fuseseră 
atașați spre a urma mari manevre şi chiar cam- 
panii făcute de acele armate. 

Un personal de administraţiune şi de intendență, 
'se afla înființat în armata, română încă, din timp de 
pace În momentul mobilisarei el își putu î începe i- 
mediat acţiunea sa atât de importantă, concentrând, 
pentru îndestularea, trupelor, nu numai aprovisio- 
nările normale prevădute de alocaţiunile budgetare, 
dar şi sporurile și adaosele extraordinare dobân- 
dite prin mijlocirea, legei de recaisiţiune pentru 
trebuinţele armatei în timp de resbel, precum și 
prin ofrandele generdse şi patriotice în cai, vite, 
producte, furagii, articole de alimentaţiune şi de 
trebuinţe de tot, felul, în bani şi în natură, făcute 
cu nesecată dărniciă de particulari, de la cei mai 

„aYuţi până la cei cu mijlâcele cele mai modeste. 

Aprovisionările se făceat ast-fel fiă direct, de cor- 
puri sub controlul organelor competente, fiă, când 
împrejurările şi mijlâcele locale nu permitea 
acâsta, prin intervenirea administraţiunei militare 
centrale. Deposite se stabiliră pe punctele cele
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mai priinci6se pentru regulata, alimentare a, tru- 
pelor; manutanţe și brutării de campaniă fură, 
înființate; carnea se procura, sasi prin. vite în pi- 
ci6re, sati prin conserve predate corpurilor. 

Una din cerinţele cele mai seri6se pentru arma- 
tele în campaniă, fiind aceia a transporturilor de 
tot felul, mai ales pe teatre de operațiuni unde re- 
ţelele de căi ferate sunt restrînse sai lipsesc cu 
totul, acâstă cerinţă nu se pote satisface numai cu | 
mnijl6cele normale ale timpurilor de pace, ori cât de 
complecte și bine organisate ar fi acele mijl6ce. 
Trebuia, dar, pentru acesta ca, administraţiunea 
n6stră militară să ia măsuri extraordinare, şi mi- 
nisterul de resbel prescrise ca, fiă-care judeţ să dea, 
pe cale de recuisiţiune 150 trăsuri înhămate cu 3 
cai, ceia ce făcea, pentru t6tă ţ&ra, cifra de 4,800 
de trăsuri şi de 14,400 cai. Cu cel mai mare ȘI pa- 
triotic ovotameni purtă populaţiunea tâte aceste 
grele sarcini în ! vteresul ţărei şi al armatei, sarcini 
la, cari se adzoniaii în același timp și cerințele de 
transporturi pentru armata, rusă, indemnisate, este 
adevărat, dar cari absorbeai cu atât mai mult 
izvârele de acest fel, şi nu puteai să nu aducă, 
perturbaţiune în liniștitele obicinuinţe şi necesităţi 
ale fiă-cărui. Mulțumită, însă, spiritului publie plin 
de abnegare şi preocupat numai de dorinţa de a 
face totul pentru a înlesni misiunea, oştirei naţio- 
nale intrată în luptă, administraţiunea și inten, 
dența militară, ajutate de concursul tutulor auto- 
rităţilor și de admirabilul avânt al cetăţenilor,
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putură să împlinâscă și să îndestuleze cu zel şi 
activitate trebuinţele de aprovisionare, subsistenţă, 
şi transporturi ale armatei. 

Serviciul sanitar putu corespunde, şi dînsul, 
_umanitarei sale misiuni, în: prima, periodă, 3 opera- 
ţiunilor defensive ale armatei n6stre, când numărul 
bolnavilor şi răniților nu atinsese cifra mai însem- 
nată la care avea, s'o urce luptele ofensive ȘI rigorea, 
ano-timpului înaintat, personalul medical militar, 
instruit și devotat, putu împlini trebuinţele cari se 
iviră, sprijinit fiind întru acesta, de tote organele 
medicale din ţsră, de eforiile spitalelor civile din 
Buocuresci şi din Iaşi, de societatea, Cruce Roşie 
română şi alte asociaţiuni flantropice ; de publicul 
întreg, în fine, care punea, o deosebită rîvnă, pentru 
a procura tote alinările putinciose oștenilor ce 
aveai să întîmpine răni și suferințe în lupte pentru | 
“patriă. Reorganisat şi dires de pe la anul 1851 de 
un medic frances, doctorul C. Da: ila, care prin 
nepregetată colaborare la înființarea, de instituţiuni 
utile și umanitare a sciut să r&splătescă, priimirea, 
cu care 1] a îmbrățișat acestă ț6ră, serviciul me- 
dical militar român 'și a atras prin zel6să Şi inteli- 
gentă activitate în acest resbel, gratitudinea ar- 
matei şi laude din partea străinilor cari '] ani vădut 
funcţionând. 

Acest servicii instituise încă din timp de pace, 
afară de spitalele militare din Bucuresci, laşi, Ga- 
laţi, Craiova și secţiunile de spitale în garnisânele 
cele mai importante, câte 3 medici, 1 farmacist, şi
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o despărţire de 24 infirmieri pentru fiă-care regi- 

ment de infanteriă, pentru regimentele de cavaleriă, 

și artileriă 2 medici, 1 farmacist şi 12 infirmieri, 
pentru batalisnele de vânători şi genii 1 medic, 1 

farmacist şi asemenea, 12 infirmieri. Fiă-care regi- 

ment şi batalion formând corp în parte poseda 1 

"trăsură, specială, cu farmaciă de campaniă, instru- 
mente chirurgicale, aparate de pansament, furnituri 

de spital, etc. și 1 cort mare pentru bolnavi. La 
acestă organisaţiune se adaose în momentul mobi- 

lisărei, pe lângă cele 4 divisiuni active ale armatei, 

câte o ambulanţă sub ordinile unui medic superior 

cu 2 medici secundari, 1 farmacist, 1 secțiune de 

100 infirmieri şi brancardieri, având ca material 

fiă-care ambulanță 6 trăsuri cu câte 4 paturi sus- 

pendate pentru răniții greu ; alte 10 căruțe pentru 

răniții mai uşor şi bolnavi, 6 furgâne pentru aparate, 
medicamente, furnituri diverse şi cuhniă de car- 

pâniă. Apoi fiă-care ambulanţă mai dispunea de 12 

corturi mari putând să conţină câte 15 6meni, de 

6 corturi mai mici pentru căutarea, oficierilor, de 1 

colână de cari, servind pentru transportul buriilor 
cu vin, cu apă, şi la încărcarea lemnelor de foc. 

Afară de cele 4 ambulanţe divisionare se mai afla, 
la, cuartierul-general o a 5-a ambulanţă de reservă, 

Tote aceste întocmiri ale serviciului nostru sani- 
tar al armatei fură, precum am dis, îndestulătere 

pe câi timp trupele române operară pe malul stâng 

al Dunărei. Când ele trecură în Bulgaria, trebuinţe 

mult mai mari se iviră, şi vom arăta la locul săi
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nuoile încordări cari se făcură până atunci pentru 
a îndestula acele trebuinţe, precum și concursul 
maă presus de ori-ce laudă ce se dete de medicii 
civili şi de doctorii noștri cei mai distinși, de către 
tote spitalele ţărei, de către toţi cetăţenii î în genere, 
şi mai ales de către femeile române sub înaltul 
patronagi al Doamnei Elisaveta. România fiind 
fost aderat cu câţi-va ani înainte de evenimentele 
actuale la întoemirile convenţiunei internaţionale 
de la Geneva pentru î îngrijirea, răniților în timp de 
resbel, societatea, Oruceă Roșie română şi președin- 
tele ei, principele Dimitrie Ghica, care se afla tot 
de-odată Și în capul eforiei spitalelor civile din Bu- 
curesci, îşi câştigară nemărginita recunoscință, a 
țărei și a armatei prin impulsiunea, ce dete strîn- 
gerei de tot felul de ajutâre medicale pentru trupele 
române, prin activitatea, desfășurată în organisarea, 
şi trămiterea, de ambulanţe pe câmpul de resbel, în 
instituirea, de numerâse “spitale suplementare în 
Bucuresci și în alte oraşe unde se îngrijeaii soldaţii 
nostri bolnavi ŞI răniţi. 

Ast-fel, dar, prin prevedetâre pregătiri în timpii 
liniștiți a păcei, prin supreme silințe făcute în 
momentul mobilisărei, se presinta, armata, română, 
în prediua, trecerei sale peste Dunăre. Aşa, cum era, 
această armată, îşi afla tote rosturile în orga. 
nisațiunea, ei propriă, în elementele autonome şi 
naţionale din cari se compunea, și contrarii de 
„ceia ce s'a, înainţat de unii scriitori nesciutori de 
întocmirile nostre şi cari ai confundat lucruri din
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resbelul actual al Românilor cu fapte și împrejurări 
petrecute aiurea, oştirea, românsscă, n'a, avut şi nu 
putea, să aibă în rândurile sale corpuri de auxiliari 
și de voluntari de alte naţionalităţi, oficieri străini 
veniţi din afară spre a o comanda şi a, 'i da, direc- 
țiunea, Este sciut; că legile ţărei nu priimesc decât, 
Românii de nascere sai naturalisați în serviciul 
militar. La, începerea, răsboiului se propusese a se 
face o excepţiune printr'o lege specială pentru ad: 
miterea, oficierilor de origină română, cari asi ser- 
vit în armate străine, spre a se înlesni înrolarea, 
câtor-va oficieri congeneri, mai ales din Austria, 
cari făcuseră campanii în acele armate. Însă se în- 
tîmplă, din diferite împrejurări, că nici unul in 
cei cari sar îi putut avea, în vedere nu intrară în 
rândurile oştirei nostre. 

Luptele urmate până aci pe Dunăre contribui-. 
seră a oțeli trupele române, a da mai mult avânt 
spiritului lor ostăşesc, a le cresce încrederea în sine 
şi în capii lor. In contactul ce avură, cu trupele ru- 
sesci, care de aci înainte avea să devină și mai 
apropiat, oștenii noștri vădură că fără, a, se depărta, 
de la modestiă, fără prea, mare închipuire de sine- ȘI, 
nu puteai negreşit, să aibă pretenţiunea de a, întrece 
tinerile nâstre trupe o armată cu tradiţiuni vechi, 
cu îndelungată practică, a r&sbdielor a unei mari 
împărăţii ca, Rusia, dar de a emula, cu diînsa, de a 
studia, şi compara, întocmirile reciproce, de a trage, 
în fine, fol6se din inv&țămintele ce acest contact 
punea în lumină, Din acel studii şi din acele com.
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parajiuni, oștirea, nostră putu să-şi facă convingerea, 
că corpul ei oficieresc nu era nici mai pucin dăvo- 
tat, nici, în genere, niai pucin instruit în meseria, 
sa decât acel al armatei aliate; că soldatul ro- 
mân nu este nici mai necumpătat, nici mai nede- 
dat cu osteneli şi greutăţi, mai slab împărtășit 
cu inteligenţă firâscă, şi cu iubire de târă de cât 
soldatul rus. Ea observase că în unele privinţe 
avea chiar avantagii, bună-dră în armamentul ar- 
tileriei, cel român fiind, după părerea, tutulor per- 
s6nelor competente şi după cum dovediră, expe- 
riențele făcute pe câmpul de r&sboiă, mai bun de 
cât cel rusesc. Asemenea. și pentru armamentul 
infanteriei, puscile Peabody din mâna soldaţilor 
români erai evident superidre puscilor Krnka, ale 
infanteriei rusesci, şi cel pucin egale puscilor Ber- 
dan cu cari eraă armate unele corpuii şi garda, 
imperială, 

In fine încă o observaţiune pe care o puteam 
face nu numai noi, dar care o împărtăşeaii şi con- 
firmaă militarii străini, oficierii francesi, austriaci, 
germani, englesi, ete. atașați pe lângă ambele axr- 
maje, era că oștirea românescă, cu elemente ale ei 
caracteristice și naţionale, avea însă de prototip, de 
model, armatele occidentale, căutând a-şi apro- 
pria pe cât cu putință nu numai organisaţiunea, 
dar şi infăţişarea, şi spiritul care le însufleţesce. 

În armata, rusă era, evidentă, din contră, altă, 
direcţiune, tindând a, înlătura, imitațiuni din afară. 
Ac&sta, făcea, că bătrânii noștri cari 'şi aminteaiă
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trupele rusesci din 1828—1834, că acei din gene- 
raţiunea, n6stră cari priviseră soldaţii străşniciţi 
sub disciplină de fer ai imp&ratului Nicolae de la 
1848 şi 1853, recunosceati cu grei armata, ce v&- 
quseră altă dată. Imbrăcămintea şi ecuipamentul 
ei cari pe atunci semă&nai—eel pucin în corpurile 
regulate—cu ţinuta, şi ecuipamentul celor-lalte ar- 
mate apusene, se depărtai acum mai mult de din- 
sele şi căuta a se apropia manifest de portul 
naţional şi popular rusesc. 

Privirea, exteridră, de rigiditate neînduplecată în 
ținută și în mișcări care era distinctivă în trecut 
armatei ruse, dispăruse spre a face loc unei măn- 
ţineri mai libere, mai nesilite. Oficierii, cari odi- 
nidră punea mult, preţ pe haine strălucite, pe 
ecuipamente bogate, pe cai arătoși şi de pur sânge, 
își făceau acum fală, din aspect mai pucin îngrijit, 
din uniforme fâră, podobe, din cai, șelării şi căpis- 
terii căsăcesci ; şi ei priveaă cu mirare şi ca lucru 
de prisos ţinuta corectă şi elegantă, în stricteţa, eă 
reglementară, a oficierilor noştrii. In regimentele 
luxudse ale gardei imperiale nu se mai îmbuldea, 
atât de mult, ca altă dată, tinerimea, claselor înalte 
ale societăţei rusesci; ea, se angagia acum de pre- 
ferență, în Casacii de Don, de Kuban, de Terek, de 
Caucas, cu moravuri originale, cu porturi pitoresci, 
mai mult asiatice decât europeane. 

Precum în înfăţişarea exteridră, aşa şi în spi- 
tritul armatei rusesci se puteai observa, aceleaşi 
tendințe. în instrucțiune, ca şi în deprinderile ei
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militare, ea căuta a păstra, originalitatea temype- 
ramentului slav şi a, depărta, ce ît părea luat de 

- aiurea, Reglementele tactice şi chiar modul de a, 
combate, eraii puse în acord cu natura soldatului 
rus, care, cu minunată, abnegaţiune, nu ţine s6âmă 

„ de jertte cât de mari și tinde a ajunge la, resulta, 
mai mult prin impetuositate, prin atacuri direote 
şi descoperite, prin putere materială, în fine, de- 
cât prin acele combinaţiuni precugetate, acele ope- 
raţiuni preliminare ale luptei, căror se dă astă di 
atâta, importanţă, în cele-Lalte armate spre a, pipăi 
mai ântâiii pe adversar, asi recunâsce forţele,a-i ghi- 

„ci intenţiunile şi ati încrucişa, planurile ; operaţiuni 
avend de scop a atinge ţinta, cu perderi şi sacri- 
ficii pe cât se pâte mai restrînse, şi făcând din ce 
în ce mai mult din arta resbelului o sciinţă în care, 
fără, reflexiune şi calcule bine nemerite din partea, 
şefilor, bravura, trupelor nu mai este de ajuns. 

Caracteristic iarăşi în armata română, alăturată, 
de cea, rusâscă, era, practicarea, limbilor străine. 
Rușii, renumiţi pentru perfecțiunea, cu care își în- 
sușesc aceste limbi, nu păreau a le acorda, acum 
în armată, aceiași favâre; și p'între oficierii cei ti- 
neri, mai ales, nu se aflaă aşa mulţi cari să se 
exprime ca altă dată în limba francesă sati ger- 
mamă cu înlesnirea, graiului matern. Miraţi erai 
oficierii ruşi vădând marele număr al oficierilor 
români vorbind aceste limbi. 

Făcând aceste apropieri între ambele armate 
chiămate a lucra împreună, n'avem cugetul, care
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ar fi presumţios din parte-ne, de a lua, sarcina, să, 
emitem apreciări critice asupra armatei ruse, pre- cum n'avem nici nesăbuirea d'a voi să înălţăna peste acestă armată cu organisaţiune maj vechiă, 
cu mijloce mai mari şi mai puternice, oștirea, ro- mân6scă, Asemenea nu ne a, putut trece prin minte 
a contesta, sati micşora ceia ce este îndelung şi 
prea bine stabilit, adică înaltele calităţi, neîntre- 
cuta, vitejiă, nemărginitul devotament; al trupelor rosiene. Ce am voit a arăta este caracteristica, acestor două oştiri în momentul când evenimen- 
tele ce se desfășurară în anul 1877 le impuse ali- 
anța şi confraternitatea, de arme în contra unui 
inamic comun. Armata rusâscă intra în arenă es- 
cortată,-de prestigiul unei din cele mai mari puteri 
europeane, şi de cortegiul bogat al unui șir de 
lupte glori6se începând în timpii moderni, mai 
sus de Pultava, și ajungând la, eroica, apărare de 
la Sevastopole. Cea română, representa forțele unui 
Stat modest, care de mult nu mai apăruse pe câm- 
piile ds bătaiă unde figurase odinidră cu onor, 
Acâstă armată trebuia, să-și renoiâscă acum titlu- 
rile de nobleță militară, să justifice şi să resplă- 
i6scă jertfele ce d'atâta, timp își impusese ț6ra 

pentru dînsa, Căci instituţiunile ostăşesci sunt ca 
ghinda aruncată în pământ, ani îndelungaţi tre- 
buie să trâcă până să se înalțe stejărssa şi puter- 
nica pădure care pune stavilă vânturilor, sparge 
furtunile, şi la a cărei umbră se adăpostesce o 
eră întregă, 

16
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Fără înșelată aşteptare, cu îndreptăţită mândriă 

privea dar națiunea română la fiii sei sub arme, 

"la juna sa armată. Cu devotament, cu îndemănare, 

cu resoluţiune se purtase dînsa, de la, prima, di în 

care patria, o chiămase să “i apere ondrea şi exis- 
tenţa, ei. Greutăţi, osteneli, nevoi ce putuse să în- 
tîmpine, ea le purta de patru luni cu mulţumire, 
te primea, cu plăcere ca lucruri de mult aşteptate. 

Lupte, sacrificii, gloriă pentru ţsră, ce inimă de 

oştân, ce suflet de Român nu fusese frământat de 
acest vis care înturna, v6curile trecute și ființa ia- 
răşi măririle unde atinsese neamul românesc? La 

Plevna se arăta Românilor că are să încâpă îm 

plinirea acelui vis; la Plevna, pe dealuri şi pe văi 

sângerate, acolo chiăma pe oștenii români dorul 
tainic și ferbinte al vitejilor !
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CARTE A ȘEASEA. 

TRECEREA DUNĂREI.— SOSIREA INAINTEA PLEVNEI. 

Posiţiunile ocupate de divisia, 4-a peste Dunăre până la trecerea 
armatei române. — Ofensiva romândscă începe cu mișcările 
detașamentelor de cavaleriă și de ante-gardă însărcinate a pre- 
găti și acoperi trecerea grosului armatei nâstre.— Brigada de 
cavaleriă a divisiunel a 3-a este trămisă peste Dunăre Ja Ni- 
copole, și de acolo peste Vid,— Ante-garda divisiunei a 3-a 
trece Dunărea la Corabia, ocupă Măgura și Ghighen și se 
întinde pe malul stâng al Iskerului,— Restul irupelor divisiu- 
nel a 3-a trece succesiv Dunărea pe pontâne la Corabia, întă. 
resce ante-garda și se întinde pe valea Iskerului. — Bănuială 
despre un atac al Turcilor asupra armate! române în marș de 
desfășurare peste Dunăre, — Atacul turcesc se îndrepta în 
contra armatei rusesci din'paintea Plevne! la Zgalince şi Pe- 
lișat.— Corpul al IV-lea rus susține și respinge atacul. — Osman 
pașa aflând înaintarea armatei române, reintră în Plevna, — 
Valea Iskerulul adoptată ca liniă primitivă de operaţiuni a ar- 
matei nâstre.—Motivele care determinară modificarea acestei 
ini) și înlocuirea ei prin linia Vidului, —- Divisia 3-a primesce 
ordin a se strămuta de pe valea Iskerului pe valea Vidului, — 
Divisia de reservă, cu Domnul Carol în cap, trece Dunărea,
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pe podul de la siliștiâra-Măgura. — Inalt ordin de di către 
armată, — Proclamațiă către națiunea română. — Domnul 
“Carol ia comandamentul trupelor aliate- ruso-române formând 
Armata de Vest şi stabilesce cuartierul sei general la Poradim.— 
Marșul trupelor române, spre a ajunge pe posițiunile lor 
înaintea Plevnei.— Atacul asupra Lovcei, — Compunerea și 
efectivele Armatei de Vest. — Posiţiunile ocupate de acestă ar- 
mată înaintea Plevnei la 23 august (6 septembre). 

Ofensiva românâscă, în Bulgaria își luă începutul 
în diua de 12|, august cu mișcările detașamente- 
lor cari primiră însărcinarea, a trece pe malul 
drept al Dunăzei pentru a, pregăti şi susține acolo 
'naintarea întregei nâstre armate de operațiuni. 
La menţionata dată se afla în jurul Nicopolei di- 
visiunea, 4-a, a, cărei misiune consta, după cum sia, 
arătat în partea ântăiă a acestei scrieri, în a ocupa 
şi apăra, pe de o parte acestă, cetate, spre a per- 
mite Ruşilor a retrage dintrinsa, trupele lor şi a 
le îndrepta, către Plevna, ; iar, pe de altă, parte di- 
visiunea română, aflată pe malul drept, avea a 
sprijini iminenta, trecere a, celor-lalte trupe ale n6- 
stre, şi a acoperi stînga lor de vre-o întreprindere 
din partea vrăjmaşului. 

Situaţia, forţelor rusesci înaintea Plevnei mai 
adăogea la rolul divisiunei a, 4-a sarcina de a ajuta, 
trupele imperiale rusesci, acum aliate ale trupelor 
românesci, în casul unui atac al lui Osman pașa. 
Acestă, din urmă sarcină, obligă pe comandantul 
divisiunei a 4-a a împinge ante-posturile sale mai 
departe în drumul Plevnei, pentru a fi în mai de
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aprâpe contact cu forţele ruse ale corpurilor al IV- 
lea şi al IX-lea, postate în faţa, posiţiunilor turcesci, 
Comandantul român nu trebuia, însă, să se depăr- 
teze prea, mult de linia Vidului, spre a putea, la 
timp oportun, acoperi col6nele române când vor 
trece Dunărea şi se vor ivi pe liniile lor de opera- 
țiune între Vid şi Isker. Din îndeplinirea, întreitei 
însărcinări care incumba, divisiunei a 4-a din a 
doua jum&tate a, lui iulie, până la, mijlocul lui au- 
gust st. v., resultară pentru dînsa, dese marșuri şi 
contra-mazșuri cari nu erai lipsite de osteneli, dar 
pe cari trupele sale le duseră, cu înlesnire, - 

Colonelul Angelescu A. lăsase în Nicopole efec- 
tivul strict necesar pentru a, ţine garnisâna cu re- 
gimentul rus de infanteriă Kostroma, și cu o bateriă, 
rusescă, de câmp adăogită la artileria, piăței , acest 
efectiv se compunea, din regimentul al 14-lea, de: 
dorobanţi, 2 escadrâne din regimentul al 7-lea, de 
căiărași şi 1 bateriă, Iar restul divisiunei sale se 
aşedase pe platoul din marginea drâptă a Vidului, 
care forma un triunghi având vârful spre Şeicova- 
Kreta, și basa, la, Brislan-Riben *), Din acest triun- 
ghii, şi dir punctele intermediare situate pe laturile 
sai înaintea lui, Kopriva, Calîm-Ceşme, Kalişovaţ, 
comandantul român se ţinea, în legătură, prin Ko- 
julovee, Trestenik și Karagaci-Bulgazrski, cu trupele. 
rusesci, şi se sprijinea, tot de-o-dată, pe Vid, de unde 
putea să. susţină, stânga armatei române între acest 

*) Vedi carta aci alăturată,
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Tîă şi Iskerul. Iar cavaleria divisiunei a 4-a, îm- 
preună cu cavaleria rusâscă a, generalului Loșkaref, 
priveghia, malul stâng al Vidului, 

În aceste posiţiuni se afla, divisiunea, a 4-a când 
începură mişcările detașamentelor speciale. de ca- 
'valeriă și de ante-gardă însărcinate cu tecundscerea, 
și observarea terenului pe malul drept, al Dunărei, 
şi cu acoperirea grosului armatei române care avea, 
să trâcă în Bulgaria pe podul a cărut terminare şi 
aşedare era apropiată, 
Comandamentul armatei române ordonase, la, 

11/23 august, brigadei de cavaleriă a divisiunej a 
3-a, întărită de regimentul al 4-lea, de călăraşi, a 
se afla a, doua, di la Turnu- Măgurele, a trece Dună- 
rea la, Nicopole, a păşi de acolo peste Vid, şi, îm- 
pihgând recunosceri Şi curăţind înaintea, sa, terenul 
de iscâdele şi de partidele inamicului, a sprijini 
trupele cari aveau să desbarce între Corabia, şi 

- Măgura, şi a le pune în legătură cu divisiunea, a 
4-a de pe malul drept al Vidului. Tot în aceaşi di 
de "as august, divisiunea, 3-a primi ordin a forma, 
un detașament, de ante-gardă compus dintrun es- 
cadron din al 2-lea regiment de roșiori (luat din 
reservă) din regimentul al 8-lea de liniă, al 10-lea, 
şi -al 12-lea de dorobanţi şi 1 bateriă din regimentul 
al 3-lea de artileriă, Prin mijlocire de bărci, plute, 
pont6ne şi portiere remorcate de şalupele cu vapor 
Bucur şi Rândunica, acest detașameni, avea să fiă 
asvărlit peste Dunăre a doua di '2];, august, d'a-
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supra, satului Măgura, spre a deschide Și netedi ca.- 
lea, oştirei nostre. 

Brigada, Formac, având pe maiorul Lahovary 
I. ca, şef de stat-major timporar, sosesce, cum i se 
ordonase, la 12J2,, în Măgurele. Comandamentul 
român ne având stabilite pe acel punct al zonei 
de operaţiuni rusesci mijloce de transport ale sale. 
peste Dunăre, se pusese în înțelegere cu coman- 
damentul rus pentru a se înlesni de acesta, cu 
gătirile ce stabilise pe acel punct, trecerea briga- 
dei de cavaleriă română la, Nicopole. Marele-duce 
Alexi Alexandrovici, care comanda serviciile na- 
vale ale armatei imperiale pe Dunăre, primise de 
la, capul armatei rusesci ordinea pune la disposi- 
țiunea trupelor române cari aveaiă să, trâcă fluviul 
la, Nicopole, îmbarcaţiunile necesarii. Dar mijl6- 
cele de comunicaţiune ale Rușilor între țărmul 
stâng și Nicopole erai în acel moment aşa de li- 
mitate că, cu tot; interesul și graba, ce avea cuar- 
tierul-general rusesc de a, vedea cu un moment 
mai curând armata română în Bulgaria, brigada. 
nostră de cavaleriă întîmpină în trecerea“ multă, 
anevoinţă şi întârdiere, de şi se urma, di şi nopte 
îmbarcarea şi desbarcarea, 6menilor, cailor Și ma- 
terialului. Pentru a grăbi împingerea, înainte a, de- 
taşamentelor de ante-gardă, comandantul armatei 
române rechiămă, din detașamentul colonelului 
Formac regimentul al 4-lea, de călărași la Corabia, 
spre a trece pe acolo rîul cu bărcile şi pontonele 
n6stre, remânând a efectua, trecerea, la Nicopole
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numai regimentele al 5-lea, și al 6-lea, de călărași 
şi 1 bateriă călărâţă din al 4-lea, regiment de arti- 
leriă. La 12/-; abia putuse trece regimentul al 6-lea, 
care şi pornise îmediaţ, din Nicopole, peste Osmu, 
la Turcamila, (Ghiornosum) şi peste Vid la, Giu- 
lenți. Comandantul brigadei sosise la, 14/- s6ra în 
Nicopole cu regimentul al 5-lea şi bateria călărgță, 
Şi în aceaşi s6ră pornise pe marginea Dunărei şi 
valea. Osmului la, Ghiornosum, unde se aşedase în 
bivuac, după ce stabilise prin Grădesci şi Găureni 
“comunicaţiunea, cu regimentul al 6-lea, care forma, 
capul colânei la Giulenţi. Colonelul Formac trece 
a doua qi Vidul cu regimentul al 5-lea de călăraşi, 
utmat de bateria, călărâţă, îşi întrunesce brigada, 

„la Giulenţi şi ia, imediat contactul cu divisiunea, 
4-a, a cărei ante-gardă, cu colonelul Cantili, se 
afla la Riben; iar grosul divisiunei, pentru a putea, 
susține în cas de luptă brigada, Formac, execută, 
un contra-marş de la Brislan spre Kreta, şi por- 
nesce pe loc.-colonel Salmen cu două escadrâne 
din regimentul al 7-lea de călăraşi a-'şi da mâna, 
cu călăreţii noștri de la Giulenţi. 

In același timp în care detașamentul de cava, 
leriă, pornit prin Măgurele şi Nicopole se îndrepta, 
spre valea Vidului și își urma, mişcările, ante-garda, 
divisiunei a, 3-a care avea ordin a trece Dunărea, 
cu mijlâcele dispuse spre acesta. Ia, Corabia, îşi 
împlinea, misiunea, ocupând în diua de 12/,, august 
satele Măgura, și Ghighen, pe teritoriul otoman, 
Roşiorii din acâstă, ante-gardă încep pe dată a,
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explora terenul pe stânga, în direcţiunea, Vidului, 
şi se pun în contact cu brigada Formac ;iar 0 com- 
paniă de infanteriă, pornind din Ghighen şi aflând 
un vad al Iskerului, trece pe malul stâng al acestei 
gârle spre a sprijini detașamentul de pontonieri, 
însoțind ante-garda, care începuse a aruncă un pod 
peste Isker. O col6nă volantă compusă de 1 bata: 
lion din al 8-lea, regiment; de liniă, de trupe de ca. - 
valeriă și artileriă, și condusă de colonelul Ipătescu, 
trece la, 14|. pe acest pod, ocupă posiţiunile de la, 
Beşli pe platoul care înaintâză între țărmul stâng al 
Iskerului şi malul drept al Dunărei, împinge spre 
Apus până la Vadin, spre Miadă-di până la, Cruşo- 
veni şi Bragar în valea, Iskerului, şi curăță acâstă, 
regiune de pâlcuri de başibozuci şi Cerkezi cari 
sunt puși pe gână şi fug spre Rahova. — 

In diua de 14/.4 ante-garda, oştirei nostre în Bul- 
garia, începe a fi întărită de restul trupelor divi- 
siunei a, 3-a, cari trec succesiv Dunărea tot pe 
pontâne împreunate la Corabia, Și trecerea, lor se 
urmâză în diua de 15/, ȘI 16/2. Aceste trupe des- 
barcă una după alta, și una după alta 'naintâză 
şi ocupă liniile pâralele cu Dunărea, Beşli-Măgura: 
Cercelan și Crușoveni-Ghighen-Brest, fiind acoperite 
pe front de detașamente cari cutreieră, necontenit 
valea, Iskerului până, la, Bragar și Starovierce, pe 
malul drept, până la, Slavoviţa, Rahoviţa, Cingane- 
Sarai şi Stîrcea, pe malul stâng al acestui rîii, Flan- 
cul drept al trupelor române este păzit de regimen- 
tul al 4-lea de călărași care patrulâză între Vadin,
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Ostrov și Galov; comandantul acestui regiment, 
colonel Grădişteanu, împinge recundsceri înaintațe 
până spre Selanovce şi Leşcoveţ, la 6 kilometri de 
Rahova. Flancul stâng al divisiunei a 3-a este 

„ aeoperit; de brigada; Formac, care pe dată ce află 
înaintarea, acestei divisiuni pe malul drept al Du- 
nărei, se împarte în două colâne: prima, compusă, 
de regimentul al 6-lea, de călărași şi 1 secţiă din 
bateria, călărsță, sub ordinile colonelului Arion G., 
pornesce imediat, spre Brest pentru a se pune în 
legătură, cu trupele desbareate. A doua, coldnă, for- 
mată, din regimentul al 5-lea, de călăraşi, cele 2 
escadrâne din regimentul al 7-lea, şi 2 secţii de 
axtileriă călărâță, şi condusă de comandantul bri- 
gadei, pornesce în sus pe valea Vidului luându-o în 
de-aprâpe observare şi cercetând necontenit satele 
Zlocuţa, Komarevo, Mirteviţă, Demirkioi, până la 
Semeret-Trestenic, unde colonelul Formac se pune 
în comunicaţiune cu vedetele și patrulele regimen- 
tului al 3-lea de călărași, care, împreună cu divi- 
siunea, de cavaleriă rusâscă a, generalului Loșkaref, 
privegheză drumurile ce es din Plevna. | 

Brigada, Formac servea, ast-fel de legătură, între 
ambele divisiuni române ce se aflaii acum - peste 
"Dunăre, şi punea, în comunicațiune, prin Brest 
Giulenţi-Creta-Riben, divisia 3-a, aflată între Isker 
şi Vid, cu divisiunea, 4-a, postată pe malul drept 

“al acestei gârle. 
În aceste cinci dile de la 22|, Ja 16]. august, 

detașamentele nostre de cavaleriă Şi de ante-gardă,
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împlinesc misiunea, lor, și scopul ce comanda. 
mentul român avusese în vedere, împingându:le 
peste Dunăre, este atins. Ele percurseseră, terenul 
dintre Vid şi Isker Şi văile acestor rîuri; recunos- 
cuseră căile de comunicaţiune ducând de la, posi- 
țiunile din maintea Plevnei spre basa, nâstră de 
operațiuni la Corabia-Siliştiora,; curăţiseră, regiunea, 
de anteposturile şi de partidele de neregulaţi ale 
vrăjmaşului, şi stabiliseră legătura între divisia 4-a, 
aflată pe teritoriul inamic, și divisia, 3-a, care "Şi 
efectua, atunci trecerea, pe dînsul. Pe lângă brigada 
de cavaleriă a colonelului Formac, precum și pe lângă ante-garda;trecută pe malul drept al Dunăre, 
eraii atașați oficieri de cavaleriă și artileriă din âi- 
visiunile a 3-a şi de reservă, cu însărcinare a stu- 
dia tărâmul, drumurile şi localităţile acestei. zone 
d'între Isker şi Vid, pentru a, putea, conduce cu si- 
guranță coloanele armatei noastre în marșul lor 
înainte. 

Colonelul Formac primesce, în diua de 17J-5 au- 
gust, însciințarea de la comandantul divisiunei a 
4-a, că serviciul de informaţiuni şi spionagiă al mi- 
şcărilor inamicului adusese vestea că Turcii pro- . 
jectâză a face o eşire din Plevna cu 20,000 6meni, 
spre a străbate liniile nâstre şi a merge a recuceri 
Nicopole. Comandantul trupelor ruse înaintea, Plev- 
nei, pentru a zădărnici acestă tentativă a inami- 
cului, înţinde forţele sale în direcțiunea, Kojulovesi; 
iar divisiunea 4-a, spre a susține pe Ruşi, se con- 
centră pe posiţiunile de 1a Brislan. Colonelul Ange-
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lescu A. prescrise brigadei Formac a acoperi drâpta, 
divisiunei a 4-a despre Riben. 

Colonelul Formac înaintâză atunci pe dată cu 
regimentul al 5-lea, de călăraşi, cu cele 2 escadrâne 
din regimentul al 7-lea, călăraşi şi cu 2 secţii de 
artileriă, la, Mîrteviţa, şi Demirkioi, pentru a, spri- 
jini trupele nostre de Ia Riben, iar fracţiunei din 
brigada sa condusă de colonelul Arion G. și for- 
mată din regimentul al 6-lea, de călăraşi şi 1 secţiă 
de artileriă, 1 ordonă a lua posițiune pe drâpta la 
Semeret-Trestenik, şi a nu perde legătura cu di- 
visia 3-a. Tot de o-daţă colonelul Formac informă 
şi acâstă, divisiuine de intențiunile inamicului şi 
de mișcările brigadei, 

Provisoriul comandant al trupelor ruse înaintea, 
Plevnei până la, sosirea comandantului cap, Dom- 
nului Carol, generalul Zotof, comunică, în diua, de 
18/35 august, colonelului Formac, că projectul de 
eşire al 'Turcilor ar putea, asemenea, să aibă de 
scop atacul asupra armatei nâstre care îşi efec- 
tu6ză acum trecerea la, Corabia. Generalul rus 
învită pe comandantul brigadei de cavaleriă, ro- 
mână a preveni și despre acestă eventualitate 
trupele nâstre aflate între Vid și Isker. Colonelul 
Formac transmite informajiunea, la divisia, 3-a, 
aşedată pe linia, Brest-Ghighen-Beşii, precum şi la, 
divisia 4-a peste Vid, şi modifică, posiţiunea şi 
mișcările brigadei sale în sensul următor: 

Câteşi 10 escadrâne (al 5-lea, al G-lea, regiment, 
2 escadrâne din al 7-lea, regiment, de călăraşi) şi
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bateria, călărsță, se concentră, Ia, Mirteviţa, unde artileria, se aședă pe platoul dominând valea, Vi- dului spre Plevna, şi pe unde inamicul ar f putut debușa, sai pentru ca să atace în flanc divisiunea, 4-a, sall ca să înainteze la, Brest în contra divisiu- nei a 3-a. Pe acest platoii se rădică imediaţ, lu- crări sprijinitâre pentru tunuri. Un lanţ, de ante: posturi 16gă pe stânga, brigada, nâstră, de cavaleriă, cu batalionul al 2-lea, de vânători, 1 bateriă, şi re- gimentul al 8-lea de călărași, trupe cari sunţ pos- tate peste Vid și formsză ante-garda, divisiunei a, 4-a sub colonelul Cantili. Un al doilea, lanţ de 

ante-posturi stabilesce pe drâpta, spre Semereţ- Trestenik şi Rahoviţa, legătura, cu capetele de colâne ale divisiunei a 3-a, şi cu regimentul a] 4-lea de călărași făcând serviciul de siguranţă, al acestei divisiuni pe valea, Iskerului. 'Tot de o-dată brigada Formac trămite tari patrule în recunâs- ceri dincolo de Demirkioi și Semeret-Trestenik, unde în diua aceia nu se arătă, nici o mişcare de înaintare a, vrăjmașului. Peste n6pte aceste pa. trule iai contact cu vedetele inamice, cu cari schimbă câte-va, focuri, şi călăraşii noştri fac un prisonier ture, pe caze îl aduc la bivuac spre cer- 
cetare, 

In diua, de 1%, august projectul de eşire al Tur- cilor din Plevna, se pune în executare. In acea di, pe la orele 6!/, diminsţa, forţe însemnate otomane pornesc din liniile lor, însă în loe de a înainta, ast-fel cum erai suposiţiunile, spre Nord pe dru-
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mul Plevna-Nicopole, saiă pe valea, Vidului, pentru 
a se desfășura între acest rîă și Iskerul şi a-şi în- 

drepta atacul asupra armatei române, colânele 
vurcesci es din retranşamentele lor de la Radişovo 

şi se direg către Est, spre Pelișat şi Zgalince. Acâstă, 
țintă reală a, atacului părea, aşa de pucin probabilă, 

generalului Zotof, încât el o ţinea la început drept 

o diversiune destinată a masca lovirea, efectivă, 
care avea să fiă dată saii în contra Românilor de 

pe drâpta Vidului, şi în special divisiunei a 4-a, 

sală în contra divisiunei a 3-a d'între Vid şi Isker. 
De aceia comandantul rus nici nu adună la înce- 

putul acţiunei tâte forțele sale spre stânga, posi- 

ţiunei rusesci, asupra căreiă se îndreptă atacul 

Turcilor, şi unde se afla numai corpul al IV-lea. 

EI mănţine la, centru corpul al IX-lea, şi previne 
divisiunea 4-a, română a se stabili solid pe posi-- 
tiunile sale de la Kalișovaţ şi Brislan, ca, să potă 
întimpina, acolo lovirea turcâscă, 

Pe le amiadi atacul turcesc, spre Pelișat şi Zga- 
lince se desină din ce în ce mai mult ; 20,000 până, 

la, 25,000 Turci, cu cavaleriă şi cu vre-o 40 tunuri, 

acoperă platoul care se întinde între Tuceniţa și 
Griviţa, în fața satelor Pelișat şi Zgalince. Din 

partea corpului al Lă-lea, rus, la centru, și a divi- 

siunei a 4-a română nu se semnala apariţiunea 

inamicului. Atunci generalul Zotof întăresce cor- 

pul al IV-lea cu o brigadă din corpul al LX-lea, şi 
orconă celui d'ântăii a se apăra, energic şi a res- 

pinge pe inamic, Un moment, violenta agresiune a
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acestuia, ameninţa, să isbutâscă ; Turcii resping pe | Ruși din Zgalince şi înainteză spre Poradim, dar 
regimentele Șuja, și Sierpucof, sprijinite de 24 guri de foc, se aruncă asupra, vrăjmaşului și iasi înapoi” posiţiunea, de la, Zgalince. Atacul asupra Pelișa- tului fusese asemenea, respins, şi, pe la, 3 ore d. a, Turcii se retrăgeaiă pe tâtă linia, slab urmăriţi de Rușii sdruncinaţi de lupta ce susținuseră, maj 
ales corpul al IV-lea, asupra căruia apăsase totă, puterea atacului. 
„Am spus că generalul Zotof se temea mai mult 

de o agresiune pe centru saă pe drâptă, sa, în di- 
recţiunea, Nicopolei şi a, trupelor române, şi nu cu- „tezase până, în sfirşit a-şi slăbi centrul trămiţând în acțiune corpul al IX-lea, pe care îl ţinuse în re- 
servă, nici a trage în rada, luptei divisiunea, 4-a, 
română, pentru a nu goli valea, Vidului, Acestă di- visiune, din posiţiunile sale de la Kalișovaj, Brislan 
şi Riben, se afla, dar, prea, depărtată, de câmpul de bătaiă de la, Pelișat şi Zgalince spre a-şi putea, da, 
concursul forţelor Pusesci, şi misiunea divisiunei 
române, în acea di, consta în a faca faţă, unui 
eventual atac în contra, dreptei rusesci, saă în 
contra, trupelor n6stre cari trecea Dunărea. 

Ast-fel fu cursul luptei de la 1974, august; la Pe- - 
lișat, în faţa, Plevnei, care costă, pe Ruși 240 6meni morti şi 735 răniţi. Perderile turcesoi ai fost eva- 
luate ca la, 3,000 6meni. Acesta, fa resultajtul sin- 
gurei încercări ofensive făcută, de Osman paşa, de 
la 8/2 iulie, şi de la cele două viotorii repurtate de 

17
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dînsul în faţa Plevnei, exceptându-se marșul de la, 
'4/2g iulie asupra, orașului Lovcea, pe care Turcii 
isbutiseră a se face stăpâni fără greutate, Ruşii 
fiind pucini la număr pe acest punct şi retră- 
gându-se. 

Projectul de eşire al lui Osman paşa, pentru a 
reuși, trebuia, executat, mai 'nainte de juncţiunea, 
nouelor forțe române cari intrată în luptă, cu for- 
ţele rusesci din fața Plevnei, și comandantul tur- 
cesc se putea, crede îndreptăţit în calculul că va 
câştiga acsstă înaintare de timp, căci trecerea, ar- 
masei n6stre, începută; la, 12/-4, nu era încă săvârşită, 
la :9l august; podul pentru strămutarea peste 
Dunăre a divisiunei de reservă, a materialului 
grei, trenurilor etc., nu era încă aşedat la, acea, 

dată. Dar din indiciile dobândite la 15/25, 17/25 şi 

18/30, din mişcările în acele dile ale detaşamen- 
telor nstre de ante-gardă și de cavaleriă, s'a, deş- 
teptat, negreşit, grijă, sait străcurat înduoeli în 
cugetele căpeteniei otomane. Apariţiunea spre 
Nord-Vest de Plevna a capetelor de colâne ale 0ş- 

tirei românesci ; înaintarea ante-gardei şi cava- 
leriei sale nu pe malul drept al Vidului, spre a 

lua, posiţiune şi a intra, în rând cu trupele rusesci, 

„ci pe malul stâng, şi mai ales pe valea Iskerului ; 
înaintarea ante-posturilor nâstre pe acâstă vale la, 
Cruşoveni, Bragar, Rahoviţa, Stîrcea, și ciocnirea, 

lor cu vedetele turcesci spre Semeret-Trestenik, 
adică tot la Nord-Vest de posiţiunile turcesci, erai 
emne cari nu puteai scăpa ochirei militare a
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unui comandant cu experiența, resbelului ca Os- - man pașa. Aceste semne dovedea evident că linia, 
de operaţiuni ce armata română părea a-'și fi ales 
nu era valea Vidului, ci valea, Iskerului, ceia, ce 
era și de fapt în acel moment, precum vom avea, ocasiune a, expune mai departe. 

In asemenea, stare de lucrat Osman pașa, era, ameninţat de a vedea armata, română sosind despre 
Nord-Vest, din valea Iskerului, prin Semeret-Tres- tenik şi Etropol, saă prin Mabhaleta-Dubnik, pe so- 
s6ua, Orhanie-Plevna, în câsta, stângă, ori în spatele posițiunei turcesci. Era, deci, în primejdiă de a f 
luat în revers de acestă, armată pe când sar fi luptai în faţă, cu forţele lui Zotof Acâstă situaţiune nui mai permitea comandantului otoman să 'și execute eșirea cu totalitatea forțelor sale ; el era, nevoit să le dividă şi să păstreze în Plevna, o parte care să facă faţă oştirei românesci în casul când dîn- sa, prin marș forțat, ar fi străbătuţ distanţa, de vre-o 25 kilometri de la, Rahoviţa, 16 kilometri de la, Se- meret-Trestenik, care separa de Plevna, detașamen- tele sale înaintate şicând acestă oștire ar fialergat în ajutorul Ruşilor lui Zotot. De aceia,nu putea Osman pașa să'și execute întreprinderea, din'%/2, august cu întregimea, puterilor sale; de aceia, cână v&du că, atacul seii asupra, Pelişatului şi Zgalincei fu res- Pins, nu cuieză a'şi împucina, reservele, temându- se de sosirea, Românilor despre Vest, prin valea, Iskerului, care se desina, ca, linia. lor de Operațiuni. Și nu era în erdre mușirul otoman “asupra, mar-
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șului strategic al armatei române și a, liniei sale de 
operațiuni peste Dunăre. Intr'adevăr, prin concen- 
trarea armatei nstre la, Corabia, și prin pregătirile 
de stabilire a podului la Siliştiora; ; prin îriaintarea, 
„ante-gardei pe malul stîng al Vidului şi pe valea, 
Iskerului, statul-major general român avusese în 
vedere, la început, acâstă vale ca liniă de operațiuni 
a, oştirel nostre în Bulgaria. Pe când alianța ro- 
mână-rusă nu era încă stabilită de fapt. pe când 
era, vorba, că, armata, nâstră, să, 'Și urmezeacţiunile 
deosebite pe un teatru de operaţiuni al ei, acâstă, 
liniă a iskerului oferea un înduoit folos. Ea nu 
„amesteca Românii cu Ruşii, lăsând acestor din 
urmă zona lor din rîul Vid spre Răsăritul Bulgariei, 
și sarcina, de ași urmări ofensiva, asupra, Plevnei, 
a înfrânge resistenţa, ce întîmpinaseră acolo şi a 

„păşi înainte la atingerea, objectivului lor. Armata, 
română, înaintând între malul drept al Dunăsrei şi 
valea Iskerului, își reserva zona ei de acțiune în 
Apusul Bulgariei, şi putea, de pe aceste linii, să se 
îndrepte spre Rahova, Cibru, Lom, şi Arcer-Palanca, 
până la Vidin, făcându-se stăpână, pe tot ţărmul du- 
nărean otoman până în 'Timok, și protepiând, ast: 
fel, fruntariile României. Nu vor isbuti Ruşii a sfă- 
răma singuri împotrivirea, turcâscă de la Plevna, 
ceia, ce nu putea fi admis atunci a priori, mai ales 

- faţă cu însemnatele ajutâre chiămate din Rusia, şi 
dovedi-va, se nevoia ca Românii să, le mârgă, ime- 
diat în ajutor, apol linia Iskerului avea . „iarăşi 
folosul că armata română, putea, lesne, de acolo, să
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facă capul col6nei la, stânga, să trecă pe malul drept 
al Vidului, şi să ia, posiţiune în faţa, Plevnei pentru 
a 'Și uni silinţele cu acele ale armatei rusesci spre 
a, se dobori cetatea, ce improvisase Osman pașa. 

Când alianţa română fu cerută, cu stăruinţă, când 
Domnul Carol avu, la '5/2ș august în Gorny-Studen, 
întrevederea de care s'a vorbit cu Imp&ratul Ale. 
xandru și cu marele-duce Nicolae, se desfășurase 
acolo și mai apriat înaintea, căpeteniei române; 
extrema gravitate a situaţiunei armatei rusesci în 
Bulgaria. Silită, până la, sosirea, ajutârelor din Ru- 
sia, aşi restringe acţiunea, în tâte “părțile pentru 
a se concentra şi a face faţă ofensivei vigurâse între- 
prinsă de Turcă spre Balcani și spre Lom, precum 
şi forțelor precampănitâre adunate pe Vid de Os- 
man pașa, armata rusâscă era redusă a, se mănține 
înaintea, Plevnei, ca şi pe cele-Talte puncte, într'o 
labori6să defensivă, şi nu mai era, nici cum es- 
tiunea, ca dinsa, să potă acum singură să ia, ofen- 
siva în acestă parte numai cu cele 2 corpuri reduse 
ale lui Zotof şi Kriidener. In asemenea, condițiuni, nu 
numai obligaţiunile morale ale aliatului și ratiunile 
de ordine politică pe cari le am expus în partea, 
ântăia, dar şi necesităţile militare, și interesul 
propriii al oştirei nâstre cerea; ca, Românii se caute 
a da Ruşilor grabnicul ajutor de care aveai nevoiă, 
combinându-l în modul care putea fi cel mai eficace. 

Comandantul armatei ruse Și șeful seii de stat- 
major general, nu ascunseră Domnului Carol că,. 
dacă s'ar ivi casul ca Osman paşa să atace cu o



246 “CARTE A ȘEASEA. 

parte a trupelor sale cele 2 divisiuni române cari 
își operau ăcuim trecerea, peste Dunăre la Corabia, 
şi înainta pe valea Iskerului, depărtat de zonă, ar- 
mafiei rusesci, acestă armată n'ar fi în stare a 
alerga, în ajutorul trupelor române. Intro asemenea, 
ipotesă care nu era imposibilă şi merita, prin 
urmare, seridsă, examinare, lupta nu sar fi anga- 
giat în condițiuni favorabile pentru oștirea, nâstră, 
Generalul otoman care se arătase omul hotărtrilor 
virile, și, pe lângă tenacitatea, în lupte dovedită, în 
ultimele două bătălii, lăsase să se vâdă până aci prin 
repedele sei marș de la Vidin la Plevna că scie, 
la trebuinţă, să, desfăşure şi mobilitate, generalul 
otoman putea, întradevăr, să distragă din întregi- 
mea forțelor sale vre-o 30,000 6meni, şi să lase în 

- -posiţiunile Plevnei aprâpe atâta, număr de apără» 
- tori spre ași masca, mișcarea şi a, ocupa pe Ruși. 
Cu acesti 30,000 Omeni cari se mai puteai spori. 

"cu ajutsre trase fă din Teliș, Orhanie, Sofia, fiă din 
Rahova, Cibru-Palanca, și se putea urca, la, 40,000 
luptători, Osman pașa, de se arunca, asupra nuoilor 
adversari ce soseaii pe valea Iskerului, putea. să 
încerce cu folos sorții unei bătălii numai cu cele 2 
divisiuni ale n6stre care 'și Opera atunci marșul 
de desfășurare peste Dunăre, căror Ruşii nu le 
puteai veni în ajutor, şi n'ar fi găsit, deci, alt swri- 
jin, decât în divisiunea, nostră a 4-a aflată, peste 
Vid. Superioritatea numerică, familiaritatea, tere- 
“nului și folâsele ofensivei ar fi fost, dar, tote în 
partea musulmană.
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"Aşa, dar, în situaţiunea, actuală a forţelor beli- 
gerante în Bulgaria, și în împrejurările în cari se 
afiai Ruşii înaintea Plevnei, valea, Iskerului, ca 
liniă, de operaţiuni, putea. să devină primejdicsă, 
pentru armata română. Osman pașa sar fi aflat 
în acea, posiţiune atât, de căutată de comandanții 
de 6ste, şi cu care căpitanii cei mari aii îndeplinit 
minunile ce le înregistră istoria, adică ar fi stat pe 
o basă strategică mijlociă între două armate pro- 
tivnice—cea română, pe Isker, și cea, rusă, sub 
Zotof, înaintea Plevnei—și fiă care armată, in parte, 
inferidră în număr trupelor muşirului otoman. 
Acesta ar fi putut să se asvârle, după plac, cu 
forțe superidre mai ântăii asupra unei din acsle 
două armate, a o strivi, şi a, se întârce apoi asupra 
celei-lalte. Căpetenia oștirei românesci recunoscu 
pericolul acestei situaţiuni, şi, spre a/l para, hotărî 
să modifice linia, de operațiuni primitivă a, armatei 
nostre, și să, o 'strămute din valea, Iskerului în valea, 
Vidului. 

La întârcereai din Gorny-Studen. la Corabia, 
Domnul Carol convocă aci în consilii de rebel 
pe comandanții corpurilor axmnaţei române, le arătă, 
situaţiunea militară din Bulgaria, ast-fel cum o 
constatase la cuartierul-general rusesc, și le făcu 
cunoscut direcțiunea, ce acâstă situaţiune impunea, 
acţiunei oştirei nâstre. Inalta, căpeteniă le arătă 
ceia, ce era, cerut. atât de siguranţa, armatei ro- 
mâne, cât şi de nevoia în care se afla trupele ru- 
sesci pe tot teatrul de operaţiuni, şi mai. ales îna-
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intea, Plevnei. Deci, spre Nordul acestei posiţiuni 
Și de-a, lungul Vidului trebuiati îndreptate trupele 
n6stre, spre a se alătura aci cu trupele aliaţe şi a 

„le sprijini. Cât de gravă este ori-când, în sine, ase- 
menea, evoluţiune a, schimbărei unei linii princi- 
pale de operaţiuni, schimbare pe care numai motive 
puternice o pot; determina, cât de seri6să era, ca, Și 
de astă dată, căci, împreună cu schimbarea, acestei 
linii trebuia, strămutată și linia comunicaţiunilor 
n6stre cu basa, prin urmare şi podul pe Dunăre de 
la Siliştira, urma a, se desface şi duce spre gura 
Vidului, comandanții români, ca și căpetenia, lor 
supremă, recunoscură că, era, și de oportunitate 

„strategică pentru securitatea, desfăşurărei armatei 
„n6stre peste Dunăre, şi de absolută, urgență pentru 
situațiunea, aliaţilor nostri înaintea, Plevnei, de a, 
se înlocui linia Iskerului prin linia Vidului pentru 

- înaintarea, şi operaţiunile ulteridre ale 6stei ro- - 
mâinesci. După ce acestă, 6ste va fi trecută întregă 
peste Dunăre, podul avea, să se descheiă, să se po- 
8âre, sub conducerea, şi priveghiărea, serviciului 
de pontonieri și al flotilei, în jos pe Dunăre până, 
la 'Turnu-Măgurele, şi să se reaşede între acest 
oraş și cetatea, Nicopolei, care avea folosul de a, fi 
un cap de pod în fiinţă, ce nu mai trebuia a se pre- 
găti și a se întări. 

In urma acestor decisiuni Domnul Caro] ordonă, 
pe de o parte, ca divisia 3-a, de pe valea, Iskerului, 
să "şi înc&pă imediat, mișcarea spre stânga, pentru 
ășirea în valea, Vidului, iar divisia, de reservă
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să'și efectueze chiar de a doua qi trecerea, peste Du- 
năre, trecere cu atât mai zorită, că se priimise la, 
cuartierul nostru vestea, telegrafică despre atacul 
îndreptat în acea, di de !%/ş, august de Osman paşa, 
cu o parte a trupelor sale, asupra lui Zotof, la Pe- 
lișat și la Zgalince. | 

In n6pteade '9/;, august spre 2 eta POdUL nos- 
tru de la Siliștora era terminat pentru ca, divisia, - 
de reservă să 'şi efectueze trecerea. Acestă, divisiă 
fu strînsă în diua de 22", pe şesul din drep- 
tul podului spre a fi trecută în revistă înainte de 
pornirea ei. În câmp şi în faţa, trupelor se oficiă 
mai ânt&ii serviciul divin de către episcopul de: 
Rîmnic, şi se imploră, bineecuvîntarea a Tot-Puter- 
nicului asupra armelor române. Apoi în presenţa 
miniștrilor și preşedinţilor Corpurilor legiuitâre, ve- 
niţi întradins spre a fi faţă la acest memorabil 
eveniment, în presența, unei mulţimi de spectatori, 
vii mișcaţi, cari alergaseră, din tâte părţile spre a 
saluta încă o-dată pe cei ce porniaii a'şi face da 
toria către patriă, Suveranul şi Căpetenia, supremă, 
a armatei. României, însoţit de statul sei major, 
străbătu călare rândurile şi le adresă următorul 
ordin de di: | | 

  

  

Osteni | 

<A trecut anul de când lupta de peste Dunăre, 
«între Turci şi Creștini, pune în primejdiă hotarele. 
«nâstre, Pentru a le apăra, țera a făcut apel a voi. 
«La glasul ci, vaţi părăsit căminele cu avântul -
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«6menilor cari aă consciință că de la devotamențul «lor aternă ființa Statului român. 
-«Pe cât timp oștirile opera în depărtare și noi «nu eram amenințați de cât de năvălirile unor cete «de jefuitori, ne puteam ține numai în apărarea țăr- «murilor. Acum, însă, resbelul se apropiă de hota- «tul nostru, și dacă Turcii ar fi învingetori, este în- «vederat că ar năvăli cu toții asupra țerii, aducând «cu dinșii măcelul, prădarea și pustiirea. 
«In acestă posiţiune, ca să scăpăm țera de sălbă- «teciile năvălitorilor, este de dătoria nâstră a merge «săi combatem pe chiar tăremul lor. 
<Ostași Români | voi sciți cât de mult a suferit «patria n6stră, în timp de peste 200 ani, în care <vi-se răpiseră mijlâcele de a mai apăra bărbătesce, «pe câmpurile de bătaiă, drepturile ci. Astă-di aveți «ocasiune d'a arăta din noi vitejia vostră, și Europa <întregă stă cu ochii țintiți spre voi! 'Nainte dar, „«cu inimă românescă, și lumea să ne judice de pe «faptele nâstre. 
<Reincepem astă-di luptele glori6se ale străbu- <nilor alăturea cu numărâsele și bravele armate ale «uneia din cele d'ântăi puteri din iume. Armata ro- «mână, de şi mică, se va distinge, sum Sigur, prin «bravura și disciplina ei. Ea va reda ast-fel Româ- <niei rangul ce a avut altă dată, și care i se cuvine «între națiunile europeane. 
<Acâsta este și credința augustului Împeratore «al tutulor Rusiilor. D'aceia nu numai Românii vor «lupta alături cu Rușii p'același câmp Şi pentru ace- «lași scop, dar încă comanda superidră a ambelor „armate despre Plevna imi este încredințată mie. «Acesta este o onsre care se resfrânge asupra, <țErei, asupra vâstră, 
«Faceţi, dar, să tălfăie din 'noi cu gloriă drapelul «românesc pe câmpul de bătaiă unde strămoșii vos-
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<tri aii fost, secoli întregi, apărătorii legei. şi ai li- 
«bertăţei. 

«Nainte dar, ostași români, 'nainte cu bărbăţiă, 
«şi în curând vă veţi întârce în familiile vostre, în 
<ț&ra vâstră, liberă prin voi înși-vă, acoperiţi de 
<aplausele întregei națiuni.» 

Dat în cuartierul Nostru Domnesc, la Corabia, 20 august 1877. 

CAROL 

Apoi î în sunetul răsboinic al musicilor şi al cân- 
tecelor îusufleţite de simţiri eroice şi patriotice, cu 
Domnul și Căpitanul lor în frunte, cu stâgurile 
mândru desfășurate în vânt, baitaliânele, escadro- 
nele, bateriile române porniră in lungi șiruri pe 
podul întins peste luciul larg şi măreț al Dunărei, 
în ale cărei unde radele screlui răsfrângeal mii âe 
“schîntei de pe oţelul săbiilor, al baionetelor şi al 
tunurilor. Imposant şi solemn moment ! Un frâmăt 
adânc, o emoţiune nespusă, coprinsese pe toți, 
Părea, că de-o dată inaintea tutulor a dobândit fi- 
ință simbolica imagină a ţărei; că România, î însăşi 
sa întrupat aci tînără, frum6să, înviată la gloriă, 
şi !a, neatârnare, și întrarmată, și în platoşă, dînsa 
pasă acum 'nainte cu fiii ei peste hotar spre a-'şi 
apăra dreptul, a restatornici cădinţa și onorea, nu- 
melui seu. Nesfirșite aclamări isbucniră din tote 
pepturile şi însoțiră pe vitejii pornind să lupte şi 
să m6ră pentru patriă. Și precum pre dînșii în ăst, 
loc aţintite erai tâte privirile, pre dînșii urmărea 
ochii înduioşaţi de lacrimi ai unui părinte, unei 
mame, soţii saii rudenii veniţi din lungă cale a da
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celui iubit, rămas bun și sărutul, pote cel din urmă, 
așa, de departe şi de pretutindeni unde bătea, o 
inimă, românâscă, călduros urmărită, eta armata, 
„n6stră care trecea, acum Dunărea și mergea să 
împrospăteze urmele victorisse ale străbunilor. 
Dincâci de rîă era, corpul României, dincolo, în 
acele momente pururea, neuitate, erâă gândul şi 
sufletul ei. | 

Suveranul adresă din Bulgaria o proclamajiă, 
către naţiune prin care se deslușia, marele pas s&- 
vârşit de dînsa*) 

  

*) Proclamaţia avea următârea coprindere : 

Români ] 

«După două secole de slăbiciune şi de înjosire națională, voi, 
«astădi, ați reluat arma în mână. Oştirile ţărel ati trecut Dunărea, 

«Punându-mE în fruntea apărătorilor drepturilor şi independen- 
«ţei patriei, simț trebuința de ami împărtăși cugetările și spe- 
«xanţele cu națiunea care'mi a încredințat destinatele sale, 

- «Intrând în Bulgaria, no! intrăm în partea activă a unur res- 
«bel pe care nu-l arm dorit, nu Pam provacat, pe care, cu toții, 
sam căutat să-l deturnăm, d&ră pe care, o dată fiind nevoiți al 
<«priimi, vom sci al purta cu coragiul și statornicia unul popor 
“care are consciința drepturilor sale, care are virtutea de a le 
«susține. Ă 

«Incă pe când aii început neînțelegerile politice între Imperiul 
«Rusiei și între Porta Otomană, neînţelegeri cazi până în sfârşit 
«aveai să provâce în Orient resbelul de față, îngrijindu-ne de 
«complicaţiunile şi nenorocirile ce certa între puternicii nostri! 
«vecini avea să aducă asupra țerei nâstre, și Guvern și Camere, am 
«stăruit pe lângă tâte marile puteri europene ca să afe mijlocul 
«de a chezășui României, pe timpul mareluy conflict, drepturile
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In prediua trecerei restului oștirei române peste 
Dunăre, se făcuse următorele modificări în "perso- 
naiul comandamentului ei. Generalul Cernat, până 
  

«unei bine-făcătâre neutralităţi, pe care ele ni le asiguraseră în 
«timpul păcer, i 

<Din nenorocire, stăruințele nostre 2ă rămas zadarnice, Marile 
«puteri nu sai credut în posiţiune de a ne feri diînsele de peri- 
«colele unul resbel, pe care no! singuri încă mat pucin îl puteam 
«depărta de la hotarele nostre, Cu tâtă prudenţa ce, guvern și 
«naţiune, am arătat în aceste îngrijitâre împrejurări, şi acesta 
«numai și numat că dâră am putea a ne feri dea fi învăluiți 
«în conflictul oriental, -Pârta nu a voit să țiă s€mă de greutăţile 
«posiţiune! României, și ântăile ei loviri aă fost îndreptate. în 
«contra nâstră ! 

«Ea a bombardat oraşele nâstre deschise, a făcut g6na vaselor 
«n6stre de comercii până în Jăuntrul porturilor nâstre, şi spre a - 

» «le desființa cu mai mare iuţelă, a întrebuințat până şi petroliul; 
“sea ast-fel a nimicit comerciul nostru maritim şi fluvial. Sateie 
«n6stre, holdele și averea populațiunilor nstre dunărene all fost 
«date pradă rapacitățel bașibuzucilor şi Cerlkezilor, sute de 6meni 
«nevinovați și nearmați ali fost, parte luaţi în robiă, parte uciși 
«și mutilați; în fine un resbel de crudime şi de barbariă s'a în- 
«tins asupra ț&rmurilor nâstre de la Calafat până la Marea Negră. 

«In fața acestei durerâse stări de lucruri, Corpurile nâstre 
«legiuitâre sai rostit în unicul mod, potrivit cu demnitatea, cu 
«drepturile și cu interesele țărei! Am rupt vechile legături r&ă 
«definite cu Inalta Pârtă, am proclamat independenţa absolută a 
«României, și, la lovirile ce ni se adresa în mod neleal şi barbar, 
sam răspuns printr'o francă declarare de resbel. 

“AX trecut de atunci mai mult de trei luni, Doritori de a 
«cruța țera cât se va putea mat mult de relele resbelului, am 
«căutat în tot acest interval de timp, a ne ţine în defensivă, a ne 
«mărgini numa! în a ne apăra, pe cât e cu putință, hotarele nsstre,
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atunci ministru de resbel, remise portofoliul acestui 
departament d-lui 1. C. Brătianu, preşedinte al con- 
siliului, şi % se încredinţă comandamentul superior 

  

«cu tâte că devastaţiunile şi crudimile de-a lungul Dunărei din di «în di luai proporțiuni mai întinse ! . 
«Tâte le răbdam, fiind-că speram că resbelul isbucnit între «Rusia și Turcia va ajunge la un curând sfârșit, fiind-că credeam «că moderaţiunca arătată de noi ne va crea titlury precumpeni- «iGre la regularea, condițiunilor păcei de către marele puteri «europene. 

: 
«Din nenorocire însă resbelul de dincolo de Dunăre se pzre- <lungesce peste așteptare, acest resbel capătă din partea musul- «manilor un caracter din ce în ce ma! înverșunat și mai fanatic în «contra creștinilor, şi, într'acest timp sârta României din qi în di «se înăspresce mai mult. 
«D&că Europa întregă din causa resbelului suferă stagnaţiune “mai în tâte ramurile activităței sale economice, apoi mai cu «dinadinsul România încercă tâte anevoințele “acestui resbe], căci «puiem dice că prin posiţiunea nâstră geografică, noi ti purtăm «mai tâte sarcinile, De aceia pe niminea efectele desastrâse ale «luptei nu ating mai mult decât pe țEra nâstră, 
«Și așa chiar, cu arma la braţ, pe când numat oştirile imperiale “ruse ar continua a susține lupta sângerâsă, nu este mai pucin «adevărat că tot pământul nostru ar suferi mai mult, fiă în avuţiă «publică, fiă în avuţiă particulară. Ca cât acestă stare de lucruri «ar deveni maj Înfricoșată când armatele turcesc! s'ar vedea în slesniciâsa posițiune de a lua ofensiva, şi de a transporta teatrul «resbelului în însuși coprinsul hotarelor nâstre ! 
cEste dar de datoria nostra de a pune tâte forțele nâstre spre «a împedica o asemenea teribilă eventualitate. Espuși a perde «prin pasivitatea nâstră chiar și ceea ce mai posedăm, neavând «nici o garanțiă că Turcia ar face o deosebire între resbelul de- „<fensiv, datori a coopera pe lângă armatele imperiale ruse, pentru «ca, cu ori-ce preț, să grăbim finitul acestui resbel, acțiunea ne
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al armatei de operaţiuni, având ca, şef de stat-major 
general pe colonelul Barozzi. Acâstă armată, cu 
cele 3 divisiuni cari o compuneaii Și aveaii să, se 

  

«este reclamată de împrejurări, dictată de interesele nâstre națio- - 
«nale și economice, imperios impusă de însuși: simțimintele de 
«conservaţiune ! 

Români | 

«Acestă dură estremitate, €r nu ambiţiunea personală, nu pofta 
«de gloriă sai de cuceriri ne scâte din posițiunea, defensivă. Bul- 
«garia este pustiită ; populațiunile ei creștine sunt date pradă cru= 
«dimei ordelor nedisciplinate ale Asiei; resbelul de esterminaţiune 
ceste declarat Ia tot ce pârtă numele de creștin. Na avem dar nici 
«un temei de a crede că, mulțumită pasivităței nâstre egoiste, o 
«s6rtă mai bună ar aștepta pe România, când succese statornice ar 
«pune armatele turcesci în putere de a călca pământul românesc, 

«Întru cât vor sta în picidre cetățile turcesci de la Adakale până 
«la Măcin, păstrate nu spre a împedica treceri de armate străine, nu 
«spre a ţine pept altor cetăţi inamice, ci numai spre 2 bombarda * 
«orașele nâstre deschise, spre a nimici comerciul internaţional şi 
«local pe marele nostru fluvil ; întru cât timp un regim de umani. 
«tate și de legalitate nu va f stabilit în Bulgaria, până când drep. 
«turile şi demnitatea omului nu vor fi asigurate și crestinilor din 
« Turcia, România nu pâte, nu are dreptul de a se sci în pace, a se 
«crede ferită de presente şi de viitâre catastrofe. La înlăturarea, 
«acestor rele cari o amenință în tâtă diua, în tâtă ocasiunea, la sta. 
«tornicirea, în vecina Bulgariă a unei stărt de lucruri reclamată de 
<justiţia şi civ)lisaţiunea modernă, are dar și România datoria de a 
«contribui pe cât îi comportă forţele şi mijlâcele et. Acâsta 1 se 
«impune de trecutul el glorios, de interesele sale cele mal sacre 
cale presentului, de asigurarea. viitorului seă ! 

«Și apoi, not Românii nu suntem creştini? At interesele orien- 
«tale nu ne privesc și pe not? Ad în marea cestiune a eman-
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adune sub Plevna, era sub comandamântul suprem 
al Domnului Românilor, împreună cu cele 2 corpuri 
de armată rusesci aflate înaintea acelei posițiuni, 

  

_«cipăret creștinilor resăriteni n'avem -Și moi dreptul şi datoria 
«de a dice un cuvânt, de a da un concurs, de a coopera la o 
«măntuitâre soluțiune ? Numai meschinul egoism, numai 6rba pa- 
«sivitate trebue să fii politica națiunei nostre ? Dar isolându-ne 
«din marea luptă, dar nedând sprijin acelora ce luptă pentru o 
«causă de umanitate și de dreptate. re România, prin însuși 
«acesta, în ora pericolului nu se desbracă de dreptul de a re- 
«clama concursul altora ? Trebui-va ca pururea să ne rezimăm pe 
sumerile altora, și pici o-dată să comptăm pe propriile nâstre 
«forțe, pe propria nâstră vitalitate ? Ă 

Români ! 

«După stăruințele a tret genesațiuni, după suferinţele și sacri- 
«ficiile părinţilor noștri, şi mulțumită generdsel protecțiuni a ma- 
«rilor puteri europâne, Statul român sa format, A sosit acum 
«timpul ca acest Statsă dovedâscă şi el Europei, prin energia şi 
«abnegațiunea tutulor claselor societăței sale, și mar ales prin 
«braţul fiilor sei, că România are vitalitate, că ea are forțe pro- 
«priă ale sale, că ea are consciința misiunel sale la gurile Dunărei, 
«că ea are bărbăția de a o putea împlini, 

«Puterile europene creștine ai avut îndestule ocasiuni de a apre- 
«cia că Românii sciă a cumpăni aspirațiunile lor în marginile pru- 
«denței politice ! Acum prin participarea armatei nâstre la resbel, 
«prin valGrea şi disciplina ei, a venit momentul să le dovedim 
«că România este, și pâte fi un element inteligent și solid spre a 
«contribui la întemeiarea ordinei şi stabilităței în Orient, Tâte 
«aceste considerațiuni de mare valâre sunt atâtea datorii pentru 
«națiunea nâstră, ca, Și no să intrăm în luptă, ca. și noi să punem 
«umărul, ca și noi să Împreună-lucrăm ln Curmarea. unui resbel, 
«care, cu cât se va prelungi, cu atât mat mult va seca forțele 
«n6stre morale și materiale,
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precum și cu ori-ce trupe imperiale cari aveati să 
se adune acolo și să formeze .1rmata de Vest, co- 
mandată de Domnul Carol. Ca șef de stat-major al 

  

«Deci, pentru apropiata dobândire a păcei mult dorite, pentru 
«întemeiarea solidă a drepturilor nâstre de naţiune liberă şi de 
«sine-stătătâre, pentru întărirea stimel şi încredere către no! a 
«naţiunilor străine, invocând numele marilor noștri Domni eroi 
«o-dată energici apărători ar crestinismului în Orient, luând esem. 
<ple de la bttrânele nâstre oștiri, cari, în timpurile de gloriă, aă 
«preumblat triumfătâre drapelele române de la marea Neagră până 
«la țărmurile mărei Baltice, noi am trecut Dunărea ! Invocând pe 
« Dumnedeii în mâna căruia este sârta bătăliilor, bătrâni şi tineri 0ş- 
«teni ai Româniel. noi scim ce națiunea aşteptă de la braţul nostru: 
«Domn, oficieri și soldați, no ne vom face datoria, 

Români | 

«Alături cu drapelul augustulur Imperatore al tutulor Rusiilor 
«pe care stă scrisă : emanciparea popsrelor creştine din Orient, 
«să înălțăm și noi drapelul nostru care pOrtă semnul de vicță de 
«sine stătătâre, semnul de independență al Statului Român, 

«lubirea cu care veţi susține și îmbrățișa pe fraţii și fl voştră 
«cari aă trecut Dunărea spre a afirma vitalitatea şi forța Ro- 
«mâniei, va îndeci avântul şi valGrea lor. 

, 

«Cu deplină, dar, încredere în concursul nnanim și necurmat al 
«tutulor claselor Națiune! și în convingerea că vă veți îndeplini 
«toți cu sânțenie, de la mic până la mare, şi în orl-ce împre- 
«jurare, datoriile vâstre către patriă, noi intrăm fățiș în luptă înăl- 
țând vechiul strigăt cu care mat ades ai învins părinții noștri : 

«Inainte cu Dumnedeii pentru țEra n6stră, pentru legea nâstră 1». 

Dat în cuartierul Nostru Domnesc la Poradim la 27 august (8 septembre) 1877, - Ă 
CAROL 

Contrasemnaţi: 1, c, Brătianu, M. Kogălniceanu, P, s$. Aurelian, G. Chițu, 1. Cămpineanu, = 

x8
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„ armatei aliate română-rusă se numi generalul Zo- 
tof, comandantul corpului IV-lea, rusesc, iar gene- 

„ralul Krylof înlocui pe generalul Zotof în coman- 
damentul acelui corp. 

eee la 5 ore sâra, Domnul Carol sosi 
_la Poradim înaintea, Plevnei, unde fu priimit de 
“generalul Zotot, și luând imediat prin ordin de “di 
posesiune de înalţul sei comandament, îşi stabili 
aci cuartierul general. A doua, di de diminâţă, so- 
siră la Poradim locotenenţii-generali baron Krii- 
dener și Krylof, comandanții corpurilor al IX-lea, 
şi al IV-lea, rusesci, cu șefii de stat-major ai cor- 
purilor, şi se presintară, comandantului-câp de 

- către generalul Zotof, care 'ȘI începuse funcțiunile 
de șef de stat-major general. Tot aci se înfăţişară, 
şi 4 oficieri de ordonanţă rusesci atașați pentru 
serviciă pe lângă căpetenia armatei de Vest, şi 
acesti oficieri fuseseră, detaşaţi din Petersburg şi 
făceaii parte din regimentul de cavaleri aj gardei, 
din regimentul de cuirasieri ai Impăratului şi din re- 
gimentul Impărătesei. Domnul încălecă, şi porni 
pe liniile ocupate de trupele imperiale de sub co- 
mandamentul seă, şi le trecu în revistă, putând 
observa chiar în acea qi slabele efective ale acestor 
corpuri și trebuința care se impunea, de a, le întări 
cât mai grabnic cu noi ajutor. Vom arăta mai 
departe composițiunea, acestor trupe; pentru mo- 
ment ne întOrcem la, armata română şi la MIȘCĂ, 
rile sale pentru a sosi pe posiţiunile din 'maintea 
Plevnei. | 
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Am vădut că în urma consiliului de resbel ținut 
în diua de 19|, august la Corabia, în care se ho- 
tărîse schimbarea, liniei de operațiuni a armatei 
române, divisia, 3-a priimise ordin a apuca spre 
stânga și a trece de pe valea Iskerului pe aceia a 
Vidului. Pentru a îndeplini acest ordin, divisia 3-a 

20 august rechiămă la sasa detașamentele sale aflate pe 
malul stâng al Iskerului, strînse podul care se 
aruncase pe acest rii, și divisia, făcu capul colânei 
la stânga, și se îndreptă, prin Brest. la, Giulenţi *), 
Divisia de reservă, care în aceiași di trecu Dună- 
rea, pe podul de la, Siliştira, esecută, Și dînsa mar- 
şul de flanc spre a sosi în valea Vidului, păşi 
peste acsstă gârlă şi se stabili pe malul drept, la 
Găureni. A doua di, la 2!/,, divisia, 3-a, se formmsză, 
în două col6ne : brigada 2-a de infanteriă cu 2 ba- 
terii din regimentul al 3-lea, de artileriă, sub colo- 
nelul Gramont, pornesce pe malul drept; al Vidului 
şi îa posiţiune la Riben, unde se întrunesce cu 
brigada, de cavaleriă, Formac, care acoperise acest 
marș pe malul stâng şi trecuse apoi Vidul la Mir- 
tevița spre a se întâlni cu brigada Gramonţ, | 
Brigada 1-a, de infanteriă a divisiunei a 3-a, COn- : 
dusă de comandantul ei, colonelul Ipătescu, cu 
restul artileriei divisionare se stabilesce în spatele 
brigadei a 2-a, la Kreta, pe malul drept al Vidului. 

În acest timp colonelul Sachelarie 0). înaintase 
cu brigada 1-a de infanteriă din divisia, de reservă, 
  

  

*) A se vedea schița de cartă,
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„la, e tei de la Găureni la Şeicova şi Kopriva, 
avend ante-posturi spre Kreta, pentru a, se lega cu 
divisiunea a 3-a, iar cavaleria, de reservă pornise 
înainte spre Brislan și Kalişovaţ, spre a stabili 
contactul cu divisiunea, 4-a. Colonelul Cerchez, co- 
mandantul divisiunei de reservă, pornesce tot de 
0-dată pe stânga a 3-a sa brigadă de infanteriă cu 
colonelul Vlădescu prin Grădesci la Muselimselo, 
pe Osmu, pentru a se ţine în comunicaţiune cu 
Nicopole, spre “care se strămutase acum linia n6s- 
tră de operațiuni, devenind acâstă cetate capul 
nostru de pod pe Dunăre. lar brigada 2-a de in- 
fanteriă a. colonelului Budişteanu C. rămâne între 
Giulenţi şi Mocrișaini, de unde observă malul stâng al 
Vidului și ţărmul Dunărei spre Rahova. La E 
divisia de reservă priimesce ordin a înaintă Și 
mai mult spre Plevna şi a-'și întruni cele trei bri- 
gade de infanteriă cu artileria, divisionară la Bris- 

„lan, iar cavalerei de reservă cu bateria, călărgţă, i 
se prescrie a acoperi spatele acestei divisiuni, 
dincolo de Vid, spre Giulenţi şi. Mocrişani, şi flancul 
spre Giulenţi-Mîrteviţa. 

Mișcarea, de strămutare a, liniei nostre de ope- 
raţiuni, de pe valea, Iskerului pe acea a Vidului, 
era îndeplinită a treia, di de la, începerea, ei, şi câteşi 
3 divisiunile române se'afiaii, la 2 pe ma- 
lul drept al Vidului. Inaintarea, oştirei n6stre spre 
posițiunile inamice urmeză; divisia, 4-a, este îm- 
pinsă mai departe şi se concentrză la, Verbiţa; 
divisia 3-a vine de ia, locul acestei divisiuni la 
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Kalişovat-Riben ; cele 3 brigade ale divisiunei de 

reservă se aş6dă în spatele divisiunilor a 3-a şi a, 
4-a la Brislan și Kojulovce. Iar cavaleria, acestor 
2 din urmă divisiuni acopere flancul lor pe malul 
drept al Vidului spre Riben, Kacemuniţa, Susurlu 
(Bivolar) până înaintea posiţiunilor inamice despre 
Opanez, pe când colonelul Creţeanu, cu cavaleria, 
de reservă, priveghi6ză malul stâng al Vidului şi 

patrulsză necontenit pe platoul d'între acel rîii şi 
Iskerul, la Nord-Vest de Plevna. 

Se îndeseaiă dar, ast-fel, spre medă-nâpte trupele 
din fața Plevnei, şi se împuternicea, zăgazul menit; 

a stăvili r&v&rsarea oștilor lui Osman pașa pe 

flancul armatei rusesci şi pe basa ei de operaţiuni 

spre Nicopole și Sistov. Generalul turcesc era, însă, 
cu totul liber în mişcările sale spre Apus și M6dă- 

di, pe soselele Plevna-Orhanie şi Plevna-Lovcea, 

și pe aceste căi el puiea să continue a-și trage ne- 

supărat tâte ajutorele şi aprovisionările în 6meni 

şi material. Prin posesiunea Lovcei, mușirul oto- 

man lăsa încăsă planeze necontenit asupra armaţei 

Țarului primejdia unei loviri, fiă pe centru în di- 

recţiunea, Selvi și Tîrnova, fiă spre Balcani, căci 
din Lovcea prin Trojan, pasul Rosalita, şi Kazanlik, 

Osman avea, comunicaţiune cu Suliman, și ambii | 

generali puteai opera juncţiunea, forţelor lor în 

contra Ruşilor. Încercarea de eșire din 194, august . 

era o dovadă prospătă de posibilitatea unor ase- 

menea, întreprinderi, şi, pentru siguranţa situaţi- 

unei în fața Plevnei, ca şi pe centrul rusesc, era



262 CABTE_A ŞEASEA 

neapărat, cu tâtă strimptorarea, de forte în care se 
aflaii Ruşii, a se face o silință spre a, scâte pe Turci 
din posesiunea, Lovcei. 

Pregătită cu mare discreţiune, acâstă silință, se 
și făcu de cuartierul-general rus care calculă, nu 
fără cuvânt, că ultimile atacuri nereușite din par- 
tea, lui Soliman la Șipka, lui Osman la, Pelişat, vor 
suspenda pentru câte-va qile ofensiva, turcâscă, în 
acele părţi. Marele-duce Nicolae adună forţele ce 

"inacţiunea în care intraseră. Turcii la Șipka, îi per- 
mise a încropi de pe centru — 15,000 ment —— ȘI 
le porni din Selvi, sub conducerea generalului 
principe de Imeritia, spre a, ataca, Lovcea, O recunâs- 

- Cere, esecutată cu pucin mai 'nainte de către gene- 
„ralul Skobelef II. constatase că se aflati ca, la 9000 
Turci pe cari Osman paşa, după prima bătăliă de 
la Plevna, îi detașase acolo, unde se stabiliseră ȘI 
se fortificaseră, având drept căpeteniă pe bătrânul, 
-dar energicul Agil pașa. Principele Imeritinski, cu 
concursul generalului Skobelef, atacă, la, Era 
Lovcea, şi o luă după o crîncenă luptă; iar Adil pașa, 
fără a fi tare supărat, în retragere de Ruşi, se res- 
tânse cu restul trupelor sale, din cari perduse în 
luptă. ca, la, 2000 6meni, spre Plevna, 

Detaşamentul principelui Imeritinski şi genera. 
lului Skobelef se puse la i ÎN Marş spre 
Plevna, unde ajunse în aceiași seră pe posiţiunile 
trupelor aliate formând armata de Vest, şi acest, 
detașament, trecu şi dînsul sub ordinile Domnului 

„ Românilor, 
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Ostea, aliată înaintea, Plevnei se compunea, dar, 
din următ6rele forțe : 

Armata Română. 

1” Divisia 3-a de infanteriă, 12 bataline şi 6 baterit, 
2" Divisia q-a de infanteriă, 12 batalione şi ş baterii, 
3* Divisia de reservă de infanteriă, 17 bataliâne şi 6 baterii, 
4" 1 brigadă de roșiori, 8 escadrâne, 1 bateriă călărgță, 

5* 2 brigade de călărași, 20 escadrâne, 
6” 2 escadrâne de gendarmi de escortă, 

7” 3 batalion de genii, 

Efectiv 35,000 mea! cu 108 guri de foc, 

Armata Rusă. 

1% Corpul al IV-lea, 24 bataliâne şi 12 bateril, 

2* Corpul al iX-lea, 21 bataliâne și 11 baterii, 
3* Detașamentul Imeritinski, 16 batalisne și 8 baterii. 
4” Divisia 4-a de cavaleriă, 40 escadrâne și 3 baterii călăreţe. 
5” Divisia g-a de cavaleriă, 13 escadrâne și 2 baterii călărețe. 
60 2 bataliâne de săpători, 

7% 20 tunuri de asediăi, 

Efectiv 30,000 *) 6meni cu 282 guri de foc. 

La SS sera, armata, de Vest ocupă urmă- 
torele posițiuni concentrice înaintea, Plevnei : 

La, Verbiţa, pe platoul d'înaintea Griviței, era, 
tăbărită, divisia 4-a română, având în spatele ei, 
la țalişovaş, divisia 3-a, şi la Brislan divisia de 

  

%) Sa arătat mal sns că efectivele corpurilor rusesci înaintea 
Plevnei erai fârte reduse prin luptele anteridre.
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reservă, Cavaleria, acestor divisiuni le acoperea pe 
drâpta până la Via spre Riben, Kacemuniţa, Su- 
surlu, și patrula malul stâng .al acestei gârle spre 
Mirteviţa-Dernirkioi și Semeret-Trestenik. 

La Zgalince şi Pelişat, între șos6ua, PlevnaBul- 
găreni si drumul Pelișat-Plevna, corpul al IX-lea, rusesc pe două linii; în linia, dinainte se -aflaui și 
12 tunuri de asedii, iar 8 în a doua, liniă, în reservă, Divisia, de cavaleriă, (a 9-a) a generalului Loșkaref stabilea, legătura între corpul al IX-lea şi divisia, 4-a română,€ 

Intre Pelișaţ şi înălțimile înaintea, Radişovei se afla, corpul al IV-lea, TUS, asemenea, pe două linii, La, Tuceniţa, în spatele corpului IV-lea, era, detaşa- 
mentul Imeritinski, sprijinit pestânga, de divisiunea, 
de cavaleriă (a 4-a) a generalului Leontief, care forma, tot de-o-dată și flancul stâng al armatei de Vest spre sosâua, Plevna-Lovcea, și în fața, posiţiu- nilor inamice de la, Krişin. 

Ast-fel, dar, de la, 2 corpuri de armată și 1 divi- siă de cavaleriă cu un total care abia, se urca, la, „25,000 6meni, cât erai cu cinci dile mai 'nainte forțele rusesci cari se afla în faţa celor 60—65,000 Turci ai lui Osman pașa, puterile aliate ruse-ro- mâne înaintea Plevnei se spoiseră la “6 la, 65,000 6meni cu 390 tunuri, și în acest efectiv peste jumătate era dat de trupele n6stre,. Situaţiu- 
nea în acâstă parte a teatrului de operaţiuni era, deci, cu mult îmbunătăţită, şi intrarea, Românilor 
în acţiune părea, a, justifica, prognosticile augurlii
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cu cară o priimiseră Rusii. Intr'adevăr, de la data 
acestei intrări în acţiune şi a alianţei formale rusă- 
română, norocul începea a, fi mai pucin crunt şi 
semena să surîdă, iarăşi armelor rusesci; succesul 
de la 1%, şi respingerea eşirei lui Osman paşa la, 

22 august Pelişat, luarea Loveei la septembre: ET2Ă, Împreună, 
cu mănținerea, posiţiunilor de la Şipka, primele is- 
bânde ce de mai bine de o lună le era dat a cele- 
bra armatelor Țarului în Europa, 

Trecem acum la, naraţiunea evenimentelor cari 
se desfășurară în urma împreunărei forţelor române 
cu cele rusesci înaintea Plevnei.
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GRIVIȚA. 
Consiliul de resbel pentru a hotări operațiunile armatelor aliate română-rusă în contra Plevnei, — Părerile statulut-major ru- sesc. — Părerea Domnului Românilor. — Atacul general asupra Plevnei este decis. — Descrierea posiţiunilor ce urmată a se ataca. —— Armata lui Osman pașa. — Bombardare de patru dile care precedă atacul, — Ordinile Domnitorului către trupele armatei de Vest pentru executarea acestei bombar- dări, — Divisia 4-a română ia posițiune în fața Griviţer, — Prima qi de bombardare la 26 august, (7 septembre). — Di- 

visia 4-a înaint&ză peste nGpte bateriile sale mat aprope de 
posițiunile inamicului; divisia g-a se așcdă dimincţa în fața Bu- 
covel. — A doua di de bombardare, 27 august, (8 septem- 
bre). Atacul redanului din "anaintea redutei Griviţa de către -- regimentul al 3-lea de dorobanţi și un batalion din regimentul 
al 5-lea de liniă.— A treia di de bombardare, 28 august; (9 
septembre). —Incercarea de eșire a Tuscilor spre Etropol ; 
lupta cavaleriei române care respinge pe vrăjmaș, — A patra 
di de bombardare, 29 august, (10 septembre). — Ordinele și 
pregătirile pentru lupta generală ; formațiunea colinelor de 
atacă, — Ajunul bătăliei, — Diua de 30 august, (11 septem- 
bre). —- Inceperea bătăliei de către trupele generalilor Sko-
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„belef și Krylof. — Cursul bătălier'la 2 ore. — Atacul Româ: 
nilor. — Divisia 3-a întălnesce a doua redută de la Griviţa.— 
Mrtea maiorului Șouţu și a căpitanului Valter Mărăcinenu. — 
Atacul divisiunet a 4-â ; respingerea lui. — Al duoilea atac, — 
Al treilea atac înipreună cu Rușii, respins asemenea, — 
Al patrulea atac. — Luarea redutei Griviţa. 

După ce luase posesiune de importantul sei co- 
mandament, după ce inspectase cu deamănuntul 
în dilele de 22/4, 23], şi 24|, az, atât trupele ru- 
sesci, cât şi posiţiunile defensive şi ofensive ale 
Plevnei, comandantul armatei romănă-rusă din Bul- 
garia apus6nă porni în diminâța dilei de ea 
la Radeniţa, unde se afla, cuartierul marelui-duce 
Nicolae, comandant al armatei imperiale de ope- 
rațiuni, spre a hotărî împreună mersul acţiunei 
ulteridre care avea, să incumbe forţelor aliase îna- 
intea Plevnei. 

In masele consilii de reshoiii care se ţinu între 
ambele căpetenii, şi la, care luară parte şefii staite- 
lor-majdre generale, se accentuă, de ia, început, o 
deosebire de vederi în privinţa modalităței prin 
care puterile române-ruse concentrate la Vestul 
eşichierului de operaţiuni în Turcia, urma să și 
atingă scopul. Acest scop în sine era clar și bine 
determinat. Trupele strînse de Turci pe aripa, dreptă, 
a armatei rusesci trebuiau, înainte de tâte, conţi- 
nute și oprite de a lua, ofensiva ; acţiunea, lor ame- 
ninţăt6re trebuia, stânjinită și anulată asa, ca ele 
să nu mai constituie, ca până aci, un obstacol la 
desfășurarea planului de campaniă adoptat de 
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statul-major rusesc, şi la, mersul înainte al armatei 
Ţarului pentru a'şi atinge obiectivul ei strategie 
definitiv, Constantinopole. 

Dacă resultațul la care trebuia, să, tindă armata 
română-rusă din Vestul Bulgariei se înfățișa lim- 
pede și fără contestare, mijlâcele de a, ajunge la, 
acel resultat difereaiă între dînsele. Acestă diferență, 
impărțea, și părerile în consiliul de resboit. 

Statul-major rusesc stabilea în principiu că pu- 
terile ruse şi române, adunate acum înaintea Plev- 
nei, fiind considerabil sporite, trebuia fără, amânare 
să trâcă la o acţiune energică şi imediată, să pă- 
ș6scă la, ofensiva cea mai intensă, Și vigurâsă, să, 
atace tâte posiţiunile inamice din 'maintea lor, și, 
cucerindu-le cu asalt, să desființeze obsiacolul ce 
Gstea, imperială, întâlnise neașteptat în calea ei. 
Comandamentul rus nu se înduoia de reușita ace- 
stui plan. El conta că forțele lui Osman pașa, pe 
cari le evalua la cifra; de 40,000 până la 50,000 
Gmeni, era în inferioritate numerică faţă cu 65,000 
Ruşi și Români; că moralul trupelor turcesci din 
Plevna, trebuia să fiă clătinat de cele două prâspete 
insuccese ce întîmpinaseră în eşirea de la. Pelișat 
din 1%/ș, august, şi luarea, Lovcei, că armata lui 
Suliman pașa din Sudul Balcanilor, negreşit slă- 
bită de atacurile infructuâse de la, Şipca, nu era în 
stare de a veni în ajutorul lui Osman. 
Domnul Românilor nu împărtășea vederile sta 

tului major rusesc, în ceia-ce privea, acest mod de 
executare al acţiunei în contra Plevnei, şi desvoltă,
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consiliului cuvintele pe cari își întemeia, părerea 
sa deosebită. Intru cât privea situaţiunea, numerică, 
a forţelor respective, Domnul Carol observă că eva» 
luarea efectivelor lui Osman pașa, nu era basată pe 
sciințe sigure şi positive. Se crede în statul-major 
rusesc că se urcă la, 50.000 luptători. Dar cifra pu- 
tea să fiă mai mare, eraii chiar multe probabilității 
pentru a se admite acestă, de pe îndelungul timp 
de o lună si jumătate trecut între ultimile atacuri 
ale Rușilor, de pe îndeletnicirile ce avusese muşi- 
rul otoman de a se întări cu 6meni și material pe 

linii de operaţiuni ce'i stai încă deschise. Armata, 
lui Osman putuse, fără pedică, de la, 18], iulie în- 

câci, să, sporâscă şi să egaleze în număr armata, ru- 

să-română, 

Moralul trupelor turcesci din Plevna, — acâsta, o 
admitea, Domnitorul — putea, să fi simţit momen- 
tan atingere din neisbutirea, ajiacului de la Pelişat 
şi din perderea Lovcei. Insă acâstă influenţă a, că- 

tat să fiă, de nu cu desăvârşire ștârsă, dar fără 

înduoială mult slăbită de înrîurirea, celor două în- - 

invingeri succesive repurtate de ostaşii lui Osman 
paşa pe posiţiunile lor actuale. 

Apoi inamicul avea încă un folos menit a/'i 

cresce puterile, atât materiale cât şi morale, chiar 
și fără sosirea, de contingente nouă. 

Acesta, era, extraordinara, desvoltare ce Turcii 
putuseră să dea, neturburaţi, lucrărilor de întărire 

din jurul Plevnei, retranşamentelor, şanţurilor, re- 

dutelor cu mult sporite de cele ce avuseseră în
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ultima, luptă, de 14, 184,4 iulie, și de cari în zadar, şi 
cu perderi crude, se isbiseră, atunci aprope 40,000 Gmeni de trupe rusesc. Comandantul armatei de Vest putuse să se încredinţeze însuşi prin inspec- “țiunile ce făcuse în aceste trei ultime dile, despre numărul și puterea, acestor fortificaţiuni, şi, pentru “Domnul Carol, era, netăgăduit că tabăra, întărită, de la Plevna, devenise o posiţiune având o valdre defensivă ce nu se Putea nici cuni disprețui. Un atac de forță asupra, acestei posiţiuni, chiar reușit, avea, să însumeze perderi enorme pentru năvălitor, fără certitudine că, dînsul 'Și va ajunge scopul fi- nal. În urma acestor-perderi mari şi cari nu puteai 

fi puse în îndoială — luptele de la, 520 Şi 18/30 iulie eraii spre acâstă dovadă — slăbita, armată de Vest îi-va în stare de a trage fructele succesului sei, de a urmări pe vrăjmaș, al desființa, cu totul şi “al împedica, de a, rădica, pe linia sa de retragere o nouă Plevnă, unde totul ar fi iar de început? 
Chiar de sar răspunde afirmativ la, acâstă, în- trebare, căpetenia, română, o însoțea numai decât de altă cestiune pentru a desluși deosebirea, părre- rei sale de acea, emisă în consiliul de resboiă. Ad- mițând  ipotesa, reuşitei acelui atac general, și âbstracţiune făcând de sacrificii, fi-vor Ruşii în stare, numai cu forțele lor actuale şi "nainte de trei, patru s&ptămâni şi de sosirea, ajutârelor aş- teptate din Rusia, a-şi urma pe. dată, operațiunile ofensive, a trece Balcanii şi a merge asupra, Cons- tantinopolei ?
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In faţa, acestor consideraţiuni pe cari le motivă, în consiliul ţinut cu marele-duce Nicolae și cu co- mandanții ruși, Domnul Românilor expuse că pla. nul de atac general Și imediat nu "i părea, oportun, Şi "Și desvoltă vederile sale asupra chipului ce * credea, mai nemerit cum trebuia să procâdă, ar: mata ce comanda. Domnul Caro] îndemnă mai ântăiii de toate pe aliații sei a nu se ademeni cu ilusiunea, că Plevna, va fi aşa lesne de luat. In acâstă credință îl întărea pe comandantul armatei de Vest atât ceia, ce v&duse la faţa, locului, cât și propria, sa, experiență militară, Posiţiunile de la, Diippel ale armatei danese în contra, căreia, prin- cipele Carol de Hohenzollerm combătuse în 1864, se asemenaii, întru cât-va, cu posiţiunile lui Osman pașa la Plevna, Armata, prusiană, după ce recu- noscuse că prin asalt imediat nu se putea face stăpână pe șanțurile de la Diippel decât cu mari şi disproporţionate perderi, se hotărt a, 1e ataca, sistematic prin lucrări de apropiere, paralele, în- tăriri de contra-batere, etc. Operajţiunile se pre- lungiră, negreșit, dar resultatul fu mai Sigur şi scuti sacrificii prea, grele, 

Acest precedent la, care se împărtăşise şi '] ex- perimentase, Domnul Românilor îl înfățișă, statu- lui-major rusesc ca soluţiune tactică a problemei - ce se presinta armatei rusă-română 'maintea, Plev- nei. Prin preferința, atacului regulat și progresiv, ast-fel cum îl propunea căpetenia română, asupra asaltului imediaţ, recomandat de statul-major ru-
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sesc, partea strategică priimea, şi dînsa, o neme- 
rită, deslegare. 

Domnul Carol aminti comandanților rusesci si- 
tuaţiunea, armatelor francesă şi germană la 1870 
înaintea, Metzului. Principele Frederic-Carol îm- 
presurase pe Bazaine, îl împedicase de a ameninţa, 
spatele sai flancul armatelor germane și de a 
turbura marșul și operaţiunile lor asupra, Parisului, 
respinsese cercările de eșire și de străbatere a li- 
niei de investisment, fără a da însuși asalt posiţiu- 
nilor fraincese, şi silise ast-fel, până în sfirşit, ax- 
mata Metzului la, capitulare. 

Acesta, era, după părerea comandanțului armatei 
de Vest, modul cel mai practic care urma, a, se 
întrebuința în contra oştirei lui Osman paşa, şi 
Domnul Carol mai adăugea, că, adoptându-se chiar 
acest mod de procedere, totuși efectivul actual al 
armatei de Vest mai trebuia sporit la 109,000 
Gmeni pentru ca, dinsa, să, și potă îndeplini misiu- 
nea. lar pentru un atac general Și imediat, efec- 
tivul present al acestei armate era a fortiori ne 
îndestulător în faţa unui vrăjmaş egal în număr, 
hotărît la, apărare şi sprijinit pe bune întăriri. 

Urma, faptelor, ca şi opiniunea, ce emise în înalta, 
sa competință şi autoritate ilustrul general Tod- 
leben, când fu chiămat 'naintea Plevnei, dovediră, 
cât de limpede și judicios -aprețuise Domnul Ro- 
mânilor situaţiunea militară; dar în perioda de 
faţă momentul psichologic nu era, încă sosit pentru
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ca statul-major rus să adopte o părere atât de În- ţelept alcătuită, 
| Comandamentul Tusesc era, atunci, asuprit de motive grele cari -] îmboldeaiă a, Păşi cu ori-ce preţ la o acţiune pe un punct Gre-care al teatrului 

siunea, morală, în Rusia, era, simţitâre, Consideraţiuni politice se împreunaă cu neceşi- tăți militare spre a sili pe Ruși să facă o nouă, 

satele jumătate Tuinate și arse când de Turci, când de Bulgari spre represalii, lernatul în asemenea, condițiuni în Bulgaria, devenea imposibil pentru glâte mari de trupe. Rușii se temeaii să nu fiă ne- 
19
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voiţă să trecă î înapoi Dunărea, să'şi amâne scopurile 
la o a doua eampaniă dacă un eveniment, favorabil, 
o întreprindere norocită nu venea, să schimbe faţa, 
lucrurilor până mai era, timp. 

Par acâstă, întreprindere nu putea, fi cereată, nici 
Ja centru, unde Ruşii la acea, dată n'aveaă în fata, 
forțelor superidre ale lui Suliman paşa de cât 2 
corpuri (al VIil-ea şi al IX-lea) reduse prin luptele 
de la Şipca, la 35, „000-—40, 000 6meni, și unde îna. 
intarea, rusâscă, n'ar fi putut fi urmată de aripi; nic 
pe stânga unde marele-duce moștenitor, cu cel mnnlt 
55,000 luptători, era din ce în ce strîmţoraţ, de ofan- 
-siva armatei lui Mehomet-Ali, care număra, aprâpe 
80,000 6meni. Era chiar de asteptat că trupele tur- 
cesci din Sudul Balcanilor își vor începe iarăşi din- 
tun moment intr'altul asalturile asupra Şipeei, 

inu mai departe ca în ajun, la scanere! ţarevi- 
-„“Giul fusese din noii atacat Ia Kaceljevo şi nevoit a, 

da, îndărăt, de pe Lomul-Negru spre lantra. 
Singura parte unde condițiunile erai relativ mai 

bune, unde forțele ruse-române număraii la o altă, 
ca la '70,000 6meni, era la Plevna. Acolo unde 
Osman pașa, sta ca un dureros ghimpe înfipt în 

„c6sta armatei rusesci acolo, numai, se putea lua 
ofensiva, atât, de imperios reclamată de situațiunea, 
politică şi militară, rusâscă. Tote acesţe conside- 
raţiuni fară puse înainte cu multă, insistenţă, şi 
căldurâse apeluri de concurs eficace în grele îm- 
prejurări fură, făcute- Domnului Românilor în .con- 
siliul de resbel de la 3 la Radeniţa, 6 septembre 
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 Posiţia, Domnitorului era, -gingaşă, Căpeteniei unei armate importante, i-se cerea, urmarea și pu: nerea în aplicare a unui plan al cărui principiă inițial nu'l aproba. Dar Domnul şi oștirea, româ-- nescă trecuseră Dunărea şi alergaseră la, Plevna, spre a da ajutor Ruşilor, Și Rușii declarati că, în 

cugetul lor, singurul mijloc de ai ajuta, seriog era, 0 acţiune imediată, un atac energic și general asu- pra Plevnei. Ca general, Domnul Carol își făcuse reservele în privința planului rusesc: Dar nu putea, Domnul Românilor să ia, asupra/și sarcina de apre- 
ciator mai bun şi mai competent al intereselor 
ruse, decât Rușii înşii, precum nu putea. Suveranul nâjiunei române, amică şi aliată, a, celei rusesci, dovedi că, aceste interese actuale și urgente ale aliatului sei "i sunt indiferente. Întrunind sub co- 
mandamentul set o 6ste pe care se întemeia acuz. tâtă nădejdea, o 6ste în care elementul rus intra, 
în parte aprâpe egală cu elementul român, putea, căpetenia, acestei 6ste să refuse concursul ce i se ! 
cerea ? 

Mai era, în sfirșit, o consideraţiune care nu se 
putea trece cu vederea. Dacă armata, românâscă, 
ar fi fost o armată vechiă, încercată, în lupte, bo- 
tezată în foc, ar fi putut stărui Domnitorul să, im- 
pună părerea, sa. Dar armata, română nu'şi făcuse 
încă, probele ; refusuj comandantului ei de a o băga, . în greă ar fi semănat cu îndoială din parte în va: 
l6rea, şi energia, ej, și nu numai inamicii, dar chiar 
amicii și aliaţii ar fi simţit mirare de o oştire care
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pornesce să cul&gă - lauri și refusă de âii aduna la 
ântăiul prilej ce “i se oferă, 

Tâte aceste cuvinte făcură, peDomnul Românilor 
a priimi planul rusese pentru operaţiunile în contra, 

“Plevnei, de şi nu convins în apreciaițiunea, sa, mili- 
tară și îndoindu-se de eficacitatea lui. Căpetenia, 
armatei de Vest declâră marelui-duce Nicolae şi 
statului-major rus că priimesce a aplica, acest plan, 
fără .a răspunde însă, ca, comandant, de succes şi 
de reușită. Domnul Carol ceru, însă, ca idea fun- 
damentală a. acestui plan, atacul general asupra, 

„ posiţiunilor inamice ale Plevnei, să nu se execute 
fără prealabilă, şi îndestulătore pregătire a, luptei, 
şi pentru acâsta stărui ca, artileria să nu mai fiă 
mărginită la rolul restrîns al unei acţiuni prelimi- 
nare de câte-va ore cum fusese în ultimele lupte. 
de la, 5/29 şi 18/30 iulie. Ea, trebiuia, acum, din contră, 
-să deschidă calea atacului prin bombardamente 

„energice şi intensive cari să țină mai multe dile 
dea-rândul; trupele aveai să se retranşeze repede, 
cum făceaii, pe dată, trupele române pe tărîmul pe 

; care înaintau ; bateriile aveai să se aproprie trep- 
tat, de întăririle inamice spre a le săruncina, ȘI a. 
face mai anevoi6să, apărarea lor ; în fine infanteria, 
avea, să se îndrumeze cât mai mulţ acoperită cu: 
tranșee, șanțuri şi gropi ocrotitâre spre positiunile: 
şi redutele inamice, pentru a, scurta, distanțele de 
percurs la asalt și a micșora, pe cât cu putință, 
perderile enorme ce armele moderne impun năvă-- 
litorului în atacuri de front Şi descoperite.
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Cererile Domnitorului. fară priimite, şi se hotărî ca un bombardament de trej dile să precâdă atacul general care avea, să fiă, dat la, De i De vreme ce se raliase, pentru motivele arătate, la planul de acţiune al statului-major rusesc, co- mandantul armatei de Vest luă tâte măsurile pen- tru energica, ȘI complecta, lui executare. Pentru. acest sfârşit întorcându-se de Ja, Radeniţa, la cuar- tierul săi general din'nainţea, Plevnei, prescrise în - acea, di de ee disposiţiunile ce aveati a se îndeplini de trupele de sub comandamentul seu. Inainte de a face expunerea acestor disposițiuni credem. de trebuinţă, spre mai bună deslușire, a da, aci o sumară descriere a posițiunilor ce urmati a se ataca, și a întăririlor pe cari le rădicaseră, Turcii în timpul care se petrecuse de la, primele lupte din 5/20 și 18/20 iulie, până în momentul. în care avea, să urmeze a treia, bătăliă, de la, Plevna, S'a arătat în partea, ântâia a acestei scrieri im- portanța strategică, a, Plevnei, ca nod a 5 mari căi de comunicațiuni cazi se încrucișeză în acest oraş: 1. Nicopole-Plevna-Sofia ; 2. Sistov-Plevna-Sofia ; 3. Rusciuk-Plevna-Sofia, ; 4 Plevna-Lovcea-Selwi- Tîrnova; 5. Plevna-Loveea-Carlovo-Filipopole, și Flevna-Lovcea-Selvi-Gabrova,Filipopole, | Sa descris tot acolo şi configuraţia, terenului accidentat, înconjurând acest oraș cu dealuri în amfiteatru, cu muchi şi crâste num&r6se, cu văi și vălcele seci, sai cu pâraia, cari brăzdaii locul în tote direcţiunile, teren pe care se putea lesneal-
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cătui obstacole defavorabile atacului, favorabile 
apărărei. Asemenea, obstacole seiuse a improvisa, 

"Osman paşa sprea, opri înaintarea, armatei rusesci, 
şi ai inflige două sângerose învingeri. 

Intărizile pe cari Turoii le rădicaseră neașteptat 
din pământ la, Plevna, fuseseră considerabil Spo- 
rite în intervalul de la ultima, luptă din 18/39 iulie 

"şi dată, presentă de 5 sepci: Ele se înfăţişait acum 
întrun semicerc pornind de la, Nordul oraşului, din 
malul drept al Vidului spre Est, trecând prin linia, 
saielor Opanez, Bucova, Griviţa, pogorând de aci 
la Sud-Est spre satul Radişovo, și cârmind apoi 

-_prin satele Krişin și Olceagas, la Vest, spre a se 
întârce iarăși spre malul drept al Vidului *). 

Figura, acestei linii de întăriri s'a asemănat cu 
o imensă potodvă ca, de 40 kilometri circonferenţă, 

„_câre ar avea ambele colţuri r&zimate de malul 
drept al Vidului, şi încovăitura potedvei, saii par. 
tea convexă a acesteia, întorsă, spre Griviţa, şi Ra 
dișovo. În năuntrul poteâvei, aprope de Vid şi mai 
jos de confluenţa acestui rii cu gârlele Bucovei, 
Griviței şi Tuceniţei, este situat, într'o vale strimtă, 
oraşul Plevna, acoperit şi ascuns de muchile şi d6- 
lurile platoului din prejur. Țărmul drept al Vidului, 
în acestă parte, este mai înalt și domină ţărmul 
stîng, și posițiunea, turcească nu putea fi atacată 
de cât despre Nord, Est şi Sud. De pe aceste părți 

  

    

*) Vedt planul Plevnei aci alăturat,
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din cari puteai veni atacurile, își combinase şi 
împărțise Osman pașa, întărivile. 

Aceste întăriri consta din trei linii de tăbii saii 
redute în număr de mai bine de 20, aşedate la, in-. 
tervale pe puncte favorabile şi alese cu minunată, 
pricepere. Ele erau legate între dînsele prin șanțuri 
şi drumuri acoperite, erai protegiate de baterii, 
sprijinite înainte și pe flancuri de tranșee de adă- 
post şi de gropi pentru tiraliori. Artileriă, şi trupe. 
de înfanteriă ocupaii redutele cari aveati profile 
puternice, parapete tari, şanţuri adinci, 

Frontul Nord al posiţiunilor țurcesci se întindea : 
de la satul Opanez, lângă malul drept, al Vidului, 
pe câma dâlurilor cu povîrnişuri drepte și repede 
cari domină valea, Bucovei şi scursorea acestei văi 
în valea Griviței. Acest front era, din fire împărţit 
în două linii prin înălțimile de d'asupra văilor Bu- 
covei şi Griviței. Linia spre Nord-Vest, numită de 
Turci Bucova- Tabia, avea, drept centruri de apărare 
redutele Opanezului şi Bucovei; cea, despre Nord- 
Est d'asupra, satului Griviţa, se numea de Otomani” 
Abdul- Kerim-tahna, şi de Ruși și Români marea re- 
dută de la Griviţa. Acestă tabiă, sprijinită 'nainte 
printr'un redan, se vedea, din posiţiunile ruse şi ro- - 
mâne ca formând o unică și puternică redută care 
se considera, ca, cheia posiţiunei în acea, parte. Ina- 
poia acestui front şi sub apărarea, lui, se afla o ta» 
bără de trupe turcesci. Trupele române eraă în 
faţa, acestui front Nord al întăririlor Plevnei. 

Frontul Est se întindea pe câma dealurilor des-
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„părțitâre între văile Griviței, şi consista, dintrun 
grup de redute şi întăriri construiţe. de pe acelaş 
sistem ca, ale frontului Nord. Reduta principală, aci era numită de Turci Mafia pașa şi de Ruși re- „- duta de la itadișovo. Inapoia, aceştei linii de întăriri 
era asemenea, o tabără turcâscă, şi frontului aces- 
tuia stăteau în faţă, corpurile al IX-lea și al IV-lea, 

- Tusesci, 

Frontul Sud al întăririlor Plevnei începea, Ia, 
“stânga, gîrlei Puceniţei, pe câmele cari se întind 
până la malul drept al Vidului. Aci se aflaă iarăși mai multe linii de redute şi retranșamente solide 
pe crâstele Murteluă Verde ; ele se numiaă tabia, 
saii redutele de Ia, Krişin. In fâţa, lor sta, detaşa. 
mentul principelui Imeritinski, trecut mai în urmă 
“Sub ordinele generalului Skobelef. 

Ast-fel se înfățișa la o repede ochire întăririle pe cari Osman pașa, cu nepregetată, activitate şi punând să lucreze la dînsele nu numai oștirea, dar 
"şi populaţitinea din Plevna, le rădicase până la, 
„data de î5 si —. Aceste fortificări, suntem nevoiţi 

„de cadru acestei naraţiuni care îmbrăţișeză, gene- 
ralitatea, faptelor Și evenimentelor petrecute, a, le 
descrie în mod fGrte sumar, dar lucrările Turcilor, 
cari fură notabil sporite încă în timpul investis- 
mentului Plevnei, precum şi diversele și importan- 
tele fortificări cari s6 edificară acolo de armatele 
aliate române și ruse, constituese un subject, de 
studiă atrăgător și plin de învățăminte mai ales 

- Pentru speoialist, pentru inginerul militar.
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Acum când s'a arătat întăririle în contra, căror 
armata, română, împreună cu cea, rusească, avea, 
să se lupte, să dicem un cuvânt şi de inamicul ce 
avea, să combată, de trupele otomane din Plevna; 
Efectivul acestor trupe se socotea, la, re, de 
statul-major rusesc, la cifra, de 45—50,000 6meni. - 
La, căderea, Plevnei, numărul Turcilor cari depuseră 
armele, cu oficieri cu tot, se urca, cam la 50,000 
Gmeni validi, şi se aflaă în oraş soldaţi turci bol- navă și răniți peste 7,000, cari, Plevna, fiind cu 
totul împresurată, nu se mai putuseră evacua. În 
eșirea de la 28 noembre, Turcii perduseră 6,000 Omeni morţi şi răniţi. Dacă în momentul când se 
predară, după 5 luni de lupte, de grele lipsuri și 
suferinţe ce le impusese înconjurarea, forţele tur- 
cesci tot mai însumai ca, la 65,000 6meni, nu este 
nici de cum urcată socotslă a, le evalua la, deschi- 
derea din noă a acţiunei în contra Plevnei, la fi- 
nele lui august, şi începutul lui septembre, la, nu- 
mărul de cel pucin 65,000, egalând, deci, atunci, pu- 
terile române-ruse ce le stăteaiă în faţă, 

Armata turcâscă, de la Plevna, nu era, compusă, 
totă din aceleaşi elemente. Parte eraii nizami, redifi 
și chiar trupe de eliţă, ale gardei imperiale a Sul. 
tanului; parte neregulaţi și contingente din Albania, 

„ Bosnia, şi provinciile asiatice, Cadrele nu aveai 
tâte organisaţiune complectă. În multe companii 
îmaniă, adică, preoții, înlocuia pe oficieri şi aveaă 
mai multă autoritate decât dînșii, dar pentru sol- 
dat ce alt este oficierul, în răsboiii şi în primejdiă,



232 | CARTE A ŞEAPTEA. 

decât un preot care trebuie să, slujâscă Ja altarul 
patriei, şi săşi pună viâţa, jertfă pentru dînsa. Tru- 
pele turcesci erai armate cu perfecte pusci Pea. 
body-Martini, Snider, Remington şi carabine cu re- 
petiţiune Winchester cu câte 14 şi 18 focuri. Arti- 
leria avea, 100 tunuri ; 88 de câmp ds 8 și de 9 cm. 
Krupp, 12 de munte. Muniţiunile, pentru pusci mai 
ales, erai forte abundente, ceia, ce se vedea, din în- 
trebuințarea, fără margini ce făceaă Turcii de fo- 
curile de infanteriă, Mareşalul comandant, Osman 
pașa, avea ca, şef de stât-major pe iiva (general de 
brigadă) Tabhir paşa; comandant al geniului era, 
liva Tefic paşa; Ahmet pașa, era cap al artilierei ; 
fiă-care front, al apărărei era comandat, de un pașă; 
ferik (general de divisiă) Adil pașa, un b&trân eroă 
al resboiului Crimeiei, comanda, frontul Nord spre 
partea Românilor. Cum se bătură, soldaţii otomani, 
faptele ce povestim vor arăta, 

Conform înţelegerei stabilite în urma, consiliului 
de la, Radeniţa de a se pregăti atacul Plevnei prin- 
tro întinsă bombardare, comandantul armatei de 
Vest dete "rmătorul ordin general : 

. 

DISPOSIȚIĂ PENTRU ARMATA DE. VEST. 

Poradim, 23 august 1677, 

Astă-di, 25 august, la 6 ore stra trupele armatei 
de Vest vor părăsi bivuacurile lor actuale spre a ocupa posițiuni ofensive în fața părței Sud-Est a taberei întărită Pievna. Pentru ac&sta se ordonă:
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1) Corpul al IX-lea va ocupa posițiile d'între şo- 
scua Bulgăreni-Griviţa şi drumul de la Pelișat la 
Plevna. După ce va ocupa aceste posiţii, va începe 
imediat construcția terasmentelor pentru baterii, și 
a întăririlor pentru infanteriă, Acest corp va înainta: 
în liniă de bătaiă 3 regimente de infanteriă cu tâte 
bateriile de g, iar 3 regimente cu bateriile de 4 vor. 
forma reserva corpului. Un regiment şi o bateriă 
de 4 se vor detașa la reserva generală, 

Dou& baterii de asedii, una cu i2 și cea laltă cu 8 
guri de foc se vor înălța pe linia de bătaiă a cor- 
pului JX-lea, în locuri alese de mai 'nainte ; acest 
corp este însărcinat a le construi şi a le arma, adă- 
postindu-le. 

2) Corpul IV-lea va trămite 3 regimente din di- 
visia 16-a de infanteriă cu cele ş baterii de 9 ale cor- 
pului pentru a ocupa înălțimile aflate /nainte de 
Radişevo, unde vor începe imediat construcția de 

„lucrări de apărare pentru bateriile înaintate în linia 
de bătaiă, și de retranșamente pentru infanteriă, 
I-a brigadă din divisia 30-a de infanteriă, cu patru 
baterii de 4, vor forma reserva corpului, iar a 2-a 
brigadă a aceleiași divisii cu două baterii de 4 va 
face parte din reserva, generală. - 

3) Divisia 4-a română se va dispune în jurul satu- 
lui Verbiţa, și 3 regimente de călărași vor ocupa 
posiţiile la drâpta Verbiţei până la Vid, în fața 
frontului Nord al întăririlor inamice. i 

4) Cavaleria generalului Loșkarei compusă din 
regimentele de dragoni de Astrakan şi Kazan, din 
lancieri de Bug și din Casaci de Don No. 9, cu dou& 
baterii călărețe, va ocupa șoscua Griviţa, va acoperi 
flancul drept al liniei întregi și va mănține comuni- 
cațiile. cu divisia 4-a română. I-a brigadă a divi- 
siei a 4-a de 'cavaleriă va ocupa înălțimile între Za. 
ceuzfa și Radișevo şi va acoperi flancul stâng al liniei
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generale. Regimentele de Don, comandate de colo- nelul Tchernozubof, vor mănține comunicațiile între flancul stâng al corpului IV-lea și brigada de Casaci de Caucas; ele vor observa șoscua d'între Plevna și Zoucea, trămițând eclerori cât se pote mai departe la Vest de șosea. o Regimentele de husari de Kiev și Mariupol cu bateria călărcță n” 8, vor face parte din reserva ge- nerală. 3 sotnii din al 34-lea regiment de Dor sunt hotărite pentru a forma escorta, comandantului ar- matei de Vest, 
5) Reserva generală compusă de 3 regimente de infanteriă, din 3 baterii de 4 Şi 1 brigadă de husari cu bateria no 8 călăreță, se va aduna 'naintea satu- lui Pelişat, 
6) Comandantul armatei de Vest se va ţine lângă reserva generală. a 
7. Trupele armatei de Vest vor fi îmbrăcate în modul următor: în tunici cu pantaloni albi și kepi- urile învelite cu alb. Răniţele se vor lăsa pe locurile de unde va începe mișcarea asupra posiţiilor, Se „vor forma în fiă-care regiment escuade speciale din soldații slabi, şi se vor lăsa, parte pentru a păzi ră- nițele, și parte pe lângă trenuri. 
8) Trupele vor lua cu ele: chesânele de artileriă şi cu cartuşe, lazaretele mobile atașate la divisii, precum și căruțele pentru bolnavi. Parcurile volante ale corpului IX lea vor fi la Zgalince; acele ale corpului al IV-lea pe înălțimile între Tucenita și Bogot; parcurile mobile ale corpului al [X-lea lângă podurile de la Bulgăreni, iar ale corpului al IV-lea aprâpe de acelea de la Lejan. Restul trenurilor tru- pelor va rămânea în localităţile actuale : pentru cor- - -pul al IX-lea înapoi de Karagaci-Bulgarski, și pentru corpul al IV-lea 'napoi de Poradim,
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3 de carne fertă și patru de pesmeţi. | 10; Ambulanțele corpului al IX-lea se vor stabili lângă cele trei puțuri pe drumurile ce duc de la | Zgalince la Pelișat, şi acelea ale corpului al IV-lea pe rîuleţul Tuceniţa. 
II) Pretorii ambelor corpuri vor aduna cât se pote mai multe cară recuisiționate în satele vecine, lăngă ambulanţe, 
12) Lucrările săpătorilor sunt arătate întrun or- 

9) Soldaţii vor avea cu dînsi fiă-care două livre 

din special. 
13) Scopul acţiunei este comunicat verbal coman- danţilor de corpuri de armată. | . 

CAROL. 

De o-dată cu aceste disposiţii generale privitâre la întrâga armată, de sub comandamentul sei, Dom- nitorul dase următorul ordin special oștirei sale : 

Domnului feneral Cernat, 
comandantul armatei române de operațiuni. 

Poradim, 25 august (6 septembre) 1877, 
Indată după priimirea acestui ordin, veți lua - dis- posițiunile următâre : 
1). Divisia 4-a va înainta de la Verbiţa la Griviţa luând posiţiunile alese mai înainte pentru artileriă, Aceste posițiuni sunt şoscua ce conduce de la Plev- na la Bulgăreni, și drumul ce conduce de la Griviţa la Verbiţa, 
La Griviţa se vor aşeda 8 baterii; pe lângă cele divisionare se vor complecta cu baterii din reservă, Divisia a 4-a se va pune imediat în legătură prin flancul seă stâng cu brigada rusă din corpul al IX-lea, care formeză flancul drept al acestui corp.
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„ Cavaleria generalului Loskaref a priimit ordin să 
ia posițiuni înder&tul divisiei a 4-a și a flancului 
drept al corpului al IX-lea rus. 

Îndată ce divisia își va lua posițiunile ei, chiar 
astă n6pte va lua măsuri a se întări; 3 regimente 

„de călăraşi vor ocupa posițiunea între Verbiţa și 
Vid, în fața întăririlor inamice, 

II) Divisia de reservă se va afla la Verbiţa, unde 
îşi va lua posițiunea în locul divisiei a 4-a. Se va 
detașa de la divisia de reservă 4 bataliâne cari vor - 
merge Ja Pelișat pentru a întări reserva -generală a, 
armatei de Vest; drumul ce vor urma aceste 4. ba- 
taliâne de la Kojulovce la Pelișat va fi prin Zgalince. 

Nici o col&nă nu va pleca fără călăuze. - 
III) Divisia 3-a va păstra până la noui ordine po- 

sițiunile ce ocupă. 
CAROL. 

26 august Nâptea, de 25/, spre “Fseptembiă ETA ÎNtunecâsă şi 
fără lună 'naintea Plevnei, vântul bătea spre partea 
opusă Turcilor. Acâsta favorisă lucrările de aședare 
a bateriilor nâstre cari aveaii să deschidă bombar- 
darea a, doua di, fără ca, Turcii să le fi simţit, şi 
împedecat prin focul lor. Săpătorii ruşi al corpurilor 
al X-lea și al IV-lea, mai apropiaţi de posiţiunile 
unde aveai să 'și stabilâscă tunurile, începură a, 
construi apărările pentru guri de foc de câmp şi 
pentru cele 20 tunuri de piaţă de calibru 24. Se 
lucră t6tă nâptea, şi 2 baterii de asedii erai ins- 
talate, una, la, drâpta, satului Radişovo, care primi 
numirea de bateria Catartuhă din causa unui 0b- 
servator înalt rădicat în acea parte spre a prive- 
ghia în depărtare terenul, armată cu 12 tunuri
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mari. Cea de a, doua, cu 8 asemenea, tunuzi, era, 
aşedată între satele Radişovo și Tuceniţa, 
„. Colonelul Angelescu Alexandra ordonase divişiu- 
nei a 4-a ași strînge bivuacul de la, Verbiţa, şi a, 
se pune în marș spre Griviţa, Ea se v&du silită să 
facă un ocol spre a, ascunde inamicului înaintarea, 
ei; acâsta i prelungi drumul, și când ajunse spre 
diuă în posiţiunile ce avea, să ocupe, nu mai avu 
timp aşi termina, adăposturile pentru baterii până. 
la apropiata, oră a deschiderei bombardamentului, 
Divisia, *și începu, însă, acţiunea la, ora hotărîtă, 
trăgând în câmp deschis, şi "Și isprăvi parapetele 
chiar în timpul focului. 

Semnalul porni la 6 ore diminâța, din bateria, 
Catartului printr'o salvă trasă de dînsa,; 168 tonuri 
începură de-o-dată a tuna, asupra, întăririlor şi ora- 
şului Plevna. Ruşii aveai în bateriă 120 tunuri, 
Bateriile române cari intrază, în acţiune în acea di, 
erai 1-a, 3-a, 5-a, din regimentul al 3-lea; a 4-a 5-a 
din regimentul al 4-lea,; 1-a, a 2-a și a 6-a din regi- 
mentul al 2-lea, de artileriă; 48 tunuri. Posiţiunile 
pe cari acestea, se aședară, fuseseră, recunoscute în 
ajun de comandantul divisiunei a, 4-a, împreună cu 
şeful seu de stat-major şi cu comandanţul artileriei 
divisionare. Intăririle Plevnei fuseseră cu de am&- nuntul studiate de trupele rusesci cari se aflati în 
faţa lor de o lună de dile ; situaţiunea, lor se rădi- 
case pe plan și o copiă fusese dată de statul-major 
rusesc statului nostru major, | 

Ordinea, aşedărei bateriilor nâstre era următorea,:
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linia focului începea, la, şoseaua, Bulgăreni: Plevna, 
d'asupra, satului Griviţa, lângă flancul stîng al 
corpului al IX-lea, rusese. Prima bateriă consta, din 
12 guri de foc ale bateriilor 1-a din regimentul al 
3-lea şi a, 5-a din regimentul al 4-lea, de artileriă, sub 
comandamentul majorului Crătunescu. Bateria, lo- 
vea pe de o parte în lucrările inamice din stânga 
șoselei spre Radișovo, pe cazi le bătea, şi artileria, 
rus6scă ; pe de altă parte objectivul baţeriei române 
era, Abdul-Kerim: tabia, numită d6 noi reduta mare 

„de la Griviţa. Dincolo de întăririle protivnice de la 
Radişovo, se zăreai mișcări de trupe în tabăra, tur- 
câscă, care 'şi strîngeati repede corturile, indicând 
că inamicul nu se aștepta, în acea di la deschiderea, 
focului. 
A doua hbateriă română era, aşedată pe dealul! 

acoperit, cu vii d asupra, satului Griviţa. Ea, era, for- 
mată, din 36 guri de foc ale bateriilor l-a, 2-a, 6-a, 
din regimentul al 9- lea; a 3-a, 5-a, din regimentul 
al 3-lea; a 4-a din regimentul al 4-lea, de artileriă, 
Şi era, sub comandamentul maiorului Vartiade. 

Pe când se urma bombardarea, trupele de infan- 
teriă, acoperite în vălcelele şi încovăiturile de teren, 
stătea în vecinătatea, bateriilor, gata de luptă în 
casul unui atac din partea, vrăjmașului. Linia, ân- 
tăia, cât se putea mai apropiată, era, formată de 
brigada, Cantili, care trămisese ante-posturi înainte 
şi luase contactul cu ante- -posturile inamice; bri- 
gada, Borănescu, în a doua liniă, Inapoia, acestei 
linii, pe platoul din drâpta, şoselei Bulgăreni-Plevna,



GRIVIȚA. 289 
se stabiliră ambulanţele divisiunei a, 4-a şi ambu- lana, de reservă, 

Simultanei cu acţiunea, artileriei române înce- puse și aceia a, artileriei rusesci, Corpul al IX-lea, în stânga, şoselei şi în prelungirea, flancului stâng . al divisiunei nostre, își concentra, focul asupra, fron- tului Est al posiţiunei inamice. Apoi linia, focului cârmea, spre satul Radișovo, unde corpul al IV-lea bătea, acelaşi front despre Miadă-di. Pe stânga, ar. matei aliate, spre întăririle turcesci de la, Krişin, la malul Vidului, detașamentul generalului Imeri- tinski, călare pe şoseaua Plevna-Lovcea, era. maj depărtat, de posițiunile inamice Și avea mai mulţ drum de străbătut Spre a se apropia de dînsele. Acest, detaşament se stabili numai după amiaqi pe muntele Roșu, în faţa, primei crâste a muntelui Verde, unde 'şi aşedă bateriile dispunându-se a, par- ticipa a doua, Qi la bombardament, 
După primul moment de surprindere, Turcii de- schiseră, imediat, focul din redutele și întăririle lor, și la sgomotul celor 168 guri de foc ruse-române se întovărăşi glasul tunurilor otomane de pe frontu- rile bombardate. Tragerea turcâscă era, regulată, fără grabă, însă, în genere, bine îndreptată; bătaia, tunurilor otomane era, fârte depărtată, obuse d'ale lor ajunseră până aprâpe de Verbiţa. Se vedea, că inamicul studiase bine posiţiunile, poseda bună, apreciare şi Cunoscință exactă a distanțelor. Cu tote acestea focul sei la, început nu pricinui daune seridse, și artileria aliată îşi manifestă superiori- 

„20
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tatea sa numerică, Era visibil că Turcii erai pru- 
denţi și 'și iconomiseaii muniţiunile de artileriă ; 
procedere înțelâptă, din partea, lor spre a'și păstra, 
tot efectul pentru momente decisive. 
Comandantul armatei de Vest, Domnul Carol, 

însoţit. de şeful de stat-major general, încălecă, Ia 
7 ore dimin6ţa, și porni spre a inspecta, posiţiunile 
de bătaie luate de trupele aliate. In apropiere de 
şoseaua, Bulgăreni, generalul Cernat, comandantul 
armatei române de operaţiuni, întîimpină pe Dom- 
nitor şi “i dete raportul despre disposițiunile luaje 
pe drâpta liniei. Domnul urmă din diferite baterii 
acţiunea artileriei, studiând efectele, convorbind cu 
comandanții şi dându-le ordine verbale de a întări 
liniile infanteriei prin lucrări repedi.de adăpost, 
spre a fi pregătiţi pentru ori-ce întreprindere din 

„partea vrăjmaşului. Preţi6sa, lopată a trupelor ro- 
„mâne le servi mult la, îndeplinirea, acestui ordin, 

Pucin după amiadi sosi pe teren Impăratul Ru- 
siei cu marele-duce Nicolae şi numărâse suite. Dom- 
nul Carol merse de salută pe monarcul Rusiei, care 
se aședă, înapoia, centrului pe un platoă la stânga 
şoselei Bulgăreni, de unde privirea putea, să îmbră- 
țișeze linia, circulară, a, baţeriilor aliate. Diua acâsta, 
ei ze ETA aniversarea, încoronărei lui Ale- 

xandru al II; trupele rusesci aclamaii cu entusiasm 
în trecerea, “i pe Țar. 

Dacă era. s&rbătâre dinastică în armata impe- 
rială, s&rbătâre naţională era în acea, di în oștirea, 
român6scă. Tunurile ei bubuiai pe pământ osman- 
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Ită luat cu silniciă de la creștini; vulturii cu crucea, 
în plisc de pe stâgurile sale 'Şi luaseră, sborul peste 
Dunăre și scutura voioşi aripile, gata, să se avânte pe vizuinele dușmanului. 

Energici şi veseli, după fericita fre a Românului, își îndeplineaii tunarii noştrii datoria, Mai t6tă 
diua ei traseră, descoperiți în câmp, căci am spus 
cuvântul pentru care nu'și putuseră stabili peste 
nspte apărările. Dar ei nesocoteaii pericolul și erasă mulțumiți, căci acâstă împrejurare le da, prilej de a se arăta, la, lucru, Şi le atrăgea, numărâse vi- site din partea, oficierilor din statul-major rus. şi atașaților militari străini, pe care aztileristii nostrii îi priimeati curtenesce, făcându-le onorurile baterii. lor. Era la început; modă — căci ca, salnele câmpul de bătaiă își are şi dînsul modele sale inspirate de emulaţiunea, de a, se distinge prin înfruntarea, pri- mejdiei şi disprețul morţei — era, o adevărată, modă, în primele dile ale bombardăsrei, d'a, merge a visita, posiţiunile 'naintate ale Românilor. 
„Aţi fost să vedeţi bateriile Românilor ?* întreba, colonelul Gaillard, ataşat militar al Franciei, pe un adjutant, al Impăratului Rusiei, „Ei vin de la, dînşii, urma, oficierul francez, „şi am fost cu deo- „sebire mulţumit de ce am vădut; dar ce am ob- „servat mai ales este îndemânarea, şi priceperea, „Cu care şefii lor de baterii, cari adesea, nu sunt, de- „cât locotenenţi, îndeplinesc misiunea, ce la, d-v, „Ruşii, este generalmente încredințată oficierilor „superiori, comandanţi de baterii. Veţi vedea, că,
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„al să fiă sdraveni micii Români, (is seront crânes, 
„les p-lits Roumains).“ 

Nimic nu caracteriză mai bine ca aceste cuvinte 
ale colonelului francez, cu deosebire simpatie Ro- 
mâinilor, juvenila, ardore a trupelor române, cari, 
de la ânttia di a intrăzei lor în acţiune Ia, Plevna, 
se înfăţișară în chip mulţămitor alături de vechia, 
armată a Rusiei. 

Bombardarea, inu până la, 6 ore sâra. Pe la 5 ore, 
comandanții corpurilor rusesci şi generalul Cernat, 
comandantul corpului român, se întruniră la ob- 
servatorul unde se afla, căpetenia armatei de Vest 
cu Împăratul şi marele-duce Nicolae. Comandanții 
presintară raportul lor asupra resultatului qilei, 
și observaţiunile ce făcuseră. Se constatase că ina» 
micul nu se aștepta, la bombardare, Focul turcesc, 
de și bine îndreptat, avusese mai pucină intensi- 
tate decât al nostru, şi superioritatea, numerică a, 
artileriei se văduse a, fi în partea nâstră. Nicăieri, 
însă, focul inarniic nu fusese stins, întăririle turcescă 
nu păruseră sdruncinate, Domnul Carol ordonă 
continuarea, pe a doua di a, acţiunei care avea să 
fiă sporită cu baterii nouă române-ruse, şi prescrise 
întărirea, trupelor pe posiţiunile lor. În cursul nopței 
aveai să se tragă salve la intervale, spre a împedica, 
pe inamic aşi repara și îmbunătăţi întăririle. Im- 
păratul şi marele-duce se întorseră la, Radeniţa, 
Domnul Carol la, cuartierul seă de Ja Poradim. 

A doua di, eesti Cele 2 corpuri rusesci şi di- + 8 septembre? 

visia 4-a română încep bombardarea la 6 ore dimi-
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nâţa. Pe aripa stângă a nâstră, detașamentul Ime- ritinski urma, a se face stăpân pe posițiuni de unde „să se pstă apropia spre a bate redutele vrăjmaşe ce avea în față; vom nara mai departe acţiunea, acestui detașament, în diua, de 27],. 
Divisia 4-a, înaintase peste ndpte bateriile sale până la 1,400 metri de întăririle turcesci, şi tot, în acea ndpte colonelul Barozzi, șeful statului-major general al armatei române, ordonase majorului La hovari Iacob a, porni cu oficieri din statul-major al marelui cuartier român, Și escorte de cavaleriă, spre a recunosce valea Bucovei şi posiţiunile pe cari urma a se aşeda bateriile divisiunei a, 3-a, care avea, să 'nainteze a, doua, di spre Plevna. Aceste recunbsceri împinseră până în linia ante-posturilor turcesc cari le priimiră cu focuri, şi oficierii de stât-major observară atât punctele ce aveall să se ocupe de trupele divisiunei a, 3-a, cât şi posiţiunile inamicului ce trebuia să le serve de obiectiv. Linia focului românesc se întări, dar, a, doua, di prin întrarea în acțiune a, divisiunei a, 3-a, cărei Domnitorul ordonase a, porni la 5 ore diminţa, din Kalişovaţ şi a, înainta către Bucova, unde avea a, se stabili pentru a participa la bombardare. Colo- nelul Angelescu George adusese divisiunea, a 3-a, la 8 ore, pe posițiunile ce'i se indicase, şi aședase neîntârdiat, 30 tunuri d'asupra, văei Bucovei spre a bate grupul întăririlor frontului Nord, numite Bucova-tabia, şi a, lua, în flanc Abdul-Kerim-tabia, bombardată, în față de divisiunea 4-a; 78 tunuri
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românesci erai acum în lucrare. Tot de o-dată bri- 

_gada de călăraşi a colonelului Roznovanu străbă- 

tu platoul din faţa Bucovei, salutată fiind în tre- 

cere de obusele inamice, și după ce detaşă un 

regiment la cuartierul general român la Verbiţa, 

aședă cele-lalte regimente în bivuac în spatele 
divisiunei a 3-a, stabilind garde mari, posturi de 

observaţiune și vedete pe flancul drept, până la Șu- 

surlu şi malul Vidului. 

Intrarea în liniă a divisiunei a 3-a, executată, 

diua, nu se putuse ascunde vederei vrăşmașului 

vigilent, din redutele şi observatoriile sale. El își 

îndreptă pe dată tunurile asupra acestei divisiuni, 

mai cu s$mă asupra lucrătorilor cari r&dicai apă- 

rările pentru artileriă ; dar tunarii nostri işi săvâr- 

șia treba, în linişte, răspundănd cu vigsre focului 

inamic. 

In acâstă a, doua di a bombardărei, acţiunea în 

partea, armatei aliate fu și mai viuă; 250 guri de 
foc ruse şi române, căror răspundea glasul a 100 
tunuri turcesci, tunau în jurul Plevnei. Sgomotul 

artileriei era, atât de puternic, încât oficierii ruşi 

mai bătrâni afirma că de la Sevastopole nu mai 
audiseră asemenea bombardare. In întinsul amfi- 

teatru de dealuri și costișe, cât coprindea zarea, 

ochilor, nu se vedeai decât mari rotocâle de fum 

înălțându-se în pfîlcuri, ca nisce nuori albi şi înde- 

saţi cum e vata, peste tăbiile și bateriile cari, de 
departe, păreau una cu pământul. Ascunsă în văi 

cotite, Plevna nu se vedea din liniile nsstre;
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dor prin orientare 1 se ghicea, posițiunea, în dosul 
întăririlor vrăjmaşe. In depărtare nici un sunet 
omenesc ; numai detuniările repețite ale tunurilor, 
şuierul bombelor și crăparea obuselor lăsată să se 
presimță patima și lupta, Gmenilor, cari, îngropaţi 
în șanțuri, ascunși în tufișuri, pitulați prin vălcele 
Și văgăuni, își trimiteaiă răni şi ucidere fără a se 
vedea, unii pe alţii. 

Din qi de diminsță comandantul armatei de Vest 
era, pe câmp, în inspectarea, posiţiunilor şi bate- 
riilor. Pe la amiadi sosiră, iarăşi Impăratul Ale- 
xandru și marele-duce Nicolae, şi se opriră la 
observatorul unde stătuseră, în ajun. Domnitorul 
inspectând la, ora 1. a, posiţiunile divisiunei a, 
4-a, vădu aci că întrega artileriă a acestei divi- 
siuni nu lua parte la bombardare, și 2 baterii 
trebuiseră, să se retragă în reservă din “causa, 
posiţiunei unui redan turcesc care flanca, tabia Ab- 
dul-Kerim, şi, prin focul sei de infanteriă, Ia, 
900 metri de posițiunile nostre, ne pricinuia, multă, 
perdere împedecând, în partea aceia, acţiunea, ar- 
tileriei. Comandantul divisiunei a 4-a, raportând 
împrejurarea, Domnitorului, ceru autorisația de a, 
face să dispară acel obstacol, respingând pe inamic 
de pe dînsul. Căpetenia, armatei române, apre- 
Ciând necesitatea acestui atac parţial pentru a, 
scuti trupele nâstre de repeţite şi simţitâre per- 
deri, precum şi spre a, le permite desvoltarea ar- ' 
tileriei şi apropierea de întăririle vrăjmaşului,



296 CARTE A ŞEAPTEA, 

autorisă pe comandantul divisiunei a 4-a, să pro- 
csdă la executare. 

Colonelul Angelescu A. își luă imediat disposi- 
țiunile pentru a ataca redanul chiar în acea di. 
Batalionul al 2-lea, (maior Lecca) al regimentului 
al 13-lea, de dorobanţi, comandant loc.colonel Pe- 
trovan, se afla în ante-posturi. La 2 ore d. a, se 
aduse al 2-lea batalion (maior Macri) al acestui 
regiment; și batalionul 1-iă (maior arca) din regi- 
mentul al 5-lea de infanteriă, comandant; loc.-60- 
lonel Fotea, fu pus ca, susținere, împreună cu 1 
secţiă a bateriei 1-a, din regimentul al 3-lea de ax- 
tileriă. Cele-Valte 5 batalidne ale brigadei Canţili 
erai în reservă. La 31/, ore colonelul Angelescu 
A. dete ordinul de ase păși la atac, cu a cărui 
conducere fu însărcinat şeful de stat-major al di- 
visiunei, loc.-colonel Voinescu Sergii. La un sem- 
nal dat, tiraliorii batalionului 2-lea, din regimentul 
al 18-lea de dorobanţi pornesc cu viuciune înainte 
și deschid focul asupra sentinelelor inamice de 
cari se apropiă când descoperiţi, când ocrotiţi de 
ori-ce depresiune de teren, de cel mai mic tufiș 
sa moșoroiii de pămâut, ce întâlnesc în cale. Ba- 
talionul 1-iă al aceluiaşi regiment urmâză în liniă 
desfășurată, având la drâpta compania i-a care 
înconjură flancul stâng al posițiunei inamice; la, 
stânga nâstră, și drâpta inamică, compania 3-a. 
După compania din centru urmâză compania, %-a, 
cu drapelul regimentului. Ante-posturile turcesci 
își descarcă armele şi se retrag înaintea, tiralio-
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rilor nostri asupra redanului ; tabia, Abdul-Kerim, 
al cărui foc fusese până aci mai rar, îşi înteţesce 
canonada trămițând şrapnele asupra colânei de 
atac. Loc.-colonel Voinescu, în capul regimentului 
al 13-lea de dorobanţi, se avântă cu dinsul la, asalt, 
susținut, pe drâpta de batalionul 1-iă a] regimen- 
tului al 5-lea de infanteriă de liniă, şi înapoi de 
secția bateriei 1-a, din regimentul al 3-lea de arti- 
leriă care 'și precipită focul. Bravii dorobanţi intră, 
în redan asvârlindu-se cu baioneta asupra inami- 
cului. Turcii fug spre reduta, d'înapoi, acoperind, 
însă, în retragere trupele nâstre cu focuri de infan- 
teriă, pe când reduta turcâscă, sporea focurile tu- 
nurilor sale căror răspundea cu egală energiă ba. 
teriile nâstre d'asupra, Griviței. Indată, ce trupele 
române intrară în redan, bateria a 3-a a regimen- 
tului al 3-lea, de artileriă, înaintâză, și începe a bate 
tărâmul d'înapoi spre a împedica, înaintarea, Susţi- 
nerilor turcesci ; iar soldaţii nostri, sub direcţiunea, 
oficierilor, se pun îndată, la. lucru pentru a se sta- 
bili pe posiţiunea cuceriţă şi a o întârce în contra, 
inamicului. . 

Acest, atac al infanteriei române — botezul seu 
de foc şi prima, ei luptă pept la pepit cu vrăjmaşul 
— se s&vârșise cu minunată vigore. Nu numai ofi- 
cierii, și în fruntea lor inimosul conducător al asa]- 
tului, loc-colonel Voinescu, fură la, înălţimea nobilei 
lor sarcină, dar soldaţii, mai vîrtos, dovediră în ce 
țesătură, trainică, e urzită, firea ostăşâscă a Româ- 
nului, și ce se pote întreprinde cu dînsul, bine po-
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văţuit. Dorobanţii, a căror organisaţiă, am avut 
prilej aspune intr'alt loc,era pucin preţuită, arătară 
că în ce privesce vitejia, devotamentul Şi însușirile 
militare, ei pot să se pună alături de ori-ce trupe 
de liniă, 

Artileria, în astă luptă ca în tâte împrejurările 
în cari luă parte în campaniă, mănţinu consideraţia, 
ce începuse a'şi câştiga pentru sciința, şi destoinicia, 
ei. Secţia bateriei care însoţi atacul şi'l susţinu 
înaintând tunurile sale în câmp deschis până la 
800 metri de focul inamic, si comandantul ei, lo- 
cotenentul Hartel, îşi împlini liniştit datoria, fără, 
a se turbura de glânţele cari cădeaii în juru'i lovind 
pe tînărul, dar hotărîtul oficier de artileriă. Cu 1o- 
cotenentul Hartel mai erai oficieri răniţi în acest 
atac: căpitanul Morţun, din al 13-lea regiment de 
dorobanţi, și locotenentul Marinescu, din al 5-lea, 
de liniă ; perderile nostre se însemnaiă în tot la 16 
morţi şi 113 răniţi. 

Fericită era întîmplarea că dorobanţii din jude- 
_ţele Iași şi Vaslui merseră la, asalt alături cu fraţii 
lor Munteni, învărtind împreună, acum la, 1877, şi 
în tocul dușmanului, vecinica, nedespărţită horă a, 
unităţei naţionale, ca în 1859, şi la viață cu unire 
şi la morte cu ?nfrățire ! 

La ora în care urma acâstă luptă în partea Ro- 
mânilor, detașamentul generalului Imeritinski sus- 
ţinea şi dînsul lupta pe aripa stângă. Am spus că 
acest, detaşament se afla mai depărtat de întăririle 
inamice decât centrul și drâpta nâstră. Pentru ca
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artileria detașamentului Imeritinski să'și potă des- 
volta acțiunea asupra întăririlor turcescide la Krişin, 
trebuia să se apropiă şi să se facă, stăpână pe crestele 
Muntelui Verde, pe cari Turcii își săpaseră șanțuri şi 
tranșee de unde căutasă a, ţine în respect pe protiv- 
nici, şi le pricinuiaii perderi prin focuri de infan- 
teriă. Comandantul armatei de Vest prescrise prin- 
cipelui Imeritinski a'și înainta trupele spre posiţiu- 
nile inamice, cum se făcuse la, centru și la aripa, 
drâptă ; şi generalul Skobelef II fu însărcinat a res- 
pinge, cu ante-garda, detașamentului, pe Turci de pe 
crâsta din fața satului Brestoveţ. Acest general 
înainteză la 4 ore d. a, regimentul al 5-lea, de in- 
fanteriă, (Kaluga) având în reservă regimentul de 
Estonia, asupra, crâstei, dar batalinele împinse de 
avântul lor, trec de acâstă crâstă Şi da peste glâte 
mari inamice cari se adunaseră, pe a doua crâstă, și 
primesc pe năvălitori cu un foc fârte întețit. Ruşii 
sunt nevoiţi a, da înapoi cu perderi simțitâre; însă, 
generalul Skobelef isbutesce a, se mănține pe crâsta, 
d'ântăi și a'și stabili aci tunurile, adunându-şi ră- 
niţii până la ivirea nopţei. Detașamentul Imeriţin- 
ski perdu în acestă luptă, ca la, 900 Gmeni. | 

Nâptea nu aduse cu sine liniște desăvârşită, în 
liniile protivnice. Am dis că trupele divisiunei a, 
4-a română, îndată, ce ocupaseră redanul luat în 
cursul dilei de la Turci, îl transformaseră, într'o 
mică, redută, spre a, servi de sprijin ante-posturilor 
n6stre, cari înaintaseră în acea, parte până la 700 
metri de întăririle inamice, După ce înoptă, Turcii
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pornind din. întăririle Abdul-Kerim, înaintară asu- 
pra, redanului în nădejde de a surpinde pe Români; 
dar posturile înaintate ale acestora deteră alarma, 
şi încercarea, de atac a musulmanilor fa respinsă, 
Apoi totul intră în linişte, numai artileria română, 
rusă urmă a trage la, intervale, peste n6pte, pentru 
a împedica, repararea, întăririlor turcesci, 

Dar acestă tragere de nâpte n'avea mult spor, 
căci când se făcu diuă la îi E întăririle tur- 
cesci pe tâte fronturile apărură, în aceiaşi stare în 
care se aflaă în diua, ântăi. Cu nepregetată hărniciă 
repara peste nâpte locotenenţii lui Osman, şi ser- 
viciul seu de genii, stricăciunile produse de bom- 
bardarea, de peste di, şi tăbiile Şi redutele turcesci 
se înfăţişeaii diminâţa următâre neclătite Şi CO- 
recte, par'că mar fi suferit, nici o lovire. 

La 6 ore diminsţa artileria, română-rusă începe 
a treia, di de acţiune, mai puternică, mai eficace 
ca, în dilele trecute, căci băteriile înaintaseră pe 
tâte fronturile, şi 220 tunuri rusesci, 78 românesci, 
erai în liniă, 

De observat, în acest uriaş duel de artileriă, era 
că, întăririle turcesci, după prima di de schimb de 
obuse cu bateriile române, se fereai manifest în 
urmă de a, priimi lupta, cu acestea, îndreptându'şi 
mai mult tragerea asupra, bateriilor rusesci. Causa, 
acestei feriri, evident că nu era numai distanța mai 
apropiată a bateriilor române. Pentru prima, Gră, 
dacă nu ne înşelăm, se întîmpla, ca tunuri Krupp 
să, se întâlnâscă ca, adversari pe câmpul de bătaiă,;
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artileria, românescă și artileria, turcâscă aveai ar- mament de același sistem. Se scie influența ce exercită asupra, soldatului încrederea, în arma, sa, Tunurile turcesci ne având superioritatea numeri- Că, și vădend Turcii că artileria n6stră nu le este inferidră în tragere Şi bătaiă, ei îşi îndreptară mai bucuros acţiunea, asupra bateriilor rusesci, cu cari spera a eşi mai lesne la, capet. 
Comandantul divisiunei a 4-a, după ocuparea, redanului luat de la, Turci, ordonase a se aședa, în stânga acestuia, pe o movilă naturală, o baite- riă de susținere. Bateria 3-a din regimentul al 3-lea, de artileriă.. fu desemnată Spre acest servicii, şi 

comandantul ei, căpitan Lupaşcu, construi în nâptea de */, spre ? da pe acâstă movilă, la. 900 metri de întăririle turcesci, o bateriă îngro- pată în pământ și ast-fel dispusă, că nu oferea un punct de ochire lesnicios inamicului. Când în di- minâța de 2/, se începu iarăși bombardarea, acestă bateriă deschise la distanţa, ei apropiată, un foc forte viă asupra tăbiei Abdul-Kerim, Şi efectul era mult Superător pentru Turci. Ei răs- punseră cât-va timp cu energiă, concentrându'şi mai ales tragerea asupra bateriei căpitanului Lu- paşcu. Dar vădând greutatea de a, lupta, cu acea bateriă bine acoperită, tunarii din reduta, turcâscă retraseră tunurile despre fața făcând front către Români, astupară cu gabi6ne deschidăturile pen- tru tunuri, şi urmară tragerea numai despre fața întârsă spre Ruşi. Cele-lalte întăriri turcesci, mai



+302 . CARTE A ŞEAPTEA. 

pucin expuse, continuară focul asupra înaintatei 
n6stre baterii de la movilă, 

Divisia a, 3-a își urmă bombardarea, asupra, objec- 
tivului seg, întăririle de la Bucova; iar divisia, de 
reservă se întări pe platoul de la, Verbiţa, săpând 
tranșee spre a acoperi flancul drept al posițiunei 
române. 

Domnul Românilor se duse în acea, di de dimi- 
n6ţă la ambulanţe, spre a, visita pe răniții nostri în 
lupta luărei redanului. Cea mai mare parte din- 
trinșii, după primul pansament făcut la, ambulan- 
țele divisionare, fuseseră, evacuați spre spitalele sta- 
bilite pe liniile d'înapoi ale trupelor, la Mecika, Şi 
Muselimselo ; numai răniții mai grei, cazi nu se 
putuseră încă transporta, se mai aflai în căutare 
la ambulanţele din prima liniă. Domnitorul adresă 
acestor viteji cuvinte de laudă şi de mângăiere, şi” 
recomandă bunelor îngrijiri ale personalului medi- 
cal;; apoi înaltul comandant merse la posiţiunile iru- 
pelor, unde se întâlni cu Imp&ratul și cu marele- 
duce Nicolae. Monarchul Rusiei şi căpetenia, armatei 
imperiale în Bulgaria, felicitară, călduros pe Dom. 
nul Românilor pentru succesul trupelor sale în 
ajun, şi pentru bravura, ce arătaseră. Acest succes 
exercitase o înveselitore influență nu numai asupra 
trupelor române, dar şi în armata russcă din ju- 
rul Plevnei. Acâstă, izbândă era, primul atac reuşit, 
înaintea, Plevnei de aprope două luni de dile; Ruşii 
îl considerati ca o augurliă, făgăduinţă, pentru ma- 
rea întreprindere care era în perspectivă. „Bravi
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„Români !* strigat oficierii ruși cu frăţâscă bucuriă, „iată, ei dovediră că nu este cu neputinţă a se lu „întăririle Plevnei. « 

Imp&ratul Alexandru trămise pe adjutantul sei, colonelul principe Demidof-Lapuchin, însoţit de oficierul de ordonanță al Domnitorului, loc.-colonel Blaramberg, în liniile române spre a aduce felici- tări, în numele Țarului, regimentelor al 13-lea, de do. robanţi, al 5-lea de liniă, şi artileriei nâstre pentru vrednica, lor purtare. Apoi la dejunul luat în câmp de Suveranul Rusiei cu Domnul Românilor, cu ma- rele duce comandant, Și suitele ruse şi române, Împăratul rădică un toast „in sănătatea, armatei „române, vitsza aliată a, armaiei rusesci. « Tarul Rusiei 'ordonă a, se distribui 50 cruci ale ordinului militar al S-tului George trupelor române cari lua- seră parte la luptele din trecutele două gile, Domnitorul merse apoi în tabăra divisiunei a, 4-a, unde exprimă, colonelului Angelescu A. înal- tele sale mulțumiri pentru nemeriţele disposiţiuni ce luase acest comandanţ spre a face să isbut&scă primul atac al trupelor nâstre, Domnul lăudă, în faţa, trupei pe lo0e.-colonel Voinescu, care dovedind un coragii egal cu inteligența, Ia asaltul redanului, dirigiase avântul ostașilor nostri, şi înalta, căpete- niă atârnă, pe peptul bravului ofcier Sifua Româ- nici. Supremul comandant al armatei române de- Coră asemenea, înaintea, frontului pe oficierii şi soldaţii din bataliGnele și bateriile cari se distin- seseră mai cu osebire, iar regimentului al 13-lea, de
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dorobanţi care se afla înşirat sub arme, îi adresă, 
în cuvinte de acelea, cari sguduie inima oștânului 
bărbătesci mulţumiri, și, spre mărturire şi pildă 

neuitată a vitejiei acestui corp, Domnul decoră 
drapelul regimentului cu marea cruce a Stele; Ro- 

mâniei. Nesfârşite urale r&spunseră înaltului co- 

mandant; trupele erai entusiasmate, spiritul lor 

minunaf,. Ele adăstai cu nerăbdare momentul de 

a fi trămise iarăşi în foc, spre a se întâlni cu duş- 
manul care sta pitulat în dosul meterezelor sale, 

nscutezând a eşi la luptă dreptă, pept la pept. 
Insă în mijlocul entusiasmului, căpetenia arma- 

tei române nu uita seriosul situaţiunei, nici perdea 

din vedere tâtă greutatea întreprinderei ce avea, 

să, se execute de trupele de sub comandamentul 

sei. După resoluţiuniie luate în consiliul de resbel 

despre care am vorbit la începutul acestui capitol, 
se împlineaă cele 3 dile de bombardare pregăti-. 

târe ce se hotărise a se urma înainte de a se exe- 

cuta atacul general asupra posițiunilor Plevnei, şi 
acel atac ar fi trebuit acum să se dea a doua di, 
ia Me Dar comandantul armatei de Vest 
avusese şi mai mult prilejul a se convinge cât 
de justă era părerea, sa, și cât de pucini sorți de 

reuşită avea, acel atac general. Cu î6tă vigurâsa 

bombardare de până acum, cu tâtă superioritatea, 
de artileriă a armatei aliate, focul inamicului, ră- 

rit cu evidentă intenţiune spre a cruța munițiu- 

nile, nu era nici cum stins; întăririle lui, necon- 

tenit drese, nu erau de loc sdruncinate. Posiţia sa,
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305 exa tot atât de puternică. Numai cele două singure mici atacuri parţiale date în diua, precedentă, pe drâpta de Români asupra redanului, pe stânga, ds Ruşii lui Skobelef asupra, Munteiui-Verde, costa. 

aprobase cererea, lor şi se amânase pe a treia di, 
30 august II septembre atacul genera]. 

Fără, ilusiuni asupra resultatuluj îinal, de Și ho- tărît, pentru cuvintele ce sta expus în acest ca- 
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sură prevădătdre a capului armatei române este 
îndeajunsă dovadă, că, el nu se momea, cu nădejdea, 
unei sigure isbândi. 

Bombardarea, urmă până sera, la”. scprembre energică 
din partea. nostră, mai rară, din partea, vrăjmaşului 
al cărui foc era cumpătat, dar nu biruit. La 4 ore 
d. a. la, schimbarea, ante-posturilor divisiunei a 4-a 
și întărirea, lor pentru serviciul de ndpte, Turcii 
Zărind trupele nostre, credură, că înaintză la atac 
ca, în sera precedentă, când năvăliseră asupra, re- 
danului. Ante-posturile turcesci și reduta Abdul- 
Kerim deschiseră un foc tare, cărui tiraliorii nostri 
respunseră,; dar vădând că trupele nâstre nu atacă, 
Turcii se liniștiră, 
În diua de “9 septenibie) la asaltul redanului, pedes- 

trimea, românsscă fusese botezată în foc, precum 
în dilele de mai nainte şi încă în cursul luptelor 
de pe malul stâng al Dunărei, artileria nâstră îşi 
primise acel botez. În diua de 2%/, călărimea, avea, 
să priimâscă şi dînsa, acestă sânţire a oștenilor. 

Brigada de roşiori compusă din regimentele 1-iti 
şi al-2-lea, (mai pucin 1 escadron care se detaşase 
spre escortă la cuartierul-general al comandantului 
armatei de Vest) şi brigada, Formac, cu regimentele 

-al 5-lea, şi al 6-lea de călărași, împreună cu o bate- 
_ziă călărâţă din regimentul 1-iă de axtileriă a, că- 

. y . pi Y 24 august - pitanului Hepites, se constituiseră, la, Ssepeezubre ÎN 

divisiune de cavaleriă independentă, sub coman- 

- damentul colonelului Creţeanu, și primise ordin a 

se intruni la 25/, cu divisia, 9-a, de cavaleriă rusâscă, 
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(Loşkaref) spre a, lua, împreună în priveghiare dru: murile pornind din Plevna, spre Nord-Vest la Ra. hova, spre Sud-Vest la, Orhanie şi Sofia, a observa, şi semnala imediat, ori-ce mișcări ale trupelor lui Osman pașa pe liniile lor e retragere. Generalui Loșkaref, care se aflase până atunci pe șos6ua, Bulgăreni-Plevna, porni cu regimentele de dragoni al 8-lea (Astrakan) și al 9-lea, (Kazan) al 9-lea, de ulani (Bug) al 16-lea de Cazaci de Don şi 2 baterii călăreţe, și sosi Ia, 26/., la 9 ore sera, la Riben, unde se întruni cu divisia, de cavaleriă română. Ambele divisiuni formară un corp de cavaleriă, constând din 8 regimente și 3 baterii călăreţe ruse-române sub ordinile generalului Loșkaref, ca, oficier maj înalt în grad. 
A doua, di, im la 6 ore diminsța, totă, acestă cavaleriă porni spre Semeret-Trestenik, de unde divisia, românsscă, cu bateria ei, înaintâză la Dolny-Etropol Și aș€dă ante-posturi cu fața spre Plevna, 1a.2 kilometri de podul de pâtră, peste Vid, urmând pe stânga, spre Nord, malul Vidului în jos până în dreptul satului Susurlu, unde aceste ante-posturi iati contact cu vedetele brigadei Roz- novanu de pe malul drept al Vidului. Iar la drâpta, spre Sud, divisia, Creţeanu își întinde ante-postu- rile până la, șosâua, Plevnei care trece lângă Dolny- Dubnik, și aci vedetele române dai mâna celor rusesci. Divisia Loșkaref se aședă la Dolny-Dubnik, înaintând şi dînsa, ante-posturi de la, flancul drept, - al cavaleriei române până, spre Gorny-Dubnik, d'a 

Y
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lungul şoselei, şi între şosea, şi Vid. Diua, de 27 se 

peitrecu în partea cavaleriei de la Vestul Plevnei 

fără incidente însemnate, afară de prinderea, de 

către patrule a unui convoiti de vite escortat, de 
Gmeni armaji, care se crca, a se introduce în Plev- 

na, și afară de o recunoscere întreprinsă de câte-va; 

escadrâne turcesci, însoţite de infanteriă, cazi eşiră, 
pe la, 4 ore d. a. din Plevna simultane spre Dolny- 

Etropol şi Dolny-Dubnik, și se retraseră, când se 

vădură primite de focurile ante-posturilor române- 
ruse şi câte-va obuse.ce le trămiseră bateriile: 
călăreţe. 

La, i satu la 5 ore diminâța, cavaleria, aliată, 
pornise iscâde la, Nord, spre Semeret-Trestenik şi 

Demirkioi, la Vest spre Isker, la Sud-Vest pe şo- 

s6ua, Orhanie, spre Gorny-Dubnik. Patrulele despre 
Trestenik, Isker și în josul Vidului nu întâlniseră 
pe vrăjmaș; cele ce înaintaseră la, Vest, pe şosea, 
daseră peste câte-va detașamente de Cerkezi pe 
cari le puseseră pe fugă, şi recunoscuseră înapoi de 
Gorny-Dubnik o tabără de infanteriă turoâscă des- 
tul de însemnată, 

„Pe la 2 ore d. a. ante-posturile divisiunei ro- 
mâne semnalară mişcări de glâte inamice îndrep- 
tându-se spre Dorny-Btropol. In curând Turcii trec 
podul şi înaintâză pe malul stâng, către cavaleria, 
română, cu un lanţ de tiraliori, înapoi pedestrime 
în col6nă, cu artileriă şi cavaleriă pe aripi; în tot 
6 tabore (batali6ne) de infanteriă, 4 escadrâne de 
cavaleriă și 4 tunuri. În acelaşi timp bateriile ina- 
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mice de la, Opanez deschid un foc violent spre a 
sustine atacul turcesc, început cu îndrăznslă Şi 
energiă. Vedetele nostre se resfrîng asupra guar- 
delor-mari, pe când divisia, română, încalecă şi se 
gătesce de luptă, avisând şi divisia, rusâscă despre 
atacul turcesc. Colonelul Creţeanu lasă pe platoul 
Etropolului 2 escadrâne din al 6-lea de călăraşi cu 
1 secţiă a bateriei sale, cărei "i prescrie a, începe 
imediat focul şi a lua în piez pe inamic care trece 
podul; iar cu regimentele de roşiori şi cu restul 
regimentelor. de călăraşi, comandantul divisiunei 
pogoră în șesul care desparte platoul de țărmul 
Vidului spre a face front atacului, pe când cele- 
lalte secţiuni ale bateriei călăreţe pornesc în galop 
spre a lua posiţiune pe flanc, de unde deschid un 
foc de cea mai mare intensitate asupra col6nei 
turcesci care 'nainta în ordine strînsă. 

Generalul Loșkaref, pe dată ce audise tunul pe 
stânga şi fusese informat despre atacul asupra, 
Etropolului, pornise brigada. de dragoni cu 1 bate- 
riă pentru a sprijini lupta Românilor, 2 escadrâne 
din al 8-lea, regiment (Astrakan) descalecă, ȘI 
înaintând acoperite de porumbişști înalte cari le 
ascundea de vederea inamicului, se apropiă de. 
flancul stâng al acestuia, şi încep a/l isbi cu focuri 
de carabină, bine îndreptate; iar cele 6 tunuri ru-. 
sesci întovărăşesc acțiunea, lor cu aceia a tunuri- 
lor românesci. Bătute astfel în flanc de dragoni 
și de artileria, rusâscă, în front de obusele Și şrap- 
nelele artileriei nostre, luate în piediş de tunurile
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române de pe platoul Etropolului, taborele turcesci 
Sunt silite a, se opri. Regimentul al 9-lea, de: dra- 
goni ruși, care rămăsese călare, desină atunci un 
atac pe flancul stâng al vrăjmaşului asupra, arti- 
leriei şi cavaleriei turcesci. Tunurile inamice își 
părăsesc iute posiţiunea, și trec repede podul îna- 
poi. Cerkezii se retrag în grabă asupra, infanteriei 

„lor, producând desordine în rândurile acesteia, 
Colonelul Creţeanu profită numai decât de acel 
moment, şi dispunând brigada, de roșiori în eşe- 
ISne, năvălesce cu dînsa în furagiori asupra duș- 
manului. Turcii încep pe dată, retragerea, care, în 
faţa vigurâsei înainţări a, roșiorilor noștri pe front, 
și a dragonilor ruși pe flanc, degeneră în fugă, res- 
firată spre podul Vidului, unde învălmășeala, ina- 
micului este crescută de focul artileriei nostre care 
se concentra acum. asupra gl6tei de Ia capul po- 
dului, şi pricinuia multă pagubă în rândurile 
turcesci. 

Năvălirea roşiorilor asupra, vrăjmașului se exe- 
cută cu multă intrepiditate şi avânt, şi 7] sili a, se retrage, părăsindu-și scopul. Generalul Loșkaref, 
care venise pe câmpul de bătaiă, adresă, trupelor căldurâse felicitări. Călărimea românescă, luptând 
cu cavaleria, şi infanteria turcâscă sprijinite de ar- tileriă, primise ast-fel bărbătesce botezul ei de foc în diua, de ri Perderile nâstre în acestă în- 
căierare nu se urcară de cât la 3 Gmeni şi 5 cai 
uciși ; 1 oficier, sub-locotenentul Constantiniu I6n, 
17 soldaţi şi 20cai răniţi. Perderile inamicului fară,
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mult mai simţitâre; numai pe câmpul de luptă se gă- 
siră 31 morți și 24 grei răniţi, afară de cei ce fuse- 
seră rădicaţi de Turci, sai căguseră dincolo de Vid. 

Pe malul drept al Vidului, înaintea întăririlor 
Plevnei, artileria, română-rusă începu la răvărsa- 

„tul dorilor din * seprenpier bubuitul ei puternic din 
320 guri de foc cari vărsat pohoiă de foc şi de fer 
peste tăbiile şi meterezele osmanlii. In acâstă a, 
patra, di de bombardare, acţiunea bateriilor nâstre 
își ajunse culmea. Turcii trag mai rar şi se păstrâză 
pentru lupta supremă pe care, negreşit, o presimt,; 
dar focul lor cumpătat, este, totuşi, forte eficace dir 
causa scurtărei distanțelor prin energica 'naintare . 
a artileriei nâstre. Perderile în rândurile române, 
ca, şi în cele rusesci, fură, deci, mai simţite ca în 

„cele lalte dile. Bateria, căpitanului Lupaşcu de 
la movilă, întărită de 1 secțiă a bateriei a 2-a, 
din regimentul al 2-lea de artileriă, avu mai multă 
Gmeni uciși și răniţi (locotenentul Paraschivescu 
G. rănit) mai tote afetele şi râtele de la tunuri fură 
atinse, şi unele sfărâmate. | o 

Pe când bateriile își urmai cu tărie bombar- 
darea, comandanții începea a'şi regula, pregătirile 
pentru lupta, cea mare care avea, să se dea a, doua, 
di. La 4 ore d. a. se ținu un consiliă de resboiti pe 
platoul de la; Observator de către Domnul Româ- 
nilor, comandant al armatei aliate de Vest, şi de 
marele-duce Nicolae, căpetenia armatei rusesci de 
operațiuni. La, consiliă erat faţă, șefii corpurilor al 
IV-lea, LX lea, şeful corpului român, acela, al detaşa-
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mentului Imeritinski, şeful de stat-major general al armatei imperiale, general Nepokoitchiski, Și aju- torul sei, generalul Levitzki ; șeful statului-major general al armatei de Vest, general Zotof. Se citiră, seexaminară, încă o-dată, și se aprobară ordinile de luptă pentru trupe; ceasornicile fură regulate după al comandantului armatei de Vest, apoi consiliul se despărți, șefii porniră spre a, aduce la, îndeplinire disposiţiunile pentru diua, de bătaiă, 
Aceste disposiţiuni aveai următ6rea, coprin dere : 

ORDIN DE LUPTĂ PENTRU TRUPELE ARMATEI DE VEST, 
i i 

9 
Poradimn, 29 august 1877. 

1) Atacul general a] tabărei întărite Plevna este hotărît pentru mâne, 30 august (1 septembre). 2) În r&v&rsatul zorilor tâte bateriile vor deschide focul cel mai viă asupra întăririlor, Acest foc va urma până la ora 9 dimintța. La 9 ore focul trebuie să înceteze de o-dată pe tâtă linia. La ir ore focul artileriei trebue să reîncâpă și să țiă până la ora 1 după amiadi. De la ora 1 la 212 focul va fi din noă suspendat îh tâte bateriile. La ora 21/» bombarda- „mentul va reîncepe cu tăriă, și numai bateriile cari prin focul lor pot împedica marșul trupelor de atac trebuie să oprâscă tragerea lor.- 
3) La ora 3 după amiadi trebuie să încpă miș- carea care precedă atacul, 
4) Corpul român va ataca reduta aflată la Nord. Pentru a coopera la acest atac o brigadă din al IX-lea corp rus cu 2 baterii de 4 va înainta de la satul Griviţa spre a protege stânga armatei române de ori-ce încercare a reservelor inamice; 2 batalisne
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din acestă brigadă trebuie să atace reduta de Nord în același timp cu. armata română, dar din partea Sud-Vest. 
5) Restul trupelor corpului al IX-lea va opera între Griviţa și Radișovo. | Ă 6) Corpul al IV-lea va înainta asupra tabărei în- tărite de la Est de Plevna, susținut de reserva principală. 

7) Comandantul armatei de Vest se va afla lângă reserva principală. 
8) Detașamentul prințului d'Imeritia va ataca ta- be&ra întărită, urmând șoscua Lovcea-Plevna. 9) Cavaieria generalului Leontief, acoperind aripa nâstră stângă şi operând spre șoscua Sofiei, va în- cerca a face juncțiunea sa cu cavaleria generalului Loșkaref. e 
10) Brigada de călărași a colonelului Roznovanu va urma a protege flancul drept al corpului român, 11) Regimentul de husari de Kiev va rămâne pe șoscua Bulgăreni-Plevna. având de misiune să lege trupele corpului al IX-lea cu corpul român, 12) ln ceia ce privesce ținuta, trenurile, ambu- lanțele, spitalurile, hrana pe doue dile ce vor avea soldații cu dinșii, se vor urma instrucțiunile date în ordinul de bătaia de la 26 august (7 septembre). 13) Ordinile complementare vor fi date pe câm- pul de bătaiă, 

14) Trei oficieri din fiă-care corp de armată 'mi vor fi trămiși ca oficieri de ordonanță. 
p 

CAROL. 
Șef de stat-major general, general Zotof. 

Pe lângă acest ordin general al căpeteniei ar- matei de Vest către tote corpurile din jurul Plev-
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nei, corpul român primise de la comandantul seu 
direct, general Cernat, un ordin special şi amănun- 
țit coprindând instrucţiuni pentru trupe în privinţa, 
formaţiunei col6nelor de atac, și a chipului cum 
dînsele trebuiesc să execute asaltul x), 

  

%) Reproducem aci coprinderea acestor instrucțiuni : 

Ordin de di No. şa. 

Mâne, 30 august, corpul de armată român va da asalt redutei 
celei mari care se află în fața posiţiunilor sale, Divisia q-a va da 
pentru atac o col6nă de 4 batali6ne sub ordinile unui comandan- 
special ; acestă col6nă va fi adunată în vălceua care se află în 
dosul aripei drepte a posiţiunei sale înaintate, la ora 5 de diminsță. 

Divisia a 3-a va da asemenea o col6nă de 4 bataliâne care tre- 
buie. se fă adunată în aceiași vălcea, la drEpta divisiei a 4-a la 
ora 12 din di; batali6nele acestei colâne vor fi aduse pe posi- 
țiune pe rând la o oră şi jumătate unul dupe altul, ast-fel .ca la 
ora 12 din di se fiă tâte adunate în disa vălcea. Acestă col6uă 
va avea un comandant special, 

Formațiunea col6nelor de atac va fi cea următâre: 
Cel d'ântăiii batalion în firaliori, având printre ei pelotâne 

cari vor duce scările, fascinele, gabiânele, sacii de pământ; aceste 
pelotâne vor avea pușca în bandolieră şi nu trebuie nici o-dată 
să tragă, 

Cel d'a] doilea batalion se va urca la asalt, format în colâne 
de companiă. Batali6nele al 3-lea şi al 4-lea vor urma în colână, 
de atac sub comanda imediată a comandantului colSnei. 

Col6nele formate de cele din urmă două bataliâne trebuie să 
urmeze la distanță cât mai apropiată, și să dea asalt cu ort-ce 
preţ, dacă cele din linia ântziii nu reuşesc. 

Trebuie să se facă cunoscut tutulor &menilor ce compun co- 
I6nele de atac că perderile vor fi neînsemnate dacă ajung la 
redută fără a se opri şi fără a trage, dar perderile vor fi mari
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După ce înseră, tunurile române Și ruse își ur- 

mară tragerea la, lungi intervale. O nâpte întuneo6să, 
se întinsese peste câmpii, cerul se acoperise de 
nuori groși cari se revărsară, în pl6iă abundentă, 
până la diuă. Umedă şi rece fu pentru oştile de pe 

  

dacă 6meni! se opresc în drum, şi mai cu stmă dacă se retrag. 
Tiraliorit trebue să înainteze fără a trage ; ei nu vor începe 

focul decât când vor fi ajunși pe drumul acoperit la marginea 
șanțului, și vor trage numai asupra inamicului care se află pe 
parapete ; în acest timp pelotânele de lucrători se pogor în șan- 
țuri și pregătesc urcarea cu uneltele cart le aă; se va întrebuința 
pentru acesta, afară de fascine, gabidne şi cele-l'alte, tâte unel- 
tele de cari vor putea dispune corpurile. 

Colânele de companiă destinate a da asaltul se pogor imediat 
în şanţuri și urcă parapetul, 

Indată ce focul inamicului devine tare, toţi oficierii trebue să 
strige «Inainte!» și să alerge pe drumul acoperit până la margi- 
nea șanțului, . 

Tiraliorii trebue să rămâiă tot pe drumul acoperit, să ochiască 
bine pe inamic care se apără pe parapet. 

Direcţiunea, colânelor este cunoscută şefilor de colâne. Colâna 
divisiei a 3-a va avea n” 1. Colâna divisiel a 4-a va avea n 2. 

În același timp o col6nă rusâscă de 2 batali6ne se va urca, la 
asalt despre partea satului Griwţa, 

Pentru a protege flancul drept al asaltului şi a bate ajutârele 
inamice cari ar sosi redutei, divisia 3-a va da încă o colână de 
3 batali6ne sub un şef special, care va primi instrucții pentru 
punctul de plecare și direcțiun ea marșului sei. Acâstă colână se 
va aduna la punctul de plecare, la ora.care se va fixa mâne, 

Toţi Gmenii trebue să fă bine hrăniţi și să aibă cu dinșii pâne 
şi brânză pe 2 dile, şi apă în bidâne. Vor avea tste cartușele cu 
inșii, vor fi în tunici fără răniți și fără mantale, chipiarile albe, 
dorobanţii vor fi în mantale. )
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dslurile și din văile Plevnei âcest ajun al luptei, 
astă, vecerniă a bătăliei; şi negreşit că.pentru o- 
dihna trupului şi sufleţului ostașului care are să, 
înfrunte a doua, di atâta trudă și primejăiă, o n6pte 
caldă şi dulce este o adevărată, fericire, N'avură 
acest noroc trupele aliate ; mulţi, deci, nu dormiră, 
bine, ori nu dormiră de loc în noptea. de 29 spre 
30 august st. v. în jurul Plevnei, Mişearea și pregă- 
tirile unui fapt însemnat se simţiai încă târdiu 
prin tabere ; călăreţi ducând ordine, şefi făcând un 
rond sat o ultimă inspecţiă, furgâne mergând să, 

"“reînoiască, muniţiunile, trecea prin umbra nopței. 
Peste corturile oficierilor, ca și în jurul focurilor de 
tăciuni jumătate stinși din campamentele şi bivua- 
curile soldaţilor, greă se anină somnul pe vreme 
așa de neplăcută şi în momentele sericse ale unui 

  

Divisia 4-a va trămite supa colinei sale la locul unde s'a or- 
„ donat a se aduna, 

Mă voiă afla înaintea reservei de infanteriă, între divisia g-a și 
a q-a, de la orele 12/, înainte. Reduta fiind luată, șefii de colâne 
nu vor lăsa înăuntru decât numerul necesar de G:'eni pentru a 
ocupa linia de foc a redutei ; se vor aduna reservele pe flancu- 
rile sale întărindu-se imediat, 

Divisia 4-a va da artileria trebuincisă, spre a arma îndată reduta 
după luarea et, restul artileriet acestei divisiuni va căuta posițiuni 
pe flancurile redutei, de unde se pâte mai bine bate terenul înainte, 

Trupa și trăsurile bateriilor vor fi reaprovisionate; colânele de 
muniții se vor conforma ordinului n” 50. Momentul atacului se 
va da mâne. 

Dat la Verbiţa la 29 august (to septembre) 1377, 

General Cernat,
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asemenea ajun. Oştile atunci cugetă, și gândurile 
atâtor mii de capete, simţirile atâtor mii de inimi 
cari privesc liniștit mortea în faţă, pe câri câte-va, 
ore, numai, le despart, pote, de veciniciă, și de glo- 
rios sfirșit, tote aceste gânduri, t6te aceste simţiri 
se topesc într'o singură şi mare gândire, întrun 
sentiment unic şi puternic care devine cugetul 
tutulor, spiritul armatei întregi care atunci cerce- 
t6ză, judecă, hotărâsce. 

Să vedem care era acel cuget, acel spirit general 
care însuflețea armatele română Şi rusească în 
ajunul a, treiei bătălii ce avea să se dea, înaintea, 
Plevnei. 

Am spus motivile strategice, necesităţile politice 
de ordine internă și externă cari determinaseră, pe 
comandamentul superior rus a pune nare stăruință, 
în a se da acesta bătăliă. Nu numai statul-major, 
marele-duce Nicolae şi însuşi Impăratul dorea cât; 
mai curând să, se încâpă, acâstă luptă ; armata, ru- 
sească întregă o chiăma cu mare nerăbdare ca, 
răsbunarea înfrângerilor suferite, ca. restabilirea, 
prestigiului atins. De la general până la soldat, 
nimeni nu punea în îndoială, resultatul, toţi erai 
siguri că Plevna, va, cădea, a, doua-di, şi tema, cea, 
mai nare a Rușilor fusese pân'aci ca nu cum-va, 
Osman pașa, cu oștireai, să se retragă, cum se pre- 
supuse un moment în cuartierul rusesc de pe de- 
monstraţiunile de eșire ale Turoilor spre Vest, în 
partea, cavaleriei nostre de peste Vid. „Nopte bună,“ 
diceail în s6ra, de 29 august bravii oficieri ruși cari
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nu se îndoiaă de vitejia, și devotamentul soldaţilor 
ce comandaă, „mâne sâră să dormim în Plevna, !& 
Multe nopţi, şi n6pte vecinică pentru mulţi, avea 
încă să, "i despartă, d'acea, fericită, n6pte. Dar Ruşii 
eraii convinși atunci că numărul trupelor și superio- 
ritatea, în tote privirile erati in partea, lor. „Ordo- naţi, Măria, Vostră,« dicea, Domnitorului colonelul 
Novitzki, sub-şeful de stat-major al generalului Zo- 
tof, „ordonaţi, şi Plevna, va cădea, Acsstă încre- 
dere a Rușilor mai era crescută, printr'un alt ar- 
gument, nu de domenul strategiei, este adevărat, 
dar care dovedea cât, de adînc și atingător este 
cultul soldatului rus pentru Țar. Diua, bătăliei era, 
şi diua S-tului Alexandru, patronul Impăratului, 
Nu se putea ca în asemenea, di şi sub ochii suve- 
ranului sei, fiă-care ostaş rus să nu lupte ca un 
leă, să nu facă, imposibilul şi să nu fiă învingător. 

„Soldaţi,“ dicea, Napoleon, „adi este aniversara, 
când aţi învins la, Marengo ;“ sai , vedeţi ! asta, e 
sorele de la Austerlitz; dar pe lângă sâre sati a- 
niversară, vestită, marele căpitan căuta, şi alți au- 
xiliari, se îngrijea, mai vîrtos de acei factori tactică 
și strategici cu cazi 'Şi asigura, victoria, 

Nu acelaşi ca în armata, rusească era, sentimen- 
tul armatei române în sâra de 29 august. Dînsa 
scia — căci ori cât de discrete ar fi părerile, ori 
cât de tainice decisiunile consiliilor de r&sboiă, din 
aplicaţiunea ce li se dă, din măsurile ce se iai, ofi- 
cieri inteligenţi și o întrâgă armată nu pot să nu 
afle, să nu ghicâscă ceva — dînsa, scia, că Domnul
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ei nu împărtăşia, vederile statului-major rusesc 
asupra planului de atac în contra, Plevnei. Disposi- 
țiunile înțelepte de a se asigura, și întări liniile de 
retragere, dovedeaii armatei române că coman- 
dantul ei nu se amăgia, cu nălucirea, unei sigure 
isbândi, şi 'și lua, zăloge în contra, întîmplărei. Ba, 
mai vedea înaintea, ei posiţiunile și tăriile vrăjma- 
şului, şi era, destul de deşt&ptă ca, să aprețuisscă, 
şi să judice. | 

Cu tâte acestea, mare era, dorinţa și mare nerăb- 
darea, oștirei românesci de a, merge la, luptă, chiar 
și dacă nu era, cert resultatul în părerea, șefului, 
ca şi în propria, ei părere. O adîncă, mulțumire era, 
în sufletul acestei oștiri vădând pe Domnul set 
neînduoindu-se de al ei devotament, rezimându-se 
în a ei vitejiă și pornind!'o, şi cu sorţi protivnici, 
în bătaiă. Nobilă şi virilă încredere reciprocă între 
căpitan şi 6ste, răsad pururea, vit Și puternic de 
fapte mari! „Iţă suntem recunoscători,“ grăia, în 
cugetul și lucia în ochii fiă-cărui ostaș român, , îţi 
„Suntem recunoscători, Căpetenie şi Voivod al 
„nostru, că nu te sfiesci la greă să mergi cu noi, 
„căci acolo sarată omul, acolo ne-a trămis Tera, 
„acolo ne sciii mamele, sociile, surorile cari plâng, 
„dar se mândresc. La, grei, nu la ușure mers-a pă- 
„rinţii noștri la Rovine şi la Valea-Albă, la, Codrul 
„Cosminului, la, Călugăreni și în atâtea locuri de 
„credinţă, a bărbăţiei lor ; Ia, grei, nu la uşure vrem 
„Să dovedim că aii bîrfit aceia cari aă dis că a 
„pezit virtutea, strămoşâscă din n6mul românese, *
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Se luase tâte măsurile în armata, aliată, pentru, 
împlinirea, disposiţiunilor prescrise de Domnul Ro- 
mânilor pentru bătăliă. Colonele de atac ale ar- 
"matei române se formară în modul următor : 

Col6nele de atac ale divisiunel a 3-a. 

No. 7; 

Comandant, colonel Ipătescu, șeful brigadei 1-a, 
Regimentul al 8-lea de liniă, comandat de loc.-cotonel Poenaru, 

Batalionul r-iă comandant căpitan Valter Mărăcineanu, 
Batalionul al 2-lea, comandant maior Macca, 

Regimentul al ro-lea, de dorobanţi, comandant Joc.-colonel Măi- 
dărescu, 

Batalionul r-iii, comandant maior Șonţu, 
Batalionul al 2-iea, comandant maior Lipan. 

Col6na de flanc, 

Comandant eolonel Gramont A. șeful brigadei a 2-a. 
Batalionul al 2-iea din regimentul al 2-lea de liniă, comân- 

dant maior Paladi. 
Regimentul al g-lea de dorobanţi. comandant loc.-colonel Holban. 

Batalionul r-ii, comandant maior Stroja. 
Batalionul al 2-lea, comandant maior Handoca. 

Colona de atac a divisiunel a 4-a. 

No. 2. 
Comandantul colsnei, colonel Borănescu, șefal brigadei a 2-a. 

Batalionul al 2-lea de v&nători, comandant maior Candiano- 
Popescu. 

Batalionul 1-ii din regimentul al ş-lea de liniă, comandant 
maior larca, i 

Batahonul 1-iă din regimentul al 14-lea de dorobanţi, co- 
mandant maior Arabu. 

Batalionul 1-iă din regimentul al 16-lea de dorobanţi, coman- 
dant maior Jipa A.
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„» Cele-Palte trupe al6 divisiunei a 3-a format re- 
serva specială la, disposiţiunea, comandantului qi- 
visiunei, colonelul Angelescu G. iar reserva divi-: 
siunei a, 4-a, aşedată, în retranșamentele din faţa, 
tabiei Abdul-Kerim şi în redanul luat, la, 27 august, 
Şi ținută sub mâna comandantului divisiunei, co- 
lonel Angelescu A., se compunea din regimentul al 
15-lea, de dorobanţi, din batalionul al 2-lea, al re- 
gimentului al 5-lea de liniă, din regimentele al 7-lea, 
de liniă, al 13-lea, de dorobanţi, şi din al 2-lea ba- 
talion din regimentul al 14-lea, de dorobanţi. Divisia, 
de reservă, după ce lăsase înapoia, liniei de bătaiă, 
3 bataliâne pentru paza, parcurilor, ambulanțelor 
şi acuartierului general de la Verbiţa, înaintase pe |. 
platoul d'asupra, văiei Bucovei Și luase posiţiune 
între divisiunile a 3-a şi a 4-a, în spatele lor. Ati | 
colonelul Cerchez se ţinea cu 14 bataliâne ale di- 
visiunei sale sub arme, și forma, reserva, generală, 
a armatei române la disposiţiunea, comandantului, 
general Cernat, care, din marginea, acelui platot, 
spre Griviţa, dirigea, bătălia pe aripa dreâptă, în 
partea Românilor. 

Incepură a, se lumina zorile de e seueaubre Dina de 
sânge udă, cum a, numit:o cântăreţul bătrînelor şi 
tinerilor vitejii ale ostașilor noştri. Fost'a, de Dum- 
nedei ursită astă lună august a coprinde în sine 
două date mari în fastele nâstre militare ? 13 au- 
gust 1595, Călugăreni —s6re sus pe cer înainte de _ 
sănțit; 30 august 1877, Griviţa — răsărit de s6re, 
x&sărit de gloriă românscă. 

22
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Pldia ostiase despre qiuă, dar aburi de câţă dâsă 
şi umedă, se întindeau ca trâmbe de pîndă pe dsluri 

şi pe câmpii. Din di de diminâţă col6nele de atac se 

puseseră în mişcare, la orele şi în ordinea, prescrisă, 
spre locurile de adunare unde trebuia să sosâscă 

şi-să adaste, ascunse de vederea inamicului, mo- 

mentul atacului. Trupele string bivuacurile lor 
muiate și merg să 'şi ocupe posițiunile de bătaiă, 
Pământul, desfundat, de ploia de peste nâpte, era 

noroios şi îngreuna, rotele tunurilor şi paşii solda» 
ţilor. Conform ordinilor, artileria își începuse, în 
faptul dilei, acţiunea. 

La 8 ore Domnitorul își părăsise cuartierul şi 

pornise la, positiunile armatei, însoţit de adjuianţii 

sei, de marele-duce Nicolae fiul şi de principele 

Alexandru Battemberg cari, în acea, di, făceaii ser- 

viciul de oficieri de ordonanţă pe lângă comandan- 

tul armatei de Vest. Pe la 10 sosi Impăratul cu 
marele-duce Nicolae pe platoul de la Observator. În 

câmp, înaintea, liniei a doua a trupelor, se sluji Te- 

Deum pentru diua S-tului Alexandru, şi rugăciuni 

pentru Tar să împreunară cu rugăciuni pentru 

armate. Cucernic şi mișcător fu acel moment când 
atâtea mii de 6meni, de la simplul soldat până la, 

Domn și la, Împărat, îngenuchiară împreună cu 

umilinţă în tină spre a înălța rugi Dumnedeului 
oştirilor ca să milu6scă cu isbândă, armele creş- 

tine, - 

Timpul urma închis, negura de câță și burhaiuă de- 
venise atât de d&să, încât abia, se putea vedea la o
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sută paşi. între 10 şi 11 ore se aud neașteptat 
salve de pusci pe stânga, armatei. Domnitorul tră- 
mite după informaţiuni oficieri cari aduc scirea, 
că trupele generalului Skobelef, punându-se în 
mișcare spre a ocupa o posițiune înainte, fuseseră, 
zărite de Turcii cari deschiseră focul asupra, lor. Se 
pornesce ordin generalului a adăsta ora, mișcărei 
generale. Spre amiadi, pe când trupele mânca de 
prând, se servea, pe platoul de la Observator deju- 
nul Împăratului la, care luară parte Domnul Româ- 
nilor, marele-duce Nicolae și suitele; şi acum își luau 
iarăși locul fala şi mărirea, împărătescă, manifestate 
prin lux și bilşug, cari făceaă contrast cu traiul 
frugal şi chinuit al r&sboiului, cu disposițiunile de 
spirit şi simțirile grave cari încleştaiă în acele mo- 
mente îdte inimele. Impă&ratul Alexandru închină, 
un pahar pentru vitejii cari avea să învingă. „ive 
moșiluri, Caesar vos saluiat ! Gladiatorii cei vechi, 
înainte de luptă şi de morte, saluta pe Împărat ; 
Împăratul, aci, saluta, pe cei ce erai să moră. 

Dejunul împărătesc nu era, încă sfîrşit, când de 
o-dată, pe stânga posiţiunilor nstre isbucnesc, 
mai apropiat şi mai desluşit, tari răpăituri de pusci 
şi strigăte de ura. Era, pe Ia, 1, două ore înainte de 
momentul hotărît pentru atac. Domnul Carol, mi- 
tat de aceste începeri fără vreme ŞI nerăbdător a, 
vedea însuşi ce se petrece, încalecă, şi pornesce, 
însoțit de marele-duce Nicolae, spre posiţiunile 
rusesci. Aci află că Turcii, deşteptaţi de înaintarea, 
generalului Skobelef şi neliniştiţi de mișcările
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acestuia pe flancul şi linia lor de comunicaţiuni şi 

- de retragere, adunaseră în acea parte mari forţe, şi 

luaseră ofensiva în contra, stângei armatei aliate ; 

- corpul al IV-iea, rusesc, care se afla la drâpta tru- 

pelor generalului Skobelef, înșelat de câţa şi de a- 

propiatele puşcături de pe flancul sei, credu că 
atacul Turcilor este îndreptat asupră-i, şi fu, ast- 

“fel, târit în luptă. Comandantul corpului, generalul 

Krylof, porni o col6nă, de atac asupra primei re- 

dute a întăririlor turcesci despre Radişovo, dar 

Ruşii fură respinşi cu mari perderi. Acţiunea se 

opri aci, aşteptându-se ora atacului general. In 

acelaşi timp, pe stânga, detașamentul generalului 

 Skobelef urma a fi învăluit înti'o luptă ferbinte cu 
gidtele turcesci cari se adunaseră în faţa, sa pe 

cresta Muntelui- Verde, spre Krişin, și detașamentul 

rusesc avusese simţitore perderi de Gmeni. 

Acesta, era, dar, pe la 2 d. a. cursul bătăliei 
începute înainte de ora fixată, fiă prin mișcările 
intempestive ale stângei rusesci, fiă din propria 

ofensivă a inamicului. Se vedem care era atunci 

starea, lucrurilor pe drâpta, în partea Românilor. 

- Aci artileria, cu tâtă câța îngreunând ţintirea, își 

continuase bombardarea până la 1; atunci, cum 

“i se prescrisese, făeu opausă până la orele 2:/2. De 

şi audiseră pușcături şi sgomot de luptă pe stânga, 

lor, totuşi trupele române, nepriimind nici un ordin 

care să modifice disposiţiunile, așteptau în liniște. 
ora atacului. În liniște; — dar în trei-deci şi cinci 

mii pepturi în cari bătea inimi românesci, fosta,
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una, singură care să nu zvâcnâscă puternic în acel 
moment înaintea Plevnei, așteptând ora 3? Nu; 
căci nu preocuparea luptei care avea să se încingă, 
nici apropierea, primejdiei, nici păsul de răni, de 
suferințe şi de morte se înfățişeai acum gândului 
soldaţilor noştri. Nu; o vedeniă obidită, și durerâsă, 
care turbura, până chiar şi visurile îmbătătâre de 
isbănde şi de falnice biruinți, muncea sufletul 
oștenilor români și le amintea, nedrspta, de trecut 
și de istoriă desminţita tagă a vredniciei lor r&sboi- 
nice ; şi acea, vedeniă întărîtată, cerea, în acest; de 
cumpănă, ceas, răsbunare pentru hula vrăjmașă, şi 
pizmătariţă, cu care defăimătorii cercaseră de atâtea 
ori să surpe şi să, întunece cinstea, numelui românesc. 
Acum venise diua de judecată, și de hotărtre. O 
singură îndoială în foc, o singură slăbiciune în 
primejdiă, şi osândit avea să fiă ostaşul român, 
perdută slăvita, lui moştenire. Acum trebuia sarate 
cum scie el să lupte şi să moră. 

În sfîrşit sosi ora. Col6nele nostre de atac aveati 
să iasă din vâlcelele în cari stat ascunse, şi să. se 
asvărle asupra faimâsei redute sângerată, de ata. | 
curile zadarnice ale Rușilor la, 18/3, iulie, şi înaintea, 
căreia, atunci, regimentul Penza, fusese Jumătate 
distrus ; asupra redutei celei mari de la Griviţa, 
care. se considera ca Malakoful Plevnei ȘI cheia, 
taberei întărite turcesci despre Nord. Acest asalt 
avea să se dea de 11 bataliâne române, şi de 3 
batalidne ale regimentului Arhangelgorod din di- 
visia 5-a rusescă, cărora se ordonase să atace de
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o-dată cu Românii reduta, spre faţa Nord-Est. Ge- 
neralul Cernat trămisese la 9 ore diminâţa un 
oficier al cuartierului român la generalul Schilder- 

Sehuldner, comandant al divisiunei a, 5-a, rusesci, 
spre ai comunica precis locurile de unde vor porni 
col6nele n6stre, şi itineralul ce vor urma, spre a 
da atacul care se va începe la 3 ore punct, com- 
form ordinilor. Generalul răspunse că este gata, 

-şi că la aceiaşi oră cele 3 batalisne rusesci vor 
ataca reduta, împreună cu bataliânele române. 

Câţa, începuse a cădea în bură de plâie subțire 
şi rece. Bateriile nostre, cari la 2/2 își deschiseseră 
iarăşi focul, tunaii cu fariă, La, semnalui comandan- - 
tilor, batali6nele pornesc fără sgomot şi încep a, 
urca, costa văicelei care le desparte de platoul 
unde se afla reduta. inamică. Col6na, divisiunei a 
3-a, la drâpta atacului, având în cap batalionul 1-iă 
din regimentul al 10-lsa de dorobanţi în tiraliori, 
cu pelotâne de lucrători purtând sape, fascine, scări 

- de asalt, urmai, de batalionul 1-iă din regimentul 
al 8-lea, de liniă în colână de atac, şi de cele-Palte 
2 bataliâne de liniă şi dorobanţi ca, susţinere, per- 
curge o distanţă de 900 metri şi ajunge sus pe 
cr6stă, în fața redutei. 

Un moment de solemnă și înfiorătâre tăcere ur- 
mză atunci; artileria română își oprise focul spre 
a nu lovi în propriele nâstre trupe. În reduta tur- 
câscă nici o mişcare. 

Turcii vor evident să lase pe Români să, se apro- 
pie şi să deschidă apoi focul, ca, să sguduie aşa,
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mai lesne moralul tinerelor nâstre trupe. Credând 
tiraliorii noștri că, dacă ai urcat dealul, vor fi nu- 
mai decât la p6lele întărirei, gata a se asvârli pe 
dînsa, ei zăresc neașteptat între dînşii şi reduta 
inamică un noii obstacol, cum se presintă, adesea, 
pe acest teren tăiat şi accidentat, din jurul Plevnei, 
nevădut la distanță, pământul părând oblu. Acest 
obstacol consta, dintr'o nouă vălcea, largă de 600 
metri, cu suiș repede şi dominat de o tranșee des- 
pre inamic, vălcea, care s'a numit d'atunci de sol- 
daţii noștri valea sângehă, în urma, durerbselor 
perderi ce avură în astă vale. Dar bravii dorobanţi 
nu se opriră înaintea acestei pedici; ei pogoriră 
în vale urmaţi de trupele tovarăşe Și începură de 
aci să, urce repede cel-lalt, povărniș, întîmpinând 
anevoinţă prin desfundarea pământului de plâie şi 
prin noroiul alunecos care le î îngreuna mersul şi'i 
silea să se acaţe de tufărişiuri şi buruieni, sai să 
se sprijine în baionetă spre a ajunge la comă. 

In acel moment, apărătorii din tranşeea de pe 
muchia, clinei încep focul asupra tiraliorilor cari 
ajunseseră sus și asupra celor ce urcai, pricinu- 
indu-le perderi simţitore ; dar ei nu se turbură şi 
înaint6ză mere asupra, retranșamentului. „'Na- 
inte!“ strigă îndrăzneţul comandant, maior Şonţu, 
care mergea, în fruntea lor, dar care cade lovit; de 
m6rte în momentul când soldaţii sei gonesc. pe 
vrăjmaş din retranșamentul din 'naintea, redutei. 

Batalionul următor al col6nei, 1-iul din al 8-lea 
de liniă, urcase în timpul acesta pe muchia, dea-
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lului din fața redutei. O: grâznică, surprindere 
„adăsta, aci pe năvălitori. 

Tabia Abdul-Kerim, ce trebuia, să atace, : nu for. 
mă 0 singură întărire cum în timp de o lună, şi 
„jumătate fusese recunoscută de 'statul-major rusesc, 
Şi cum era, însemnată pe planul acestuia. comuni- 

| EX cat Românilor. Din liniile nostre de pe muchiele 
văilor Bucovei și Griviței, tabia, turcâscă se vedea, 
este adevărat, ca, o singură, și mare redută care se 
numise reduta Griviței, cum era indicată, și de Ruși, 
Și aşa, se presintase recunâscerilor ce făcuseră ofi- 
cierii noştri de stat- -major în cele patru diie, numai, 
-de când armaţa, română, era, 'maintea, Plevnei. Dar 
„lacrăârea, turcâscă consta, realmente, din două re- 
dute legate printrun şanţ care forma, un fel de 
„curtină, și configuraţia, terenului, cu încovăitură, 
aprâpe de şanţ, nu punea, în evidenţă, decâi fețele 

Nord şi Sud; fața Est era, ast-fel acoperită, încât 
întărirea părea, a nu forma, decât una și aceiaşi 
redută. Acâstă, situaţiune care nu se putu lămuri 
decât în momentul atacului, făcu ca armata, ro- 

„mână, în loc dea lupta cu o singură redută, cum 
prescria dispositivele, avea, să lupte în contra a 
două redute de o potrivă puternice. 

„. Acâsta fu uimitârea, descoperire ce făcură tru- 
pele col6nei divisiunei a, 3-a când sosită, pe muchia, 
dealului şi v&dură; în faţa, lor, o redută nouă la, 
polele căreia se afiai, şi la stânga, acesteia, la, 300 
metri, altă redută asupra, căreia, se îndreptase. co- 
I6na, divisiunei a, 4-a. In acestă gravă împrejurare
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ce era de făcut ? A schimba frontul atacului şi a, 
se dirige către. reduta din stânga ? La acâsta nu 
era de gândit nici din causa terenului, nici a fo- 
cului redutei și drumului acoperit între- ambele 
întăriri sub cari se afla colâna. A da înapoi, a se 
retrage făra da asaltul ? Nu, iubită ţ6ră, maveată 
fii tei să'ţi aducă astă necinste ! 

„'Nainte, copii!“ comandă cu tâtă fatala des- 
coperire colonelul Ipătescu, şeful col6nei de atac, 
și la glasul sei batali6nele române se avântară cu 
nepăsare de rănile şi mortea, ce loveati în tovarășii 
din "nainte şi din juru-le. Când vă&dură pe ai noştri 
dând năvală asupra lor, Turcii deschiseră de o- dată, 
focul tunurilor cari asvărliaiă şrapnele, pe când in- 
fanteria lor, trăgând din şanţ, de pe banchetă ȘI: 
de pe parapetul redutei, forma, trei caturi de unde 
pornea, o nesfîrşită grindină de glânţe, căci fiă-care 
trăgător avea lângă sine o ladă de tinichea, plină, 
cu cartușe, din care 'și umplea necontenit puşca 
Peabody şi Winchester, Și întreținea, un foc ne- 
întrerupt. 

Tiraliorii noştrii şi pelotânele de lucrători, doro- 
banţii împreună cu soldaţii de liniă, înaintară spre 
drumul acoperit. „După mine, băieţi !* dice căpita- 
nul Valter Mărăcineanu, şi în capul batalionului se 
repede spre şanţ, unde valorosul căpitan cade pă- 
truns de glânţe. - 

Strălucita purtare și voinicâsca, morte a maiorului 
Şonţu și a căpitanului Mărăcineanu a fosto pildă pe 
care toţi tovarăşii lor voiaiă s'o urmeze pe 'ntrecute,
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și aceste două nume de eroi, împreună cu numele. 
acelor cari, ca, dînşii, se jertfiră în astă, di, vor r&- 
mânea neşterse în cartea, de gloriă a, 6stei româ- 
nesci! Acâsta, 'şi va aminti pururea, de oficierul, 
inteligent, şi frumos bărbat, de tînărul maior Şonţu, 
iubit în salâne ca în casarmă, pentru firea sa plă- 
cută, şi eleganta lui prestanță ostășâscă. Ea, va, 
vorbi în tot-d'a-una, de oficierul modest și laborios, 
de căpitanul Valter Mărăcineanu care, de mic, 
arăta, nobilele şi vitejescile lui inclinări *), punctual 
şi exemplar în îndeplinirea, datoriilor sale milită- 
resci, și, ca toţi eroii, cu înduioşată inimă şi ferbinte. 
iubire fiâscă pentru bătrîna, lui mamă, care n'avea, 
de cât; p'acest; copil. 

Căduseră aceşti bravi, dar nu se opriseră, cora- 
gioşii lor tovarăşi. Toţi, oficieri şi soldaţi, făcea su- 
preme opintiri spre a înainta spre parapetul drept 
ca un zid şi de 3 metri înalt, de unde vrăjmaşul îi 
jtrăsnea, pe când Turcii din vălesua de pe laturea, 
redutei, spre Bucova, îi loveaă în costă, fără ca, 
ai noștri să fiă apăraţi din acea, parte, căci 

  

*) Scriitorul acestor rânduri a petrecut pe banca șcâlei cu că- 
pitanul Valter Mărăcineanu. El era îndatoritor și de nespusă bu- 
nătate ; în jocurile de copii reclama în tot-d'auna partea cea mai 
grea, mai îndrăsucţă si eroică. Țâra și armata ai perdut într'însul 
un. mărinimos fiă şi un bun oștEn, cei ce Vai cunoscut d'aprâpe 
plâng un cald și iubit prieten ; noi împlinim aci o îndatorire de 
inimă dând astă pi6să amintire camaradului de arme şi tovarăşului 
de copilărie.
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colâna de flanc, destinată a, acoperi drâpta, 
atacului, nu putusa, interveni la timp priin- 
Gios. În zadar şefii regimentelor al 10-lea, de doro- 
banţi și al 8-lea, de liniă, loc.-colonelii Măldărescu şi 
Poenaru, mai bagă în foc şi cele-lalte 2 batalidne ale 
maiorilor: Lipan, care fa rănit în capul trupelor 
sale, și Macca ; în zadar comandantul atacului, co- 
Ionel Ipătescu, căruia i-se ucise calul sub dînsul, își 
înim6ză trupele; șanțurile și împrejmuirile ucigaşei 
redute se umplu cu trupurile străpunse de glânţe, 
cu leșurile sfărticate de obuse și de baionete ale 
oștenilor români. Aci fură uciși căpitanii Carcalia, 
Panu; locotenentul Stănescu ; sub-locotenenţii 
Horia, "Ulescu, larca şi Marcovici: fură răniţi ; Maio- 
rul Lipan ; căpitanii Vălcescu, Manolescu, Şiştnan, 
e rovolsohi locotenentul Teleman; sub- locotenen- 

: Ene, Nicolescu, Georgevici, Dincă, tlefterescu, 
Paciunea, Dimitrescu, Stanciu, Brociner, Crăciune- 
scu, Merişescu, şi, împreună, cu acestă oficieri, 1200 
soldaţi eraă puși afară din luptă, uciși saă răniţi. 

Coldna de atac a divisiunei a, 3-a fusese potopită, 
de focul năprasnic şi nesleit, al vrăjmaşului din. 
redută și din drumul acoperit; al acesteia, care co- 
munica, cu tabăra turcească de la Bucova. Dar nu 
fu o clipă, măcar, de 'ndoială sai de 'napoiere în 
vitejele nostre rânduri, companii în cari toţi oficierii 
fuseseră, uciși saă răniţi şi rămăseseră fără coman- 
danți, urmaă înainte Inpta. 

Comandantul divisiunei, colonelul Angelescu G.
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vădând că trupele păn'aci în acţiune perduseră 26 
oficieri şi jumătate. din efectivul lor; că cu 3 ba- 
tali6ne ce-i mai remăgeşeră, nobăgate î în bătaiă, era, 
peste putinţă a reîncepe o întreprindere în care 4 
batali6ne fuseseră, sdrobite, și nu era, chip a se lua 
o redută atacată numai pe o singură faţă, şi pentru 
al cărei asalt pr ambele laturi 14 batali6ne se cre- 
duse de trebuință,—comandantul divisiunei socoti 

"că tot, ce pote cere puterea omenească, şi onrea, 
- militară, se îndeplinise cu prisos, — şi retrase din 
foc crâmpeiele eroice şi sângerânde cari mai ră 
maseră din. col6na de atac. Aţunci Turcii din re: 
dută scvârșiră un fapt; neomenos; ei eșiră din 
șanțuri şi se aruneară ca fiarele asupra nenoroci- 

ților răniți cari zăceai pe câmpul de luptă, îi 
schinguiră şi-i omortră, batjocoriră, trupurile mor- 

„ilor cari căduseră mucenici ai datoriei către steag. 
- Corpurile maiorului Șonțu şi căpitanului Mără- 
ciheanu fură înfipte ca oribile şi desonorătâre trofee 

„pe parapetul redutei. *) 
Col6na de atac a divisiunei a 4-a, pornise şi ea, 

punct la 3 ore, de o-dată cu colâna, divisiunei a, 3- -a, 
și avea să lovâscă faţa, a i **) a redutei Griviţa, 
care, după dispositivul de bătaiă, urma a fi atacată, 
în același timp pe drâpta de divisiunea a 3-a, pe 

  

*) Aceste crudimi fară pe dată Încuvosciințate guvernului nostru 
de comandantul armatei, și d Kogălniceanu, ministru de externe, 

” adresă o notă cabinetelor străine spre a supune asemenea barbare 
fapte osândei lumei civilisate, . 

**) A se vedea, alăturata schiță a redutelor Griviţa,
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stânga de cele 3 bataline rusesci. Terenul fiind 
mai strîmpt în acestă parte a atacului, col6na, pu: 
tuse să înainteze acoperită de o vălcea, care se afla 
la, 900 metri de redută. Aci comandantul trupe-- 
lor de atac, colonelul Borănescu, cârmi pucin la, 
stânga spre a le sprijini flancul âs o movilă care 
se afla la 150 metri de întărirea, atacată, şi des- 
fășură batalionul al 2-lea, de vânători în tiralioră, 
urmaţi de batalionul 1-iă al regimentului al 16-lea, 
de dorobanti în colne de companiă, şi de bata» 
linele regimentelor a] 5-lea. de liniă, și al 14-lea, de 
dorobanţi în reservă. Căpitanul de stat. -major Groza, 
mergea cu capul colânei; loe.-colonel Voinescu „şeful 
de stat-major al divisiunei, cu trupele de atac. Ba- 
teriile nostre înaintate susțineaă, cu tragerea, lor 
accelerată, înaintarea. Vânătorii, cu pelotânele de 
lucrători, pornesc în pas gimnastic. Turcii între- 
buinţză şi aci tactica adoptată în contra, divisiunei 
a 3-a, şi lasă pe năvălitori să se apropie. 

Ura ! şi Românii se avântă la asalt, Alah/ Alah ! 
r&spund din tâte puterile Turcii din şanţ, de pe 
banchetă, de pe parapet, deschidând pe dată o N 
pușcătură straşnică, alcătuită în tei rânduri de 
foc ; şi glânţele şi şrapnelele turcesci trag. brazde 
adînci în colnele năvălitâre „'Nainte!“ comandă, 
oficierii. Trupele nâstre să năpustesc spre şanţ, dar 
şirurile lor sunt rupte și desfăcute de apriga apă- 
zare a duşmanului care asvărlă, ca, dintro tulumbă, 
fer şi foc. AMtaşaţii militari ai diferitelor armate 
străine, cari făcuseră mai multe campanii și asis-
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tau la, acâstă bătăliă, declara că rare-ori at vădut, 

foc atât devii, şi mărturisea că Turcii se înțelegeaă 
de minune a obține cel mai mare efect, de tragere 
posibil. 

Cu tâtă vitejia trupelor nâstre, primul atac fu 

respins, şi ele se adunară în spatele movilei spre 

a'şi reîntocmi rândurile şi a aştepta intrarea, în ac- 

ţiune a divisiunei a, 3-a şi a Rușilor, ca, cu toţii, să, 

facă o noua, opintire. Căci colâna română no 2 a 
divisiunei a 4-a nu cunoscea, atunci motivul neîm- 

părtășirei la atacul ei a, colânei n0 1, care întâlnise 

a 2-a redută, şi era, surprinsă vădând că col6na din 

drâpta nu cooperase la luptă, precum nu cooperat 
pe stânga nici batalinele rusesci. Colonelul Ange- 

lescu A. porni pe loc.-colonel Voinescu a raporta, 
căpeteniei armatei mersul acţiunei, şi ai supune 

că se pregătesce a reîncepe atacul, în care se ruga 

a fi susţinut de colânele române şi ruse destinate 
a-i da concursul. 

Din posițiunea pe care sta comandantul armatei 

de Vest, între aripa stângă a armatei române Și 

drâpta armatei rusesci, se îmbrăcişa, centrul bă- 
tăliei ; aripa drâptă era, sub direcţiunea, generalului 

Cernat, căruia Domnitorul trămise pe sub-şeful de 

stat-major, loc.-colonel Pilat, a cerceta, causa pentru 

care divisia, 3-a, nu atacase până acum, dându-i 
ordin să atace imediat. Tot de o-dată Domnul 
transmite generalului Kriidener ordinul a înainta, 

batalionele rusesci cari trebuia să susţină atacul 

asupra redutei Griviţa. Generalul Cernat văduse
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cele petrecute pe flancul. drept: lupta, iscâtă cu a, 
2-a redută, tureâscă, şi priimise raportul coman- 
dantului divisiunei a 3-a, Generalul informă, des- pre acel incident pe Domnitor, încunosciințându-l 
tot de o-dată de imposibilitatea, în care era colâna, n' 1 de a urma, atacul, ca, şi de criţica posiţiune 
în care se afla, drâpta, nstră, posiţiune care'l silea, pe generalul Cernat a concentra, cele 14 bataliâne 
ale divisiunei de reservă, pe posiţiuni mai apro- 
piate, pentru a face faţă forțelor număr6se inamice 
din tabăra, întăriţă, despre Bucova, în casul când . acesta ar pronuncia o mişcare ofensivă, asupra, 
dreptei n6stre. 

Era atunci 4 ore. Colonelul Angelescu A. își re- 
întocmesce trupele pentru al doilea, atac, la, care. pornesc cu minunată bărbăţiă. In viforul de glonțe 
care se r&dică încă o-dată din întărirea, turcâscă, ele înaintâză din not cu hotărîre ca, pe câmpul 

de manevră, cu stegurile desfășurate, musicile 
cântând r&sboinic, tobele și trumbițele sunând la, atac. „C'est superbe /“ exclama, Don Carlos de Bour- 
bon, Pretendentul tronului Spaniei, care venise 
să urmeze ca, amator actuala, carpaniă şi privea, 
în acel moment atacul Românilor; „Smenii aceş- 
tia“ —dicea cunoscătorul în vitejiă duce de Madrid adjutanţilor sei generalului Bo& Și vicontelui de Monserat — „Gmenii aceștia, se duc mândrii în foc 
„ca Spaniolii mei de Ia, Huescar; cu adevărat că „€i ne sunt fraţi de sânge și de eroism. 
Domnul Carol se aședase pe o movilă care domina,
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atacul divisiunei a 4-a, în rada, focului, şi unde un 
obus turcesc veni de se sparse în mijlocul statului- 
major. Înimate şi mai mult prin presenţa, căpeteniei 
lor, bataliGnele române cu oficierii în frunte, dân- 
du-le exemplu, se reped încă o-dată pe redută, 

sosesc la şanţ, dar aci voinicescul lor avânt se 

frânge de îndărătnica apărare a vrăjmaşului ; atacul 
este respins, cărări de sânge arată drumul străbătut 

de ostașii noştri. Abia atunci, pe la 41]. ore, colâna, 

rus6scă care trebuia să atace simultane, se vede 

„venind spre movila în dosul căreia se adăpostiseră 
tiupele nostre, ca să resufle de cele două crâncene 

„lupte ce susţinuseră singure până aci. Pe puternica; 

şi faimâsa întărire a, Griviței, pentru al cărei atac 
se destinaseră 14 batali6ne, 4 batalione române se 

aruneaseră de două ori cu neînspăimântată bra- 

vură. Col6na rusâscă, încelată de negură şi de câţă, 
îşi perduse drumul şi, rătăcind, ajunsese înapoia, 

" redutei unde hărţuise cât-va timp cu focul reser- 

velor inamice, fără a fi putut lua, parte la aceste 

două atacuri ale batalinelor române. Ea se oprise 

de două ori spre a, se orienta; marșul ei fusese, ast 

fel, întârdiat şi îngreunat de terenul noroios, şi 
abia acum putuse sosi a lua, parte la atac. 

Apropierea bataliânelor rusesci crescu în trupele 

române aprinderea și mânia luptei cu or-ce preţ, 

„ Aţiţate și. mai mult de îndemnul mai pre sus de 
or-ce laudă al oficierilor, de cuvintele și de pildele 

bărbătesciale loc.-colonel Voinescu, maior Candiano- 
Popescu, căpitanii Groza, Pruncu şi toți acei cari
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mai rămăseseră, în picicre, rândurile române se alcătuesc de iznovă. „Nu vă lăsaţi băieți, că vin Muscalii să ia, reduta, Şi ne fac de ruşine 1« strigă, într'un glas acești viteji şi se reped pentru a treia, Gră, despre Vest, pe când Ruşii vin despre Est, Şi batalinele rusesci, şi batalionele române fură, ia. răși respinse; d'între Ruși cad o mulţime de oficieri și soldaţi, șeful regimentului Archangelgorod este ucis. Românii își îmmulţiră, jertfele : peste 40 de oficieri și mai bine de 2000 soldaţi căduseră, până, acum morți și răniți din rândurile lor. Și reduta nu era, luată ! E 
Cată a se mărturisi ăst adevăr, apărarea. fu de o potrivă, vîrtâsă, şi neîmlădiată, ca, Şi nă- vălirea. Turcii dovediră în atacurile acestei. dile o îndârjire la, luptă, o statorniciă şi un dispreţ faţă, cu primejdia, înaintea, căror și vrăjmaşul trebuie să se închine. In picidre sus pe parapete, ei aşteptat neclintiţi pe protivnici ; când glGnţele şi ghiulele îi doboraii și le spărgeasi şirurile, alți apărători le luai îndată, locul și făcea zid din pepturile lor. Zinană îi îmbărbătani invocând numele Profetului, şi mor. tea, era, pentru ei uşa, raiului, | Gravă, deci, era, situaţiunea, bătăliei pe la 5 ore s6ra. La drâpta, în partea, Românilor, atacul divi. siunei a 3-a respins şi trupele acestei divisiuni în ne- putință ași reîncepe acţiunea, ; trei asalturi conse- cutive asupra, Griviței ale divisiunei a, 4-a, şi asaltul batalinelor Tusesci, asemenea neisbutite. La, cen- tru, gerieralul Krylot dase asupra, întăririlor de la 

23
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Radişovo două atacuri la .cari 7 regimente luaseră, 
parte. Aceste fuseseră respinse cu perderi mari, 

peste 5000 morţi şi răniţi. La aripa, stângă genera- 
lul Skobelef luptase cu noroc schimbăcios, luase 
dous redute spre Krișin, le perduse, le ataca, acum, 
iarăşi, dar avea, mai bine de 4000 6meni afară din 
luptă. Acestea, eraă întristătorele raporturi aduse 
unul după altul comandantului armatei de Vest, 

care, scim, nu'şi făcuse ilusiuni asupra resultatului 
deşert, dar realitatea venea să "i dea prea mare 
dreptate. Aceste crude sciri, în loc de vestile îm- 
bucurăt6re de triumf cu care se spera, a-i se sărbă- 
tori diua, fură duse împăratului Rusiei la observa. 
torul unde stătuse îi timpul bătăliei, şi de unde 
adînc mâhnit şi cu inima strivită de atâtea, per- 

deri, se depărtă, și se întorse la cuartierul sei de 
la Radeniţa, 

In astă di înnorată şiploi6să nptea veni de 
vreme. În amurgul serei Jupta nu mai urma, decât 
spre stânga, în partea generalului Skobelef, şi pe 
drâpta, în partea Românilor, unde trupele colone- 

lului Angelescu A. și cele 3 bataliâne rusesci erati 
pe posiţiunea, înaintată din faţa redutei inamice. 

Domnitorul călări spre divisia, 4-a şi întâlni mai: 
ântăiă un pile de soldaţi din batalionul al 2-lea de 
vânători. Obosiţi de luptă, deciuiţi de morte, bravii 
noștri oșteni se acioaiă în jurul stegului lor în faţa, 
redutei vrăjmaşe, de unde mai pornea din când 
în când fulgere de pusci şi trăsnete de tunuri. 

"—„Ce faceţi aci copii 2“ le strigă Suveranul— „Ce
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să facem, Măria Ta,“ răspunse în naiva, sa, cuvân- 
tare un sergent cu faţa, încă aprinsă de truda, şi 
de emoțiunile acestei dile, „Ne-a prăpădit păgânii 

„și uite câţi aă mai rămas din noi“ — „Cum ?* dise 
Domnul, „dar voi toţi câţi sunteţi faţă sunteți. 
„sdrăveni şi voinici, şi colo mai văd alță tovarăși 
„d'ai voștri. Adunaţi-vă, mergeţi 'nainte cu vitejiă, 
„Șa vostră va, fi isbânda, voi veţi scăpa, cinstea | 
„dilei de astădi!* *) Cu puternic ura! răspunseră, 
vîrtoşii vânători astor cuvinte de îmbărbătare ; 
în curând rândurile lor se alcătuiră de izn6vă, ba- 
talionul se reformeză ardâna de dorinţa, de a porni 
iarăși în foc, 

Domnitorul convorbi apoi cu comandantul divi- 
siunei a 4-a asupra, sitnaţiunei, îi prescrise a, se * 
mănţine cu ori-ce preţ pe posiţiunea, câştigată, a se 
întări pe dânsa şi a observa dacă nu cum-va pri- 
veghiărea, vrăjmaşului din redută, slăbesce peste 
n6pte, spre a se folosi de acâsta, și a încerca încă un 
atac. Inalta, căpetăniă, după ce încunosciință, pe 
toți șefii de corpuri că, 'şi va, aşeda, în acea nâpte 
bivuacul d'asupra Griviței între liniile armatei ruse . 
şi române, porni spre a, visita, ambulanțele unde 
valoroșii noştri răniți soseaii cu sutele, aduși de 
brancardieri și de trăsurile serviciului sanitar, şi 
unde personalul medical își împlinea, cum făcuse 
şi în cel maj expus foc, umana şi durerâsa, lui 

  

*) A se vedea în privința acestui episod Aforitorul oficial din 
1878, pag. 5080, col. g-a,
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datoriă. Mişcător era aci spectacolul suferințelor, 

dar şi al răbdărei şi tăriei de suflet a soldaţilor 

noştri. În mijlocul chinurilor, cei căror le rămânea 
graiă să vorbâscă nu se plângeau de sârtă-le, dar 

cereaii să dovedâscă că 'şi au făcut datoria de oş- 

teni. „Uite puşca, domnule doctor“, diceai ei în 

momentul când. acesta, se pregătea să le sondeze 

rana, „primesce-mi pușca, să nu se dică cam arun- 

„Ccaât-o, ori c'am lăsat-o în mâna Turcului şam ne- 

„Ginstit arma stăpânirei !“* Sublimă vorbă în sim- 

plicitatea ei soldăţsscă, şîn nimic mai prejos de 

cuvântul vestit al Sparţiaţilor că ostaşul nu trebuie 
să se întârcă din luptă fără pavăzai, răv 7) Eni zăv, 

„viu, dedesub, mort d'asupra”i. 

Dacă atât de tari şi neînduplecaţi era acei car 

eşiseră sângerați, sărobiţi, schilodi din cruntul 

măcel, cu cât mai aprinse şi mai întăritate eraă 

simţirile acelor cari luptaseră ca zmeii, cari de- 

deseră trei asalturi şi nu biruiseră, cari vedeai în 

faţa lor blestemata, redută teafără șîn mâna duş- 

manului trufaş. Ei n'aveati astâmpăr până nu vor 

smulge cu or-ce preţ, din ghiara Turcilor ucigaşa, 

întărire, care răpusese viața, la atâţia voinici. Şefii 
împărt&șiati ardorea soldaţilor ; în aceste disposi- 

ţiuni colonelul Angelescu A. însărcină, pe la 6%/, 

s6ra, pe loc.-colonel Voinescu şi pe căpitanul Groza, 

“din statul-major, a strînge încă o-dată, trupele şi a, 

le duce la, un ultim atac. Pentru a, patra, 6ră, deci, 

în timp de 4 ore, acești neînfricoşaţă ostași porniră, 
la asalt. Soldaţii din batalionul al 2-lea de vânători,
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grupându-se cu aceia, ai bataliânelor din regimen- 
tele al 14-lea, al 16-lea de dorobanţi şi al 5-lea, de 
liniă, se asvârliră încă o-dată pe redută. In sfîrşit, 
împizmata împotivire a vrăjmaşului se clăţină 
d'atâta stăruinţă, se surpă, d'atâta, îndârjire: tru- 

„pele nâstre, cu maiorul Candiano-Popescu A. în 
frunte, intră în redută. Un moment de scurtă, dar 
învierşunaţtă, luptă, pept la, pept se petrecu atunci, 
luptă la care iai parte şi bataliânele rusesci cari, 
pe când Românii atacaseră faţa, Vest, atacaseră şi 
ele faţa Sud-Vest a redutei, şi pătrunseră înnăun- 
tru cu maiorul Kwitka. Românii şi Ruşii dobor tot 
ce resistă şi nu se predă, multe leşuri de dușmani 
umplură atunci reduta. Turcii își caută, în fugă 
scăparea, și învălmășiala, şi înfrângerea, îi silesc să 
lase în mânele n6stre 5 tunuri Şi un stâg pe care'l 
cuceri, luptând cu port-drapelul și cu cei cel 
apăra, soldatul Grigore I&n ajutat, de sergentul 
Stan Gheorghe şi de caporalul Nică, Vasile, câseşi 
trei din batalionul al 2-lea, de vânători. Aceste fură, 
trofeele biruintei, răsplata, strălucitei purtări a 
ostașilor noştri. 

“Dar scump erai plătite. In aceste patru atacuri 
unul după alţul ce dede divisiunea, 4-a, ea avu 97 

- oficieri şi 1300 soldaţi răniți sai ucişi, Printre 
morți erai căpitanul Buşilă, sub-locotenentul 
Christodorescu, din al 14-lea, de dorobanţi ; căpi- 
tanul Romano, sub-locotenentul Botescu din al 
5-lea de liniă; locotenentul Mihăescu din al 2-lea, 
batalion de vânători. Răniţi : căpitan Maican, că-
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- pitan Cocoş, căpitan Popovici, căpitan Costin, că 
pitan Samurcaș, căpitan Codrescu, căpitan Dimi- 
trescu, locotenent, Pastia, locotenent Mateescu, 
sub-locotenent Neniţescu, sub-locotenent, Măcărescu 
sublocotenent Dimitriu, sub-locotenenţ Marcu, sub- 
locotenent Aurelian, sub-locotenent Handoca, sub- 
locotenent Mănescu, sub-locotenent Georgescu, sub- 
locotenent Ionescu Fotache, sub-locotenent Dimi- 

„trie Constantin, sub-locotenenţ Bălteanu, elevul 
din șe6la, militară Albu. 

Pe la, 8 ore sâra, când se luă reduta, de trupele 
nostre, nici armata, nici Domnitorul la, locul unde 
era tăbărit la un foc de bivuac în liniile trupelor, 
n'aveati cunoscință de acest, resultai. Nâptea, se în- 
insese cu desăvârşire, întunecimea adîncă Şi ploia 
care turna nu lăsaă să se vedă nimic pe câmpul 
de bătaiă. In depărtare se audiaă numai pe drâpta 
şi la extrema stângă pușcături, când mai rare, când 
nai vii, şi în intervale gemetele răniților din am- 
bulanțe şi ale celor de pe câmp, pe cari “i căutat 
și adunaă sanitarii la jalnica lumină a torţelor şi 
fălinarelor. Lungă și cernită sâră pentru cei ce o 
trăiră ; tristă ca, și cugetările cari învăluiaii cu 
negru zăbranic minţile tutulor. După o di de luptă 
şi nem&suraje silințe, oştirile române şi ruse se 
aflaii în aceiaşi posiţiune ca diminâţa, dor numai 
cu mari și durerose, goluri, cu perderi cari nu se 
cunosceaii încă exact, dar se scia, că, întrece 10,000 
Smeni. Şi cu acâsta, o situaţiune plină de îngrijiri, 
căci cine putea, s'asigure că vrăjmaşul, nărăvindu- 

>
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se de succesul obţinut până'aci prin atâtea atacuri 
victorios respinse, nu va, năvăli acum, la rândul 
seu, luând ofensiva pe care armata aliată română- 
rusă, sguduită de atâtea, perderi, ar fi întîmpinat'o 
în condițiuni fârte nepriincidse. Acâstă î îngrijire de- 
terminase pe Domnul Românilor a, petrece n6ptea 
pe cămp în rândurile armatei sale, spre a fi cu 
dinsa la, or-ce întîmplare, maj ales la, cr&parea, 
zorilor când, obicinuit, se fac întreprinderile răsboi- 
nice. Şi căpetenia armatei rusesci, marele-duce 
Nicolae, împărtăşind aceleaşi îngrijiri, mase şi dîn- 
sul în acea npte în bivuac. 

În asemenea, posomorite disposiţiuni ale spi- 
ritelor sosi oficierul, întârdiat, de n6pte şi de greu- 
tatea, drumului, cu raportul colonelului Angelescu 
A. despre cucerirea, redutei Griviţa. Imbucurătorea, 
veste fu rada, de lumină care licări în întunericul 
sufietelor şi al câmpului de bătaiă. Marele-duce 
îmbrățişă pe Domnitor şi” felicită pentru statornica, 
vitejiă a oștenilor sei, şi toţi, Ruși şi Români, cun 
glas izbucniră în acel strigăt care avea să resune 
mândru a doua di peste Dunăre până în Carpaţi : 
Trăiască învingătorii Griviței !
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INAINTEA PLEVNEI 

Consecuențele celei de a treia bătălii de la Plevna, — Schimba- 
vea tacticel urmate până, aci în contra posiţiunilor turcesci. In locul atacurilor generale se hotăresce de comandamentul ru- sesc și român a se împresura Plevna și a sili armata ui Osman pașa să se predea. — Recunâscerea vitejiei cu care luptase oștirea română. —. Scrisărea Impăratului Rusiei către Domnul Românilor, — “Turcii iat ofensiva la 31 august (12 septembre) în contra, redutei Griviţa cucerite de Români 

şi în contra, celor 2 redute ocupate de generalul Skobelef. — Românii resping pe Tura. — Generalul Skobelef, după ce 
luptă tâtă, diua, părăsesce cele 2 redute. — Românii încep 
lucrările de apropiere în contra redutei Griviţa n” 2 şi acele 
pentru întărirea linier lor de împresurare.— Se presintă Dom. 
nitorujui stegul luat de ostașii noștri în lupta de la 30 august 
(12 septembre).— Respingerea de către Osman pașa a ce- 
rerei de armistiții pentru a se rădica răniții și a se îngropa 
mMorțiI, = Suferințele răniților noștri rămași pe câmpul de 
luptă și crudimile turcesei, — Atacul de la */,, septembre 
al Turcilor în contra redutei ocupate de Români. Turcii sunt 
respinși.— Cuvintele pentru cari trupele române întreprind o 
nouă acțiune în contra redutei Griviţa, n0 2.— Atacul de la [3
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septembre. —Operaţiunile cavaleriei române și ruse pe gnalul 
stâng al Vidulur, la Vestul Plevney, — Lupta, roșiorilor şi 
călăraşilor la Knja ; cucerirea unui stindard, — Intrarea în 
Plevna a primului convoii turcesc cu aprovisionări de hrană 
și muniţiuni. — Formarea. corpului român de observaţiune 
între Vid și Isker pentru asigurarea liniilor de comunicațiuni 
ale armatei nâstre.— Lucrările de întăriri ale Românilor înaîn 
tEză cu activitate; scurt resumat al acestor lucrări până la 
mijlocul lui septembre, — Sosirea generalului “Todleben 
"naintea Plevnei, — Inspectarea posiţiunilor Plevnei de acest 
general împreună cu Domnitorul și cu marele-duce Nicolae.-— 
laude făcute Românilor pentru fortificările săvârşite de 
dînșii.— Generalul Todleben numit ajutor al căpeteniei ar= 
matei de Vest. — Demonstrațiunea generalului Krylof cu 
cavaleria rusă-română în contra Rahover.— Călăraşii români 
prind. un convoi turcesc care voia să intre în Plevna. — 
Recunâscerea, divisiunei a 2-a română, susținută de cavaleria 
de peste Vid, a posiţiunei turcesci de la Opanez, —Intrarea 
celui de al duoilea convoiti turcesc în Plevna, — Generalul 
Arnoldi înlocuesce pe generalul Krylof în comandamentul 
cavaleriei ruse şi române de peste Vid. — Ordin de di al 
generalului Krylof,—Lucrările de întărire ale Românilor de 
la **/,, septembre la */,, octombre, — Greutățile întîmpinate 
de soldații noștri în săvârșirea acelor lucrără și în serviciul 
de tranșee. — Motivele cari determinară a treia, acţiune în 
contra redutei Griviţa n” 2. — Atacul divisiunei a 4-a la 
"[,» octombre, | 

A treia bătăliă de la Plevna, fa mai însemnată 
decât cele două precedente de la, 3/9 Și 18/3p iulie 
Şi prin numărul trupelor cazi luară parte la dînsa, 
şi prin silinţele, prin jertfele făcute sub ochii Ţa- 
rului, Domnului Românilor și marelui-duce Nicolae, 
Una sută trei-deci mii 6meni ai format tâtalul
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puterilor românesci, rusesci, turcesci, întrunite în 

rada de acţiune în diua de E e 
Cât de disproporționat cu aceste puteri, silințe 

şi jertfiri era, însă resultatul pentru armata, aliată 

rusă-română. O singură întărire, — reduta Griviţa— 
cucerită, în partea Românilor, fără ca acâstă, is- 
bândă isolată să aibă urmarea, importantă, ce se 
nădăjduia, căci la 300 metri de dînsa se afia altă 
redută, tot atât de puternică, care anula folosul 
acestei cuceriri. In partea Ruşilor, la extrema 
stângă, generalul Skobelef, după uriașe trude, îs- 
butise a ocupa, spre Krişin două întăriri turcesci; 
dar atât de slăbite de crâncena, luptă eraiă trupele 
acestui general, încâi ele nu 'şi putură păstra po- 
sițiunile, și corpurile rusesci d'alături erai prea 
sdruncinate de atacurile lor neisbutite pentru a, 
mai putea da ajutor. 

Ş'apoi chiar dacă generalul Skobelef ar fi putut 
păstra, aceste întăriri, resultatul ar fi fost acelaş 
care se dovedi spre cucerita, redută a, Griviței. Adică 
armata aliată ar fi întâlnit alte tăbii, alte întăriri 
formidabile, asupra cărora ar fi trebuit să dea, asalt, 
căci agerul şi prudentul Osman pașa, cu o activitate 

_Yvrednică de admirat, rădicase peste 20 asemenea, 
intăriri cari închidea calea năvălitorului şi făcea 
dintr'un neînsemnat, şi pân'aci necunoscut, tîrguleţ, 
o posiţiune militară de cea mai mare însemnătate. 

A doua di după sângerosa bătăliă se putu face 
'socotâla exactă a jertfelor ce ea costase. Totalul 
perderilor Românilor şi Ruşilor, la, o-laltă, fu de 60
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„oficieră şi peste 3000 soldaţi morţi, de 232 oficieri 
şi 11,000 6meni răniți. Oștirea, românsscă, singură, 
avea, 15 oficieri (1 oficier superior şi 14 oficieri sub- 
alterni) și 1333 soldaţi uciși; 1 oficier superior, 
40 oficieri subalterni şi 1176 soldaţi răniți. Se în- 
tâlnesce aci un fapt rar în statisticele câmpurilor 
de bătaiă, unde, în luptele cele mai aprinse, se so- 
cotesce 1 ucis la 6 sai 7 răniţi, In bătălia, de faţă 
numărul ucișilor în armata, nostră fu mai mare de 
cât numărul răniților; dovadă, elocuentă despre 
neîntrânta şi până la, morte statornica, hotărire a, 
oștenilor români. 

Perderile 'Turcilor nu se putură cundsce atunci, 
și armata aliată n'avea, măcar consolaţiunea, de a 
sci că vrajmașul suferise ca, şi dînsa în acâstă, 
luptă. În oștirea otomană, în genere, asemenea, 
sciințe nu sunt; exact controlate. Tot, ce s'a putut, 
afla mai târditi din părerile apreciatorilor compe- 
tenţi, din relaţiunile diariștilor străini şi ale perso- 
nalului medical internaţional care se afla, la acea, 
epocă în spitalele şi ambulanţele turcesci din Sofia, 
Andrianopole, Constantinopole, este că numărul 
ostașilor turci răniți şi ucişi în aceste patru dile 
de bombardare, şi în bătălia, de la, air Ia Plev- 
na, fu ca, de la 8000 Ia, 10,000 6meni, După aceste 
mărturii, numărul răniților şi morților otomani a 
fost maă ales însemnat în întăririle Abdul-Kerim, 
la reduta, luată de Români. Aci Turcii avură 3 pa- 
șale afară din luptă, liva (general de brigadă) Arabh- 
Achmet pașa fu ucis de dou spărturi de obuse ;
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ferik (general de divisiă) Hasan pașa şi liva Rifaat 
pașa fură amândoui răniţi. 
“Bătălia de la, 30 august avu două sesultate în- 

semnate. Cel dântăiă şi de imediată înrîurire, fu 
că statul-major rusesc se domiri, în sfîrşit, cât de 
dreptă era, părerea Domnului Românilor că Plevna, 
nu se putea lua cu atacuri de forță. Dacă cuceri- 
rea a îrei redute, din cari două ocupate şi apoi 
perdute de generalul Skobelef, costase 16,000 6meni 
(cu perderile de la, 27/, inclusiv), cât trebuia să se 
jertfâscă spre a se lua, cu asalt cele 20 redute ina. 
mice cari formaiă trei linii de apărare în jurul po- 
siţiunei turcesci? 

Domnul Carol declară, deci, comandamentului 
rusesc că acum, după ce consimţise a, se face ac6- 
stă încercare spre a se vedea dreptatea, opiniunei 
sale şi a se dovedi că armata, română, nu se dă în 
lături de la grei, a urma, planul adoptat pân'aci, 
ar fi vinovată, încăpăţînare, şi, încât îl privesce, 
nu mai pote duce în asemenea condițiuni r&spun- 
derea, comandamentului, nici impune jertfe inutile 
oștirei sale. Impăratul Alexandru însuși începu a, 
se convinge de nefolosinţa, sistemei întrebuințate 
pân'aci de comandamentul rus, sistemă care co- 
stase pe armata, sa în aceste trei bătălii înaintea, 
Plevnei 25,000 omeni. Statul-major rusesc se ală- 
tură, dar, la părerea Domnului Românilor, şi pă- 
răsi, pentru moment, idea atacurilor generale şi a 
asalturilor directe. El înclină acum mai mult spre 
adoptarea, operaţiunelor sistematice, spre înconju-
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rarea, şi. închiderea armatei inamice „—singurelg 
operaţiuni raţionale cari se puteai întrebuința, în 
faţa, unor întăriri improvisate, este adevărat, dar 
cari dobândiseră o însemnată, putere prin natura, 
priinci6să a tărâmului, prin iscusința cu care erai 
ele dispuse, prin apărarea lor aprigă Şi tocul sdro- 
bitor al armelor moderne. 

Al douilea resultat însemnat al bătăliei de la, 
Pg fuse de a dovedi atât armatei rusesci, cât, 
şi lumei întregi, ce este şi ce pâte oștirea româ- 
n6scă, Nu fusese un moment în care chiar aliaţii 
noștri, siguri că vor duce şi fără noi la, capăt lupta, 
cu Turcia, punea la îndoială eficacitatea con- 
cursului ce le putea da acâstă oştire ? Şi fără a mai 
vorbi de cugete amăgite cari nu simpaţisaă cu noi, 
sail căror displăcut era tot ce putea să înalțe na- 
ţiunea, românsscă, ati nu se aflati chiar printre noi 
de nenorocirea, vremilor de restriște copleşite du- 
buri cari 'şi amintea că, după aprâpe două vâcuri 
de scădere și de umilinţă, abia se îngăduise acestei 
încercate ţări ași înființa, o modestă organisajiune 
militară, cu care să înlocuiască poterile de Arnăuţă 
şi de mercenari străini ? Este, deci, de mirare dacă 
în unele din acele duhuri întunecate de nevoi şi 
suferințe ale trecutului, mai stătea îndoeli că din 
micul sîmbure, din smerita strțjă pământentscă, va, 
Cresce și va înverdi atât de iute aşa de măreț frun- 
dis, că vor învia, aşa, de repede cetele neînfricoșate : 
ale lui Mircea, şi tul Vlad, ale iui Ştefan și Mihai 2 
Coste străpunse de sulițe şi răni ca să le pipăiă,
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cer necredincioșii spre a mărturi în înviere; dovedi 
netăgăduite irebuiaiă să vină să arate celor obidiţi 
că proroci erati poeţii cari, ca, tînărul şi înflăcăratul 
Cârlova, străvedeaii în viitor şi prediceaiă î împros- 
pătată gloria, armelor române; ca maturul I6n 
Văcărescu când, la înființarea, oştirei naţionale în 
1830, striga: „La rând, Românilor, eșiţi, mergeţi 
pe calea, dr&ptă, slava strămoşilor vestiți în cale 
vă aşteptă,“ 

Oştea, românâscă impunea, acum tăcere cuge- 
telor amăgite şi duhurilor întunecate ; yealisa, pro- 
fețiile poeţilor, scriitorilor, patrioţilor cari nu des- 
năd&jduiseră, de neamul lor. De o potrivă în faţa, 
datoriei fuseseră, comandanți și soldaţi. Tinerii 
noștri oficieri arătaseră că nu slujesc numai de po- 
d6bă şi paradă, cum unii slabi de â ângeri se 'mbiaii 
ai ponosi ; că sciti să plătsscă cu sângele ondrea, 
de a fi în fruntea vitejilor, 32 de companii alcătuiaiă - 
cele două col6ne române în diua de % septeibie Dacă 
se socotesce cifra maximă, de 1 căpitan şi 3 oficieri 
subalterni de companiă, cifră care însă nu era 
complectă în t6te companiile nostre, reese un to- 
tal de 128 oficieri subalterni cari intraseră, în foc 
cu trupele lor. Totalul real nu trecea însă cu mult 
de sută; jumătate, dar, 54 din aceşti tineri șefi, 
fuseseră, răniţi sai ucişi în acea di pe câmpul de 
bătaiă. Nu mai pucină nepăsare de m6rte, mai pu- 
cin devotament și iubire de țâră, arătaseră, soldaţii 
cari deteră aci dovadă că, firea, răsboinică a Ro- 
mânului este ca, bine-cuvântatul şi mănosul sei
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pământ: ori cât de îndelung ar rămânea, ţelină, o 
singură brazdă este de ajuns spre al întrece în 
rodnic șimbilșugat ogor. 

Că, cele ce dicem aci despre înrîurirea, bătăliei 
de la Pt, încât privesce armata, nâstră, nu 
sunt fălose și peste măsură de sineşi închipuiri, 
că acesta fa, dinpotrivă, hotărîrea drâptă, pe care 
se întemeiă de aci înainte judecată, asupra, destoi- 
niciei şi val6rei 6stei românesci, o dovedesc nu nu- 
mai apreciările delegaților presei, internaţionale 
cari asistaseră la bătălia de la, Et, dările de 
s6mă şi articolele diferitelor organe de publicitate 
din acel timp ; dar o dovedesc încă, scrieri speciale 
publicate mai târdiă, precum. broșura, căpitanului 
belgian şi profesor la șcâla de resbel din Bruxelles, 
d. Fisch; scrierea oficierului frances care subsemnă, 
„un tacticien“ relaţiunea, ce face despre resbelul 
Orientului din 1877, şi alte asemenea, publicaţiuni. 
Dar dacă faptele n'ar sta faţă, şi ar mai fi trebuinţă, 
de dovedi, ele sunt manifestate în chip solemn Și 
strălucit întrun atac emanând de la o pers6nă 
augustă, care fusese acolo pe câmpul de bătaiă, sub” 
ai cărui ochi, în diua de * spete SE aflase armata, 
românsscă, şi care putuse să v6dă şi să judece 
purtarea ei. Acâstă pers6nă atât de sus pusă era 
Impăratul Alexandru II, şi acel act este rescriptul 
în următ6rea, coprindere, ce Monarcul Rusiei a- 
dresă Suveranului Românilor, după a treia bătăliă 
de la Plevna*). 

*) Acest rescript a fost publicat ta „Memilerul Ofcial" No. 3 
din::/,, ianuarie 1878. 
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Păltimei Sale Domnului României. 

Goray-Studen, 5 septembre 1877, la Poradim,. 

«Trupele române, unite cu acele ale armatei mele 

«puse sub comandamentul Inălţimei Vâstre, ai dat, 

" «în dilele de 30 și 31 august, dovedi de eroică vi- 

<tejiă luptând sub cel mai omoritor foc al vrăjma- 
«sului. | 

«Dorind a consânți amintirea acestei frății de 
carme, am conferit Inăițimei Vâstre ordinul S-tului 

«George, ale cărui însemne vi le-am îmmănat. Rog 

«pe Înălțimea Vâstră a primi asigurarea sincerei 

«mele iubiri, 
«ALEXANDRU.» 

Împăratul trămise prin adjutantul sei, contele 

Ungern-Sternberg, a 4-a clasă a ordinului S-tului 

George, generalului Cernat, comandant al armatei . 

de operaţiuni române. Maiorul Candiano-Popescu, 

care intrase în reduta turcâscă în fruntea, batalio- 

nului al 2-lea de vânători, primi aceiaşi distine- 

țiune. Comandanții şi oficierii români cei mai 

meritanţi, fură asemenea, onorați de suveranul 

Rusiei cu diferite ordine; în fine Ţarul, spre a 
dovedi stima, sa armatei române în întregul ei, 

“ordonă a, se distribui în batalionele, escadronele şi 

bateriile nostre tot'atâtea, însemne ale decoraţiunei 

militare, câte se distribuiră şi în corpurile rusesci, 

150 cruci de S-tul George fură ast-fel împărţite 

soldaţilor români spre resplată a vitejiei lor.
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Din di de dimineță, Ja, tr Turcii luase: ră ofensiva, atât de temută, spre întăririle Abdul- Kerim, asupra, redutei cuceriţe de Români, care priimise acum denumirea, de reduta, Griviței no 4, pentru a se deosebi de reduta, d'alături rămasă, în mâna vrăjmașului.. Turcii Pășiră în același timp ia ofensivă, pe stânga, armatei aliate, îndreptând din întăririle de Ja, Krişin o acţiune forte violentă, - asupra detaşamentului Imeritinski, Ey puseră aci silinţe crâncene şi desvoltară mari Puteri pentru a, scâte pe generalul Skobelef din posiţiunile ce ocu- pase, de unde linia, qe comunicaţiuni şi de reţra- gere a lui Osman paşa, spre Sofia, şi Orhanie era, amnenintată. Românii, cu tâtă opintirea făcută, de vrăimaş şi posițiunea expusă, în Care se aflaă, luată sub focul redutei Griviței no 2 care era, numaj la, 300 metri de reduta, lor, resistară, victorios ata. * cului turcesc, Generalul Skobelef Susținu o luptă ferbinte totă, diua ; însă detașamentul set fiina forte obosit; şi slăbit de numer6sele perderi ce su- ferise, neputând priimi ajutore de la cele-lalte trupe rusesci, tare încercate și dînsele în ajun, - fu nevoit, către Sră, a părăsi redutele ce ocupase și priimi ordin a, se aşeda, înapoi, în faţa, Muntelui. Verde, pe posiţiuni mai favorabile pentru apărare, Diverse aă fost apreciările ce sai făcuţ asupra, resultatului acestei lapte a generalului Skobelef în diua, de Pe PTECUm n'a lipsit nici critica, în privinţa, bătăliei din ajun. Consecuenţi cu ho- tărirea nostră de a f numai narator aleveni- 

24
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mentelor petrecute, al faptelor cari ne-a fost dat 
a, le vedea, înși-ne în cursul acestei campanii, sasi a 
le cunâsce prin informaţiuni culese de la, pers6ne 
cari sai împărtăşit la, dînsele, lăsăm altora cu 
mai multă autoritate desbaterea, acelor critice şi 
tragerea conclusiunilor isvorînd dintrînsele, Ne 
vom mărgini numai a consemna aci că, generalul 

- Skobelef, în primul moment de mâhnire, când vădu 
că zadarnice rămaseră tote silinţele şi jertfele tru- 

„pelor sale cari fuseră nevoite de atacurile înver- 
şunate ale Turcilor a părăsi cele două redute cu- 
cerite, se plânse amar, bravul general, de a fi fost 
lăsat fără ajutor ; şi aceste plângeri erati mai ales 
îndreptate contra generalului Levitzki, sub-şef de 
stat-major general. Dar dreptatea cată să mărtu- 
ris6scă că plângerea, generalului Skobelef, explica. . 
bilă din cuvinte psichologice și din privirea neas- 
tâmp&rului şi nobilei sete de slavă a acestui tînăr 
general care atrăsese asupra-'și privirile prin fapte 
îudrăznețe, nu era, aci întemeiată pe consideraţiuni 
râţionale"şi tactice. Chiar dacă sar î trămis gene- 
ralului Skobelef un sprijin care nu i se putea, da, 
în realitate, în starea de sguduizo a armâtei de 
Vest după însemnatele perderi din ajun, chiar 
dacar fi putut mănține acele două redute ce cu- 
cerise, este învederat că soluţiunea, problemei pusă, 
armatei aliate 'naintea, Plevnei nu sar fi deslegat, 
prin acâsta. Resultatul n'ar fi fost altul decât a, se 
reîncepe, în condițiuni şi mai nefavorabile, bătălia 
cu trupe sdruncinate de aşa, mari perderi cari le
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maă redusese, încă, efectivele, și le pusese în in- 
contestabilă inferioritate numerică, față, cu armata, 
protivnică exaltată de succes, apărată de întăriri, - 
a căror putere, a căror acţiune sdrobitore și al 
căror foc 6moritor se putuse aprecia. Generalul Sko- 
belef, în răpirea, luptei, era coprins atunci de 
aceiași ilusiune de care fusese dominat, până aci 
statul-major rusesc, aceia de a, crede că Plevna se 
putea, birui numai cu atacuri de forţă, şi tînărul ge- 
neral se ademenea cu nădejdea, că va, ajunge la ţinta, 
dorită cu atâta, stăruinţă, dar cu așa pucin temeiă | 
rațional—că va, lua, Plevna cu asalt fără mai lungi 
pregătiri. Tot ce sar fi luat, pote, era,- cele două - 
tedute despre Krişin cari trebuiră a se părăsi, şi, 
pote, încă vruna sai două redute. Dar alte mii de 
Omeni ar fi trebuit să se jertfescă, şi armata de 
Vest să se reducă ast-fel, încât să fiă în neputinţă 
ași urma succesul; şi încă două linii de apărare, 
încă vr'o 15 redute puternice ar fi rămas în pose- 
siunea, prevădătorului, şi în împrotivire aprigului 
Osman. 

Aceste fură, motivele cugetate, rațiunile tactice 
impuse de situaţiunea, lucrurilor pentru cari gene- 
ralul Zotof, şeful de stat-major al armatei de Vest, 
din ordinul capului acestei arinate, prescrise gene- 
ralilor Imeritinski şi Skobelef, în diua, de art 
a; se ţine în defensivă spre a stăvili pe vrăjmaş, și 
a se retrage către sâră pe posițiuni mai solide în 
fața Muntelui-Verde. 

Ordinul acesta, era, consecuența, sistemei de ope-
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raţiuni care se adoptase acum în privinţa actiunei 
ce avea, să desfăşure de aci înainte arimata, aliaţă 
de Vest în contra taberei întărite a, lui Osman pașa, 
Scriitori competenţi, autori militazi, ai gis că bă- 
tălia de la Pe a, fost cea de pe urmă erdre, 
înaintea Plevnei, a statului-major rusesc, care voise 
a. lua prin atacuri de forţă, şi asalturi directe o po- 
sițiune ce devenise atât de tare. Am arătat la locul 
sei că comandantul armatei de Vest nu împărtă- 
şise vederile statului-major imperial în privința 
planului de atac asupra, Plevnei; și am spus cuvin- 
tele pentru cari, fără, a'şi face ilusiuni asupra re- 
sultatului, Domnul Românilor se hotărîse a, pune 
în lucrare acel plan în bătălia, de la 30. La, lipsu- 
rile şi nepotrivirile acestui plan semnalate atunci 
de Domnul Carol; la greutăţile tactice şi strategice; 
la realitatea, puterei dobândite de posițiunea, vrăj- 
mașului; la, insuficiența, forțelor trebuinciose între- 

„Prinderei ; la învederatele, peste ori-ce proporțiuni 
perderi ce avea, să împună asaltul asupra, unor ase- 
menea, întăriri, ca, şi la neputinţa; de a, le birui prin” 
col6ne de-atac cari urmată să, străbată, descoperite, 
mari distanţe sub un foc mai presus de ori-ce si- 
linţe şi zădăznicind ori cât de mare energiă, — la, 
tote aceste neajunsuri se mai adăogiră, în cursul 
bătăliei, incidente fatale ca acel al începerei intem- 
pestive a luptei în partea, generalilor Skobelef Şi 
Krylof, şi al isolărei acestei lupte de acţiunea, ge- 
nerală ordonată pentru 3 ore; ca, descoperirea unei 
a doua, redute la Griviţa, ca, întârdierea, în fine, a
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colSnei rusesci din corpul al IX-lea de a coopera, 
cu divisia a 4-a română la primele asalturi asupra, 
redutei Griviţa no 1. 

A doua di de bătăliă, statul-major rusesc se con- 
vinse de dreptatea părerei Domnului Românilor. _ 
Cu firscă reacțiune care urmâză adese speran- . 
telor încelate, comandanții rusesci fură un moment 
atât de impresionați de neisbânda, atacului de la, 
Za încât în consiliul de: resbel care urmă, 
generalii Nepokoitchiski, Levitzki, Și însuși marele- 
duce Nicolae, emiseră, părerea de a, se retrage ar- 
mata de Vest pe Osmu, sub acoperământul cetăţei 
Nicopole şi mai în apropiere de Dunăre. Domnitorul, 
împreună cu generalul Miljutin, ministru de resbel 
al Rusiei, se opuseră acestui curenţ pesimist, opi- 
nârid că trupele aliate trebue să stea locului, Im- 
păratul Alexandru se alătură la acâstă din urmă 
părere, adoptându-se pentru operaţiunile ulteridre 
planul Domnitorului. Idea asalturilor generale fu 
părăsită, Procedarea tactică, ce o propusese căpe- 
tenia armatei de Vest în consiliul de r&sboiti de la 
Radeniţa, avea de acum înainte a fi pusă în lu- 
crare; trupele din jurul Plevnei urmaă a se ţine 
în defensivă, a, se întări prin linii de apărare, a 
împresura și închide posițiunea inamică, Cavaleria, 
de pe malul stâng al Vidului urma, să'şi îndoiâscă, 
priveghiarea, să taiă comunicațiunile armatei lui 
Osman cu Orhanie, Sofia, Rahova și Vidin, să îm- 
pedice aprovisionările sale în hrană şi în munițiuni, 
Atacuri generale n'aveaiă a, se mai da, armata aliată, 
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păstrând de-o-cam-dată defensiva, şi restrîngond 
cât mai mult cercul ei de împresurare. Numai când 
cerinţele tacticei obsidionale, când necesităţile de 
a ocupa posiţiuni cari să strîmpteze brîul de foc 
în jurul vrăjmaşului, ar reclama, absolut, „numai în 
casul acesta trupele române-ruse aveai să atace 
cu cât mai multă circomspecţiune. şi cruțare de 
perderi prea, mari. Negreşit; că, cu asemenea, proce- 
dare resultatul avea, să fiă mai întârdia, dar mai 
sigur, şi el trebuia, până în urmă, să determine. 
predarea, Plevnei şi a, trufaşului mușir otoman cu 
întrâga, sa, oştire. 

4 

Neapărat că şi pentru asemenea, tactică, puterile 
. cari constituia atunci armata de Vest nu erai 
îndestulătâre, și ele trebuiaă sporite cu noui con- 
tingente. S'a, spus în partea ântâi a. acestei scrieri 
că, după a doua bătăliă înaintea, Plevnei, Impăratul 
Alexandru ordonase chiămarea sub stâguri a, 
185,000 6meni din milițiile imperiului, şi mobili- 
sarea, altor 6 corpuri de armată, Din aceste corpuri 
cari erai acum în marş spre Dunăre, avea a se 
aduce trupele necesarii spre a, întări armata din 
Vestul. Bulgariei. Pănă la, sosirea, acelor ajut6re, 
sarcina, acestei armate consta, întru a, ține în loc 
pe Osman, al împedica d'a, eşi din Plevna pentru 
a nu'și opera juncţiune nici cu Suliman la Sud, 
nici cu Mehemet-Ali la Est, 

În trăsuri generale acâsta, fu tema, care se stabili 
în urma celei de a treia, bătălii din 'naintea Plev- 
nei în sfaturile urmate între comandantul armatei
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rusesci şi căpetenia, oștirei române ; şi acâstă temă 
primi şi deplina sancţiune a Impăratului Rusiei, 
Acţiunea în acâstă parte a, teatrului de resbel a» -- 
vând, dar, a intra într'o fasă cu totul alta de cea; 
prevedută la început de planul de operațiuni. al 
statului-major rusesc, şi fiind-că acţiunea în jurul 
Plevnei avea, să ia, caracterul răsboiului de împre- 
suare, Ţarul şi comandamentul rusesc hotăziră a, 
chiăma, din Rusia, pe ilustrul apărător al Sevasto- 
polei la, 1854, pe generalul Todleben, care, până aci, 
se lăsase neîntrebuinţat, pe câtă vreme domnea, 
încrederea, că se va termina, campania de faţă în 
mod grabnic şi strălucit prin isbânditâre Și nes- 
tăvilită înaintare a Rușilor până la porţile Constan- - 
tinopolei. 

Pentru Români, planul adoptat acum era, bine 
venit, căci acest plan era, cel pe care "1 propusese 
căpetenia lor încă de la, 2 și ei ar fi dorit 
să” v6dă primit de la, început. Cu bucurie Și cu. 
ardre se puseră ei pe lucru când li se ordonă, 
urmarea lui, căci Domnitorul, după adoptarea, ve- 
derilor sale, nevoind a, perde un moment spre al 
pune cât mai nezăbovit în execuţiune, prescrisese 
a se începe de armata, română, chiar din a doua, di 
a bătăliei, la 31 august, lucrările de întăriri, De 
Şi, precum am mai spus, armata, nostră cu fiă-care 
mișcare importantă, cu fiă-care înaintare a ei spre 
inamic, nu neîngrijia d'a, se întări repede pe posi: 
țiunile ocupate, însă, în acâstă, di de 2 test _ se în- 12 septembre fipseră, pentru ântâiași dată hotărît sapele și târmă-
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c6pele românesci în pământul din jurul Plevnei, ce avea să fiă atât de scormoniţ spre a râdica acele lucrări, şanţuri, paralele, lunete și reâute cari făcea la început chiar mirarea, Rușilor pentru repedi- ciunea, îndemănarea şi corectitudinea, cu cari se s&vârşiaii; cari fură date de pildă armatei sale de marele-duce Nicolae, şi atraseră laude din partea, competentului şi vestitului inginer miliţaz, a gene.-. ralului Todleben, când sosi înaintea, Plevnei. Prima grije a trupelor române, după, ce cuceri- seră reduta, Griviței no 1, fusese d'a se stabili în- tr'însa, şi ai face păstrarea, putincisă, căci la di- stanța, de 300 metri la care se afla de cea-laită iedută no 2, era, desăvârșit, dominată, de focul ace- steia și al întăririlor inamice de la, Bucova, Comu- nicaţia era tare primejdi6să, trupele nâstre de sus- 
ținere forte expuse, şi reservele, destinate a, da, ajutor în cas de atac, trebuiaii să se țină la, prea, mare depărtare, 1500 metri, pe când trupele tur- cesci se aflaă Ia, 6—700 metri de reduta, nostră, şi 
surpinderile _eraiă, ast-fel, înlesnite vrăjmaşului. Garnis6na, română a redutei avu din aceste pricini 
destul de simţitore perderi pâna când se desăvâr- 
şiră lucrările interidre de apărare, până se înălţară „Și se defilară, parapetele, se r&dicară traverse, ceia, 
ce se efectuă de ia 31 august până la |, septem- 
bre. Tot de o-dată, spre a se asigura ajungerea, ocro- 
tită a, reservelor la, redută, se începu în n6ptea, de 
31 august la, 1[,ș septembre săparea unui drum 
acoperit pornind din valea Bucovei la reduta Gri.
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viţa n% 1. Compania 3- ră de genii (căpitan Pitiștânu) 
cu concursul a 3 companii de infanteriă, lucra, di 
şi n6pte la acest drum acoperit pe o întindere de 
1118 metri lungime, cu 4 metri lărgime, 1 metru 
adâncime, şi un parapet de 1 metru 30; lucrarea, 
se s&vârși în 8 dile aşa că la 4/,ș septembre era, 
terminată, 

Atacurile pe cari Turcii le îndreptară în contra; 
generalului Skobelef și în contra. redutei Griviţa, 
n 1, în diminâţa de = mei făcură ca tâtă, diua 
trupele armatei române-ruse să stea sub arme, gata, 
a se opune inamicului în casul când ar fi păşit cu 
totalul forțelor sale la ofensivă, generală. Acâstă, 
ofensivă, însă nu urmă, După ce se respirise de către 
Români încercarea 'Turcilor de a, lua înapoi reduta, 
Griviţa, n0 1, şi după ce aceştia, reintrară, în pose- 
siunea celor două redute spre Krişin, ei se opriră, 
Ca şi în cele două prime bătălii din iulie, Osman 
pașa, se mulțumi cu izbânda, netăgăduit vrednică 
de tâtă lauda, de a fi ţinut pept cu atâta, tăriă, și 
pentru a treia ră, armatelor Țarului, sporite de . 
astă-dată și cu stea României. Generalul turcesc 
credu că nu era, neînsemnat resultatul de a fi ză, 
dărnicit cele mai mari silinţe ale acestor oști, cele 
mai nemăsurate ale lor jertfe, fără ca, ele să ȘI 
ajungă scopul; în fine de a, fi silit pe marele- duce 
comandant al armatei imperiale de operațiuni a 
sta, pe loc, de asemene şi pe Domnul Românilor 
și pe însuși puternicul Impărat al Rusiei. Dacă din 
punctul de vedere strategic ar fi putut, şi ar î 
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„trebuit, printr'o energică, mişcare înainte, printa:o 
puternică ofensivă asupra, adversarului respins şi 
sdruncinat, să fiă mai bine folosite isbândile de la 
*/20,19]so îulie şi 0 ale mareșalului otoman, 

„din punctul de vedere al vedei, însă, ce-i deteră 
aceste isbândi, al renumelui și al falei ce-i atraseră, 
ela trebuit să se simţă, mulțumit, şi cu dreptate 
este a mărturisi că temeiă avea, numele de victo- 
Tios, de Gazi, ce Padişahul conferi lui Osman pașa, 
după a treia Dătăliă de la Plevna, 

- Din zori, la PS căpetenia armatei de Vest 
era, călare, şi: pornise cu marele-duce Nicolae a 
priveghia şi dirige mișcările ordonate trupelor 
pentru a se împrotivi înaintărei inamicului, În 
acea, diminâţă se înfăţişă Domnului Românilor şi 
marelui-duce, chiar pe câmpul de bătăliă, stegul 

- turcesc luat, în sâra din ajun de trupele nostre în 
„reduta, Griviței. EI era, purtat de cuceritorul seti 

. Grigore In, însoţit de caporalul și sergentul ce '] 
ajutaseră în acâstă vitejie, şi câte-trei conduşi de 
comandantul batalionului al 2-lea de vânători în 
timpul asaltului, maiorul Candiano-Popescu A. care, 
după obiceiul ostăşesc, aruncă la, picidrele înalţilor 

„coinandanți trofeul luat de la, vrăjmaş. Domnitorul 
și marele-duce mulțumiră dând laude acestor voi- 
nici şi punându-le pe pept, Suveranul României, 
Virtutea militară, şi marele-duce, din partea, Impăra- 

„tului, crucea, S-tului George. Acâstă scenă r&sboi- 
nică înălţă; entusiasmul armatei aliate, și mai ales 
al oștenilor români cari avuseseră, succesul a cu-
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ceri, împreună cu. reduta, 3 tunuri și un step în 
bătălia din diua, precedentă. 

Domnul, împreună cu Împăratul care sosi spre 
amedi, şi cu marele-duce Nicolae, merse de visită 7 
la ambulanţe pe răniții ruşi şi români, și mai la 
fiă-care dintwînşii rosti cuvinte de mângăiere. Per- 
sonalul medical român își împlinea datoria cu 
meritoriă şi de recunoscință vrednică abnegaţiune, 
cu umană şi frățâscă, iubire, Fără preget în cu- 
noscuta/i activitate era inspectorul-general al ser- 
viciului nostru sanitar, doctorul Davila, care diri- 
gea, cu autoritatea şi experienţa, ce culesese în 
persnă în resboiul din 1870, însemnatul se ser. 
vicii, veghiând la, operaţiuni şi îngrijiri, Ja UȘIu- 
rarea, putinci6să a suferințelor vitejilor cară răbdaă . 
dureri pentru patriă. Multă ţ din răniții noștri, după. 
primele pansamente, se putură evacua, chiar în - 
acea di saiă în dilele următore,. spre ambulanţele 
de a doua liniă la Mecica, şi Muselimselo, şi spre 
spitalele din ţâră. In timpul lupţei răniții erai 
aduşi la, locurile de pansament cari se aflau în: 
apropierea trupelor; sanitarii și brancardierii înain- 
taii cu eroic devotament „până, sub glânţele vrăj- 
maşului și rădicaă pe cei căduţi. Domnitorul con: 
feri bine meritate r&splăți, decorând mai mulţi 
medici şi infirmieri cari se distinseră prin aşa n0- 
bilă jertfire de sine. Tâtă noptea, şi a doua di, 
personalul medical cutreeră, câmpul de bătaiă, 
cercetă, văile, scotoci tufișurile spre a descoperi pe 
cei cari, în neputinţă a se scula, zăceati printr'însele,
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Mulţi din ostașii noştri căduseră, ucisi sau ră- 
“niță pe platoul d'înaintea redutei Griviţa n% 2, în 
mediata dominaţiune a focului turcesc. A doua 

» Sha, ca şi a treia şi a, patra, qi, medicii şi am- 
a noştiri se siliră a, rădica pe răniţi, spre 

ai împărtăşi cu mântuitore î îngrijiri; pe morţi, spre 
a le da ultimele datorii. Insă, îndată -ce împiegați! 
sanitari se apropiat, Turcii trăgeail într'înșii ; ; duoi 
din ei plătiră cu viața, mai mulţi alţii cu răni, de- 
votamentul lor. ki nu se descoragiară şi repeţiră, 
necontenit, cercările în aste patru dile, înfățișând 
stegul alb, stâgul convenţional de Ja Geneva, al 
Crucei Roşii, înălţând stâg âlb cu semi-lună roşiă 
adoptat de serviciul sanitar al armatei otomane. 

„Tâte fură în zadar. Şeful de stat-major al armatei 
de Vest, generalul Zotof, trămise un parlamentar 
în tabăra, turcâscă spre a cere o scurtă, suspen- 
siune de arme pentru a, se îngropa morţii şi rădica 
răniții. Comandantul turcesc răspunse că cererea, 
nu se pote acorda, posiţiunile ruse-române fiind 
prea apropiate de ale sale, şi nevoind a îngădui să 
i se v6dă şi să i se studieze întăririle. 

Câţi din acei nenorociţi ai noştri fraţi cari ar 
fi putut fi scăpaţi şi întorși la viaţă, nu periră, 
ast-fel, lipsiţi de ajutor în durerile rănilor, în chi- 
nurile setei, în fiorile și agona, cea, mai cumplită a 
mortei. Fericiţi acei cari își dederă sufletul pe 
loc, căci nu mai aveai să rabde aceste suferinţe, 
nici să pătimâscă caznele Cerkezilor Și bași- bozu- 
cilor cari, ca, nisce adevărate fiare ce es din vizuini,
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să străcuraii n6ptea, afară din şanţurile şi redutele 
lor, despuiati şi batjocoreaiă morţii, schinguiati și 
măcelăreaii raniţii. Desluşit se audiră, în nopţile 
de 31 august şi 1 septembre, de ante- -posturile şi 
de garnis6na, redutei nostre, gemete ale răniților 
rămaşi pe câmp înaintea, întărirei vrăjmaşe, ţipete 
de desnădăjduire ale celor ce priimiati lovitura. de 
morte de la ucigași. Cu inima, răsvrăţită și turbaiă, 
soidajii noștri sar fi asvârlit pe acei mîrșavi dacă 
n'ar fi fost opriți cu mare silă, de oficieri, spre a, 
nu se încinge lupte neordonate ; şi ei eraiă nevoiţi 
să îngăduiă asemenea odi6se fapte săvârşite în 
apropierea lor. Tot ce putură să facă unii din- 
trînșii, fu da eşi câte unul, duoi, în întunericul 
nopţei, d'a se târt în direcţiunea de unde porneaii 
plângeri ca, să descopere pe nefericitul ce zăcea, 
acolo, d'a '] încărca pe umeri şi d'a fugi cu dînsul 
spre reduta n6stră, înainte ca, sentinelele turcesci 
să prindă de veste şi să tragă, foc asupra, lor. 

Acestă, neomenâsă purtare a Turcilor cu răniții 
români şi ruși, s'a, constatat; atunci în mod formal 
de toţi corespondenţii presei străine cari a fost 
martori oculari și le-ai descris în cele mai însem- 
nate diare europene. Asemenea, fapte ar desonora, 
numele lui Osman, dacă nu s'ar sci că aceste crude 
deprinderi au fost pururea, în firea, soldaţilor mu- 
sulmani, şi că ori-ce comandant turcesc este ne- 
putincios a le opri. In răsboiul de față, ca, în cele 
anteridre, ele se săvârşiră, din nefericire, pretutin- 
deni de oştirile otomane: la, Şipka, de armata, lui
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Suliman; la Haidarkioi, la Karahasankiok, de ar- 
mata, lui Meheiet-Ali ; în Asia, de către aceiea, a. 
lui Muktar. Negreşit că cu atât mai mare căta să 
fiă şi tăria, de sufiet a oștenilor luptând cu așa, fa- 
natici protivnici de la cari n'au să întîmpine nici 
o cruțare; dar cu atât cresce şi mânia, cu atât se 
înăspresce şi hotărîrea, dia, învinge saă d'a lupta 
până la morte, i 

Acestea, erati simţirile cari ferbeai în inimile 
Românilor, și ei eraii nerăbdători de noi prilej de 

„Tuptă, spre a. se răsbuna. II aflară în curând în 
“dia de 2, septembre. 'Purcii, după ofensiva ce 
îndreptaseră, la, sasea asupra, stângei nostre, şi 
după luarea, înapoi de la generalul Skobelef a, celor 
2 redute, voiau să ajungă la acelaş resultat, şi pe 
drâpta în contra Românilor, scotându-i din stăpâni- 

„rea cuceritei redute. De unde tâtă, diua, de 1/3 sep- 
tembre vrăjmaşul stătuse liniștit, la 2/,, pe la 5 ore 
sera, el deschide o viuă bombardare asupra redutei 
n6stre care îi răspunde pe dată, şi schimbul de 
ghiulele ţinu două ore. Pe înserat, mai multe ta- 
bore de infanteriă turcâscă es din întărirea, Griviței 
n 2 și din şagțurile despre Bucova, şi pornesc Ia 
atac asupra, întărirei nostre. Dar soldaţii români 
îi aşteptai neclintiţă. Se schimbaseră acum lu- 
-crurile; Turcii erai năvălitorii, Românii în apărare, 
Acestia lăsară col6na de atac inamică să se apro- 
pie la 100 metri de șanțul redutei, şi deschiseră de 
o-dată un foc năprasnic. Rândurile turcesci, sfâ- 
şiate şi amestecate, tot nu se opriră, și se repediră
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cu hotărîre la şanţ. Dar aci vitejii noștri le prii- 
miră cu baioneta, pe când apărătorii dinăuntrul 
redutei, de pe. banchetă, Și parapet, arunca foc Şi 
trăsnet asupra, lor. După aprope o oră de luptă, 
musulmanii fară siliți la, retragere, lăsând. peste 
100 din ai lor morţi în şanţ; și înaintea, redutei ; 
numărul răniților ce avură nu se putu constata, 
dar negreşit că a trebuit să fiă mai mult de în- 
duoit. 'Trupele române avură, 80 morți şi răniţă la, 
o-laltă,. 

Împăratul Alexandru, mulţumit de acestă nouă, 
probă, de destoiniciă a trupelor n6stre, de virtutea, 
ostăşescă, ce dovedea necontenit, priimi în diua 
de 2, septembre, din mânile Domnitorului, marea, 
cruce a ordinului Stelei României ca, mărturiă, a 
stimei sale pentru națiunea română, şi vitâza, ei ar- 
mată, ca amintire a luptelor susținute de dînsa 
în trăţescă, înţelegere cu armata imperială. Mare- 
le-duce Nicolae şi Domnitorul inspectară a, doua 
di posiţiunile şi întăririle rădicate pe liniile române. 
Căpetenia, armatei rusesci şi statul sei major fură, 
surprinşi de activitatea, şi priceperea, cu care ar- 
mata, nostră, în aceste patru dile, de la e 
îşi r&dicase întăririle în scop de a, se apăra în 
contra, vrăjmaşului și al închide, ca, într'o cursă, 
în meterezurile sale. Intr'adever, în acea qi de 4/14 
septembre, armata, română terminase drumul aco- 
perit de 1113 metri lungime legând vulea, Bucovei 
cu reduta, cucerită; transformase şi întorsese în 
contra inamicului acestă redută, şi, la drâpta, re-
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27 august 
danului luat la, “septembre artileria, divisiunei a, 4-a, 

construise 1 bateriă cu 8 tunuri, spre a bate re- 

duta, Griviţa, n 2 şi întăririle turcesci de la Bu- 
cova,. Divisia, 3-a, rădicase, după 30 august 3 noui 
baterii armate cu 18 tunuri, două trăgea cu 12 

tunuri tot asupra, Griviței no 2; a treia bateriă, cu 

6 tunuri, bătea în tabăra turcâscă d'asupra, Buco- 

vei. Afară de acâsta, trupele nâstre de genii, aju- 

tate de despăirţiri de infănteriă, începuseră a lucra, 
cu mare activitate redutele Alexandru şi Verbița, 

pentru a opri o eventuală încercare ofensivă a Tur. 

cilor, cari ar fi putut să, înainteze pe valea Buco- 

vei şi să se arunce asupra flancului nostru drept, 

şi, între aceste redute, se construise o liniă de apă- 

raze pentru infanteriă, compusă din retranşamente 

ocrotitâre şi gropi de tiraliori. Spre a împedica, 
asemenea pe vrăjmaş din posiţiunile de la Opanez 
da întorce aripa, nostră drâptă şa, o lovi în spate, 
se construiau în același timp două redute la Kali- 
șovaj, şi la Riben. 

Marele-duce Nicolae era, atât de mulţumit, de 
acest nepreget d'a, se întări al oştirei românesci, 
încât chiar a doua, di, 5/,„ septembre, adresă de la 
cuartierul seu din Radeniţa următorea, depeșă, 
Domnului Românilor: „Te rog a ordona stăruitor 
„flancului stâng al corpului al IV-lea, rusese Şi di- 
„visiunei a 2-a, Imeritinski, să, se fortifice tot aşa 
„de tare cum a, făcut oștirea Ta.“ Căci, pe când 

- trupele nâstre lucrat cu atâta ardore la întăriri 
spre a'şi face aciolări în contra vrăjmaşuloi, şi



- 5 

a INAINTEA PLEVNEI. = a69 
apropieri din cari să-] pâtă ataca, şi lovi may sigur, trupele rusesci d'alături de noi nu începuseră încă mai nici o lucrare seri6să de întărire, Adevărat. 

de la, 30 august. Generalul Skobelef se plânsese oficial că, în parte, şi din acestă pricină nu putuse să se întărâscă, repede şi să'și păstreze posiţiunile pe cari înaintase la 27; că în diua, de 30 su. 

donelor. 
Dar este așijderea, adevărat că soldatul Tus, în Senere, nu punea mare preț pe întăriri; ele îi pă- reaii de prisos socotind că cea mai bună întărire este peptul oștenilor. Efect, precum am dis întralţ loc, al temperamentului Plin de abnegaţiune, de nemărginit devotament Şi neîntrecută, vitejiă a, ostaşului rus ; — dar sciința, este sciință, şi tot 1ă dînsa, trebuie a, se vecurge pentru a cere Tnijlâce de ocrotire în contra, îngrozitârelor ei descoperiri, metâde de apărare în contra, modernelor invențiuni de distrugere. A fost nevoiă de tot renumele şi de- 

25
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+6ţă, autoritatea vestitului inginer militar, a genera- 

Tului 'Todleben, spre a reînoi în soldaţii ruși de- 

piinderea, lucrărilor de întăriri; a trebuit, spre a 

- eîntorce stima către dînsele în glori6sa armată 

care, cu dou&-deci și unu de ani înapoi, arâtase 

lumei în admirare cum sciuse să întrebuințeze și 

să, folosâscă fortificările de la Mamelonul Verde şi 

de la, Turnul Malakofului, a trebuit ca ilustrul apă- 

rător al Sevastopolei să vină însuşi să le amin- 

tâscă valorea fortificaţiunilor improvisate. 

“După ce terminară inspeotarea, posiţiunilor și 

înţăririlor din liniile n6stre, Domnitorul, împreună 

cu căpetenia, armatei rusesci, trecură în revistă 

oştirea românâscă, atât trupele din retranşamente 

şi din imediata, apropiere a inamicului, cât şi 

reservele cari se aflat sub arme în ordine de bătaiă. 

Marele-duce Nicolae salută în românesce rândurile 

cu urarea „sănătate copii!“ şi apoi, în numele 

fratelui sei, Impăratul, ca şi din partea sa însă-şi, 

comandantul cap al armatei rusesci le aduse 

laude şi mulţumiri cari fură traduse soldaţilor de 

" Domnul lor. Frumosă peste ori-ce cuvîntare era pe 

câmpia, în faţa, vrăjmaşului, tînra, nostră, ste 

care avea, îndemn d'a se mândri; și înaintea acelor 

şiruri peste cari trecuse mortea, înaintea acelor 

st6guri peste cari suflase vijelia bătăliei, ori-cine 

- trecea acum cu respect. Priveliștea marţială a 
trupelor, duhul lor pornit spre răsbeire şi rîvnitor 

„de fapte mari, făceau bărbăteâscă şi plăcută întipă- 

rire,
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„Domnul îndreptă oștirei sale urmâtorul ordin _dedi: | 

» Ostaşi ! 

«In bătălia de la 30 august, ca în luptele cari aă «precedat și urmat acestă memorabilă di, voi aţi «dovedit că virtuțile străbune n'aă perit din rându- <rile oștenilor români. Sub focul cel mai viă a] ina- «micului ați înfruntăt mârtea cu bărbățiă, aţi luato «redută, un drapel și trei tunuri, 
<Țera vă va fi recunoscătâre de devotamentul, de _- «abnegațiunea vâstră ; iar Ei, Domnul și Coman- <dantul vostru, sunt mândru de voi şi vă mulțumesc. «De şi am avut simțitâre perderi, de şi deplâng <împreună cu voi pe vitejii camaradi căduți pe «câmpul de onâre, dar sângele vărsat nu va fi în «zadar : dintrînsul va rodi mărirea și independența «Patriei! 
«Dat în domnescul Nostru cuartier general al ay. «matei de Vest, Poradim, în 5 septembre 1877. 

«CAROL» 

Trofeele luate în reduta, Griviţa, no 1 se împăr- țiseră, frăţesce între Români, cari avuseseră, cele mai multe trupe la atacul întărirei, şi cele 3 bata» line rusesci din corpul al IX-lea, Românii păstrară, stegul luat de vânători şi 3 tunuri; Rușii avură, cele alte tunuri. Domnitorul ordonă a'se duce în Bucuresci de maiorul Candiano-Popescu tunurile, împreună, cu stsgul purtat de cei trei cuceritori aj lui, şi prin ordinul de. di care urmeză, făcu cu-. noscută, armatei destinațiunea, ce hotărîse a, se da, mărturiilor ei de biruinţă,
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Ostași / 

«În diua de 30 august virtutea vâstră a cununat 
«cu victoria stEgurile române, Regimentul al 14-lea 
«de dorobanţi şi batalionul al 2-lea de vânători, im- 
«preună cu trei batali6ne din glorisa armată rusă, 

_«aă luat dir mânile inamicului reduta ce el apăra 
-«cu atâta învierșunare, şi un drapel şi trei tunuri at 
«fost cucerite de trupele nâstre. 

«Aceste trofee Ei ordon a se trămite în capitala 
«Țărei și a se păstra acolo ca o vecinică dovadă a 
«vitejiei armatei românesci. Drapelul se va aședa 
«de o cam dată în Arsenal, până se va hotări defi- 

«nitiv locul unde are să se păstreze, 
«lar tunurile luate de la vrăjmaș, două se vor a- 

«şeda de ambele părţi ale statuei lui Mihai Vitezul. 
«Umbra mărcță a gloriosului Domn va vedea ast- 
«fel că oștenii români ai remas până astădi fii ai 
ceroilor de la Călugăreni. 

«Cel d'al treilea tun se va aședa înaintea marelui 
»corp de gardă de la Palatui domnesc, pentru. a fi 
«pururea, pentru brava n6stră armată, un glorios 

«exemplu de imitat. 
«Dat în domnescul Nostru cuartier al armatei de 

«Vest, în Poradim, la 5 septembre 1877. 
«CAROL» 

Cu tâte lucrările de acoperire şi defilare de focul 
inamicului cari se făcuseră în cucerita, redută 

Griviţa n” 1, ocuparea ei era tare îngreunată prin 

primejduitorea, vecinătate a întărirei n0 2, rămasă 

în mâna Turcilor şi aflându-se numai la 300 metri 

de reduta, nstră. Apărătorii redutei Griviței no 1 
erati fârte expuşi tragerei turcesci, şi aveaă dil-
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nice și simţitâre perderi; ei încercaiă alarme con- tinue din amenințarea, întârcerei ofensive a, inami- cului șa, unui atac pornit din apropiere. Pentru a, întări, dar, posițiunea trupelor nâstre spre Griviţa, pentru a le scuti, în acea, parte, de perderi de tote dilele și a, le asigura, o Priveghiare mai sigură şi mai liniştită, respingerea, vrăjmaşului din reduta, Griviţa, no 2 era pe atât de trebuinci6să, pe cât, și de dorită. Domnitorul convocase, în diua, de 4[,5 septembre, pe comandantul corpului român, gene- valul Cernat, pe câte-şi trei comandanţi ai divi- siunelor şi pe comandanții armelor speciale în consiliă de resbel, pentru a se cerceta, mijlâcele » cele mai nemerite spre a, scâte pe inamic din po- sițiunea lui înaintată, Şi ai lua, din stăpânire re- duta Griviţa n 2. Nu era aci de loc vorba, de o acţiune ca, cele ce se urmaseră 'naintea' Plevnei în luna, lui iulie și la Same i DVaVEa, a, se eși din sistemul de procedere care se alesese, n'avea, a se da atac de o-dată și pe tâtă linia cu întregul for- ţelor armatei de Vest, 3 batali6ne, numai, aveai a se destina la acâstă acțiune, care urma, a, se săvârşi prin înaintare la atac ocrotită de lucrări de apro- piere cari să scurteze mai mulţ spaciul de percurs descoperit. Recunoscându-se în consiliul de resbel necesitatea, acestei acțiuni pentru asigurarea, po- Sițiunei armatei române, se recunoscu asemenea, și urgenţa, cu care trebuia întreprinsă, căci se vedea, cum Turcii lucra necontenit, de la 31 august, la acea, redută, și nu trebuia a le lăsa, timp ai spori
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tăria. Se decise, deci, a treia di, 5, septembre, 

pentru atac, şi Domnul ordonă ca, în acest interval 

trupele nostre să lucreze di şi nâpte spre aexecuta 

două ramuri de apropiere şi o paralelă, la, 350 metri 

de reduta, turcâscă, | 
Împreună cu aceste disposiţiuni menite a asi- 

gura resultatul şi a împucina, pe câ era cu putință, 

„perderile, se ordonă pentru acea di o demonstra 

țiune spre reduta, inamică, atât pentru a vedea, 

gradul de priveghiare al inamicului şi forțeie ce el 

ţinea, în redută, cât şi pentru a recunâsce amănun- 
țit tărâmul dinaintea redutei, spre a, nu se mai 
întîmpina în atac obstacole şi surprinderi fatale 

ca la 30 august. Două companii ale căpitanilor 

Botez şi Irimia, din regimentul al 13-lea, de doro- 
banţi, priimiră ordin a executa acâstă recun6s- 

cere. Ele porniră din drumul acoperit la 3 ore 

d.a. şi compania, căpitanului Botez înaintă spre 

redută, desfăşurându-se în tiraliori ; compania că- 

pitanului Irimia urma, ca susţinere. Indată ce ina- 

micul zări înaintarea trupelor nâstre, el deschise 
focul asupra lor, la, care tiraliorii noștri” r&spun- 

seră fiind susținuți şi de bateria nostră de la, 
Redan, care începuse a trage asupra întărirei tur- 

cesci. In acest foc locotenentul de artileriă Paras- 
chivescu fu greii rănit de un glonţ; iar companiile 

n6stre, împlinindu-şi scopul şi constatând că Turcii 
sunt pe pază, se retraseră în bună ordine, având 

un sergent ucis şi 4 soldaţi răniţi în scurta, re- 
" cunoscere.
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Ordinile de executare a.atacului se dedeseră de 
comandantul corpului român pentru &/,g septembre, 
In acea, di artileria îşi începu la 6 ore diminâţa, 
acţiunea, şi o prelungi până la ora 1 d. a. conform 
ordinului special al Domnitorului, spre a sdruncina, 
mai tare parapetul redutei inamice și a înlesni sar- 
cina, bataliGnelor nostre ; iar atacul avea să'ncâpă 
iaora 1. Col6na de atac avea următârea, formaţiune : 

Comandant, colonelul Sachelarie O. comandant al 1-et brigade de 
reservă, 

Batalionul a! 2-lea din regimentul al 1 Ş-lea de dorobanţi, 
comandant maior Nicolae I6n, . 

Batalionul al z-lea din regimentul al g-lea de dorobanţi, 
comandant maior Handoca, 

Batalionul al 2-lea din regimentul 1-ii de liniă, coman- 
dant maior Rădulescu. 

Susținere : regimentul al 7-lea de liniă, comandat de loc.-colo- 
nel Grigore 16n. ” 

La ora, 1 colonelul Sachelarie dete semnalul de 
atac. Maiorul Nicolae î6n pornesce cu batalionul 
al 2-lea, din regimentul al 15-lea, de dorobanţi şi'] 
desfășură, în tiraliori, având între rânduri 6meni 
„purtând gabi6ne pentru umplerea, șanțului și scări 
de escaladare a parapetului. Dorobanţi se reped 
făra trage foc asupra retranșamentului inamic 
din'aintea redutei, de unde, după o scurtă luptă 
cu baioneta, resping pe Turci cari fug spre redută. 
Imediat după acest; prim succes, maiorul Nicolae 
I6n comandă soldaţilor sei a, păşi 'nainte, şi, în 
capul lor, se repede asupra redutei, ajunge la şanţ



376 . „CARTE A OPTA. 

unde se încinge o ferbinte încăierare cu vrăjmașii 
aședaţi întrînsul, şi cu cei din redută. Brazii do- 
robanți isbutesc prin voinicescul lor avânţ a, ocupa 
șanțul; ei pun scările spre a începe suişul para- 
petului, dar aci tote opintelele lor se frâng de înăl- 
țimea, verticală, drâptă, ca, zidul, a peptului de 
pământ formând escarpa, precum şi de focul crâan- 
cen pornit de pe bancheta redutei. Vitâzul maior 
Nicolae I6n cade lovit de glonţ; din cei patru co- 
mandanţi de companiă, unul e ucis, 3 sunt răniţi. 
In timpul acesta batalionul al 2-lea din regimen- 
tul al 9-lea, de dorobanţi, în col6ne de companiă, 
alergă în ajutorul batalionului care luptă în șanțul 

„redutei, dar Turcii concentrâză asupra acestei 
i trupe un foc atât de omorîtor de glOnţe şi de şrap- 

nele care o lovesce în front, din redută, Și în flanc 
din întăririle de la, Bucova, încât în curânâ coman- 
dantul batalionului, maior Handoca, şi un mare 
număr de oficieri sunt răniţi Și puşi afară din 
luptă, rândurile sunt sdruncinate și înaintarea 
este oprită. Atunci comandantul col6nei, colonelul 
Sachelarie, spre a, întări atacul Şa-i da impulsiune, 
pornesce batalionul din regimentul 1-it de liniă, 
care, condus de maiorul Rădulescu, ajunge până 
la retranșamentul în care se adăpostiseră, cele- 
lalte trupe și de unde schimbaă focuri cu reduta 
turcescă. Dar și acest al 3-lea batalion întîmpină 
mari perderi în oficieri şi soldaţă; între oficierii 
cari cădură din acest batalion fu şi căpitanul Că-
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linescu D. de Ia cuartierul-general, care însoțise . 
trupele de atac şi fu ucis de un glonţ în frunte. 

Bravii noştri oșteni puneaii eroice, dar zadarnice 
silințe spre a învinge îndărătnica, împrotivire a Os- 
manliilor; cele 3 batalisne cari intraseră în foc și 
perduseră mulţi dintr'ai- lor, eraă copleşite de nu- 
mărul vrăjmaşului din redută şi de reservele tur- 
cesci cari alergaseră în forțe covârşitâre din tabăra, 
întărită de la, Bucova. Cu tste acestea, comandantul 
atacului voi să mai facă o ultimă opintire cu cele 
2 bataliâne din reservă, şi ordonă regimentului al 
7-lea, de liniă, care se afla, în paralela, nostră ântăia, 
a merge în ajutorul trupelor învăluite în luptă. Ba. 
talionul 1-ii al acestui regiment, cu maiorul Pega 
în cap, sare cu hotărtre peste parapetul paralelei 
şi se asvârlă "nainte, dar abia, sosit pe povîrnișul 
(glacisul) redutei, acest batalion plătesce şi dînsul 
cu prișos sângerâsa, deciuială, a morței. 

Domnitorul priveghia, de pe platoul redutei 
Griviţa, no 1 psripeţiile luptei. Vă&dând că, cu tâtă, 
stăruința şi statornicia, bataliânelor cari atacaseră, 
nu se putuse înfrânge numai cu dînsele împrotivirea 
Yrăjmașului, şi chibzuind că a trămite în foc alte 
trupe, ar fi a încăiera, o acţiune întiasă, și generală 
care nu era în intenţiunile comandamentului Și în 
sistema de procedere adoptată, precum și a impune 
oştirei n6stre mari perderi, disproporționate cu - 
scopul la, care se tindea, căpetenia, armatei române 
transmise, dar, colonelului Sachelarie ordinul a 
suspende atacul şi a retrage din foc trupele sale,
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acoperindu-le cu batalionul al 2-lea din regimentul 

al 7-lea de liniă. Lupta se termină ast-fel pe la, 
orele 5 sâra. 

Şi în acâstă, lovire, ca. în cele precedente şi în 
cele următdre, oficierii şi soldaţii noştri dovediră 

“r&sboinică vitejiă, voinicesc avânt; şi invederată 

„mărturiă a mărinimiei cu care îşi vărsaii sângele 

pentru ţră, este chiar numărul perderilor, în pro- 

porțiune cu efectivul restrîns de trupe cari luară 

parte la luptă. In cele 3 batalisne de atac şi în 

„cele 2 de susţinere, căduseră 20 oficieri (5 morţi şi 

15 răniți); şi 123 soldați uciși, 452 răniţi; total 

595 6meni afară din luptă. Oficierii cari jertfiră aci 

viaţa, pentru ondrea stâgului fură : maiorul Nicolae 

I6n, comandantul batalionului al 2-lea din regimen- 

tul al 15-lea, de dorobanţi ; căpitanii: Năstase 16n, 
din acelaşi regiment; Bogdan Nicolae, din batalio- 

„nul al 3-lea de vânători, ataşat la marele-cuartier 
domnesc; locotenentul Călinescu Dimitrie, oficier 

de ordonanţă, al comandantului corpului de opera- 
țiuni; sub-locotenentul Dănescu din al 15-lea regi- 

ment de dorobanti. Oficierii răniţi eraă: maiorul 

Handoca, din regimentul al 9-lea de dorobanţi; 
căpitanii: Andronescu Grigore, Rusu Ioachim şi 

Hacik, din al 15-lea, regiment de dorobanţi; lone- 

scu, din al 9-lea de dorobanţi; Veropol Neagoe din 

l-ul de liniă; Davidescu și Mihăescu George, din 

al 7-lea, de liniă. Locotenenţii: Nicolaevici, din al 
15-lea, de dorobanţi ; Rătescu Dimitrie din al 9-lea, 

de dorobanţi; Rădulescu I6n şi Macri, din 1-ul de
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liniă; Georgescu Stefan, din al 7-lea de liniă. Sub- 
locotenenţii: Nicolescu George şi Valentinâiu, din 

4 15-lea de dorobanţi. 
Nici de rândul acesta Turcii nu se depărtară de 

la sălbatecul lor obiceiti d'a măcelări pe răniți și 
batjocori pe morţi. Trupurile maiorului Nicolae 16n 
și căpitanului Năstase, morţi în șanțul redutei, fură, 
sfărticate cu topore; răniții noștri cari în retragere 
nu se putură r&dica din acel şanţ, fură ucişi. Ser- 
viciul nostru. sanitar se folosi de lumina, dilei spre 
a aduna, răniții de pe câmpul de luptă, însă nu fără 
a fi expus focurilor inamicului, care, ner6spectând 
semnul Crucei-Roşie, căuta, săi împedice în acestă 
umană îndeletnicire. Dacă revenim asupra tristelor : 
incidente de acest fel, o facem spre a desluşi cum 
prin îngăduința, unor asemenea barbarii își ofilise 
armata, otomană gloria, își înstrăinase firescile sim- 
patii datorite oştenilor care îşi apără cu bărbăţiă, 
ț6ra. 

După încetarea luptei, Domnitorul merse de cer- 
cetă răniții noştri la ambulanţă, Printre dînșii se 
afla, şi căpitanul Bogdan, lovit, de mârte do spăr- 
tură de obus care'i sfâșiase pântecele ; rana nu tai 
da nici o nădejde de scăpare, şi tînărul oficier în- 
cetă din viață peste ndpte, răbdând cu tăriă de su- 
flet slăvita, muceniciă pentru patriă. Căpitanul 
Bogdan făcea, parte din marele-cuartier ca, oficier 
de ordonanţă. Adjutaaţii şi oficierii de ordonanță, 
domnesci erai atunci 13, şi superstițioşii — căci şi 
armatele au superstiţioșii lor printre toţi acei 6meni
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hotăziți ași jertfi viața, — superstițioșii Inaţi în 
glumă de camaradi, nu lipsiră a se gândi la piaza 
rea, a numărului 13. Pe câmpul de bătaiă Domni- 
torul ordonase căpitanului-adjutant Vlădoianu şi 
la, doi oficieri de ordonanţă, între cari căpitanul 
Bogdan, a porni la paralela, de unde avea să încâpă, 
atacul și a aduce sciințe despre mersul luptei. 
Câte-și trei acei oficieri însoţiră colâna, de atac, şi 
în acâstă împrejurare fusese lovit căpitanul Bogdan. 
Domnitoral visită la, ambulanţă pe distinsul oficier 
care își păstră până în ultimul moment tâte simţi- 
rile, fără ași face ilusiuni despre apropiatul seiă 
sfîrşit, declarând că este fericit, ași da viața pentru 
Ţeră și Domn. Capul armatei îi trămise în acea 
s6ră, Stâua României, pe care valorosul căpitân avu 
mulțumirea s'o v6dă lucind pe pepi înainte da "şi 
da, eroicul suflet. 

Pe când trupele române de pe marginea drâptă 
a Vidului lucraă ași întări posiţiunile, acţiunea 
corpului nostru de cavaleriă de la Vestul Plevnei 
dobândea o însemnătate şi mai mare prin tactica 
adoptată acum de comandantul armatei în atacul 
Plevnei. Acâstă cavaleriă nu mai avea, să se măr- 

- gin6scă la un rol de observaţiune şi să acopere 
flancul nostru drept, cum fusese sarcina ei până, 
la 30 august. De vreme ce se hotărise a, se împre- 
sura, Plevna, ea trebuia să concure în mod activ 
la împresurare, închidând inamicului liniile sale de 
comunicaţiuni şi de retragere spre Orhanie şi 
Sofia, la m6qă-di, spre Rahova, şi Vidin la m6dă- 3
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n6pte. Ea trebuia să curețe: de ori-ce adunări de 
tape vrăjmașe rada, din jurul Plevnei între Vid şi 
Isker, să'şi pună tâte silințele spre a împedeca, so- 
sirea, de ajutâre de 6meni şi aprovisionări oştirei 
lui Osman pașa, 

S'a vădut în ce chip onorabil îşi primiră botezul 
vitejilor, călăreţii noştri în diua, de E Ei 
adăugiră în curând cinstea ce 'şi dobândiseră în 
ochii fraţilor de 6ste, printr'un noi fapt de arme. 
Comandantul divisiunei de cavaleriă română, colo- 
nelul Crejeanu, în înţelegere cu comandantul între- 
gului corp, generalul Loşkaref, pornise din Dolny- 
Etropol, în dilele de Fa e, "h3 2h 5hs ȘI he 
septembre, escadrâne de roșiori şi de călărași spre 
Mahaleta, Semeret;- Trestenik Şi Kacemuniţa spre a, 
priveghia drumul către Rahova, pe când cavaleria, 
rusâscă, făcea, același serviciă de siguranţă pe dru- 
mul Plevnei, spre Dubnik şi Teliş. Aceste escadrâne 
se întălniră în mai multe rânduri cu detașamente 
de Cerkezi veniţi spre a furagia şi face plâşcă prin 
atele sate ; roşiorii şi călăraşii îi luară î în g6nă uci- 
dând și rănind din cei ce steteaiă la luptă. In aceste 
hărțuiri ai noștri m'avură de cât un om omorit de 
glonţ și câţi-va, cai uciși saii răniţi. In diua de 5], 
septembre se petrecu însă, o ciocnire mai serisă, 
în care călăreţii noștri se purtară în chip strălucit, 

Escadronul al 3-lea, din regimentul 1-iă de roşiori 
şi un detaşament de 30 călărași din regimentul al 
5-lea pornise în acea, di din Mahaleta, trecuse Îs- 
Kerul spre a merge în recunâscere spre Bieloslatina,
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și valea Skitului, pe unde pogsră un drum de co- 
municaţiă cu Rahova. Inaintând spre Kn6ja, din- 
colo de Isker, comandantul recunâscerei află de 
la ţărani bulgari că acest sat este ocupat; de călă- 
rime turcâscă, venită despre Rahova, şi condusă 
de însuși caimacamul acestei cetăţi, care voia, să, 
intre în Plevna spre alua, înțelegere cu Osman pașa. 
Comandantul român se hotărâsce a, ataca, pe Turci 
spre a recundsce forțele lor, şi ordonă călăraşilor 
a face un ocol împrejurul satului și a cădea, în 

“spatele inamicului, pe cână roşiorii, pornină drept 
pe drumul cel mase, vor lovi în fron, Vedetele tur- 
cesci din capul satului zăresc înaintarea, roșiorilor 

şi daii alarma; Turcii, în număr de 2 escadrâne 
- Cerkezi, încalecă Și 'şi strîng repede rândurile, pre- 
găiindu-se a priimi lupta. Cerkezii, inimaţi de. ofi- 
cierul superior care-i comandă, ţin pepi năvalei 
soldaţilor noştri, și o luptă viuă, călăreț cu călăreț, 
se încinge între Turci și Români. In acelaşi timp 
călărașii înconjuraseră marginea, satului şi veniată 
despre partea, opusă. Turcii v&dându-se isbiţi din 
două lături, încep retragerea, încolțiţi de ai noştri 
cari luai în săbii. In acestă luptă susținută, cu 
mult avânt de cavaleria, nostră, vrăjmaşul perdu 
un stindard și 3 morţi; 11 răniţi turcesci rămaseră, 
pe teren, împreună cu mai mulţi cai şi arme. Că. 
lăreţii noştri n'avură de cât 1 soldat Și 1 cal ucis, 
7 6meni şi mai mulţi cai răniți. 

Stindardul luat de Ia, vrăjmaş fu înaintat de co- 
lonelul Creţeanu comandantului suprem al armatei
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române, la cuartierul general de la Poradira, şi sosi 
aci în sâra, de 7[,ș septembre. Domnitorul ordonă, 
ca acest stindard să se trămită la, Bucuresci şi să . 
se aşede în Arsenal, alături de cel cucerit de tru- 
pele ndstre la, asaltul Griviței. 

Atenţiunea comandantului armatei de Vest era; 
mult atrasă spre Apus de Plevna şi țărmul drept. 
al Vidului, unde posiţiunea n6stră era, mai slabă. 
Căci dacă pe ţărmul stâng al acestei gîrle, la Nord 
şi la, Răsărit, înconjurarea, taberei turcesci înainta, 
cu vigdre, la, Apus şi la M6dă-n6pte de Plevna, se 
aflaiă liniile de comunicaţiune şi de retragere ale 
inamicului, şi acele linii urmaiă a fi priveghiate cu 
vigilență. Până la sosirea ajut6relor ruse și române, 
nu se putea trămite infanteriă pe ţărmul stâng al 
Vidului ; acea zonă trebuia, deci, ţinută, cu trupe de 
cavaleriă. Pe d'altă parte, ajutârele române cari mâi 
sosiră din țră priimiră destinaţiunea, a, forma, un 
corp de observaţiune însărcinat a întări şi a păstra 
liniile de comunicaţiuni şi de retragere ale arma- 
tei nostre, scutindu-le de ori-ce atac care ar fi putut 
porni despre Rahova sati Vidin cu scop de a 
ameninţa, şi tăia acele linii de basa nâstră de 
operaţiuni şi de podul peste Dunăre de la Măgurele- . 
Nicopole. Acest; corp de observaţiune se constitui - 
la 11Ja septembre, și fu pus sub comandamentul 
colonelului Slăniceanu, având de şef de stat-major 
pe loc.-colonel Dimitrescu Maican D. Comandantul: . 
armatei de Vest dispuse, dar, a se întări corpu - 
de cavaleriă de pe malul stâng al Vidului, și, spre
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acest sfîrșit, se rechiămă generalul Loşkarof cu 
cele 3 regimente din divisiunea- 9-a rus&scă Şi cu 

regimentul al 16-lea, Casaci de Don, de pe malul 

“stâng al Vidului, şi se âşedă la aripa stângă a ar- 
matei de Vest ; iar la aripa drâptă, peste, Vid, se 

trămiseră trupe mai odihnite, adică, regimentele 21 

şi 22 Casaci deDon (brigada Tehernozubof)'regimen- 

tele de Casaci de Kuban şi Vladicaucas (brigada, 

Tutolmin) şi regimentele al 4-lea, ulani, al 4-lea 

husari și al 4-lea, dragoni cu 4 baterii călăreţe. La, 

- aceste regimente rusesci se alipiră regimentele 1-iă 

și al 2-lea roșiori (brigada, Creţeanu) al 5-lea şi al 

6-lea, călărași (brigada, Formac) şi o bateriă călă- 

râţă din regimentul 1l-iă de artileriă. Comanda 
mentul acestui corp de cavaleriă format din 11 

regimente şi 5 baterii ruse-române, representând 

în total peste 6000 săbii şi 30 tunuri, se încre- 
dinţă fostului şef provisoriă al corpului al IV-lea, 

rusesc, loc.-general Krylof, care își începu însăr- 

cinarea la ?/,ş septembre. Inainte de a se despărți 

de regimentele românesci pe cari le avusese până 

atunci in divisiunea sa, generalul Loşkaref dede 
un ordin de di lăudând serviciile aduse de acele 

| regimente, 

Tocmai în timpul înlocuirei generalului Loșka- 

ref prin generalul Krylof, corpul de cavaleriă, de 

peste Vid adunase sciinţe despre marșul. spre 

Plevna a unei tari col6ne inamice escortând un 
convoii cu aprovisionări şi muniţiuni, şi acele 

- sciințe anunțau că col6na, ar fi venind despre Ra-
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cavaleriă şi 6 tunuri, peste tot vre-o 8000 6meni. 
Aceste trupe se porniseră de Şefket paşa, din Or- 
hanie, sub ordinile lui Ahmet-Hafzi paşa, şi escor- 
tai un convoiă cu aprovisionări de hrană şi mu- 

niţiuni ca, de 2000 cară. Aci generalul Krylof cădu 
în greşala a aştepta în posiţiunile sale de la Dol- 

ny-Dubnik pe inamic, 'în loc ca, conform și ins. 
trucțiunilor ce avea, şi menirei tactice a cavale- 
riei, să înainteze cât mai mult spre dînsul şi mai 

departe de Plevna, și cu glsta de 6000 călăreţi şi 
30 tunuri de care dispunea, să caute al copleşi cu 

artileria, ai ameninţa flancurile, al împedica în 

marș, ai rupe din numărosul convoi care nu se 

putea. mişca, decât încet. 
În loc de acâsta, generalul Krylof se expuse a fi 

luat între două focuri, cum se va vedea îndată. 

Coi6na tureâscă înaintase în diua de 1%j-» septem- 

bre, la 10 ore diminsţa, din Gorny-Dubnik spre 

Dolny-Dubnik. Comandantul corpului de cavaleriă 

încunosciință pe colonelul Creţeanu că începe 

lupta, cu cele 7 regimente rusesci, cu regimentul 

al 5-lea de călăraşi şi cu 4 baterii, iar colonelului 

“român îi prescrie a asigura stânga şi linia de retra- 

gere cu brigada de roşiori, cu regimentul al 6-lea 

de călăraşi şi cu bateria, călărâţă română. Generalul 

Krylot deschide o acţiune de artileriă care opresce 

colână, turcâscă, dar, pe la 2 ore d. a. es din tabăra 

întărită a Plevnei două col6ne turcesci, din cari 

una, formată de 2 batali6ne infanteriă şi 6 esca- 

drâne cavaleriă, înaintâză sub protecțiunea întă-
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zirilor de la Opanez asupra vedetelor nâstre de la, Etropol; iar a doua, col6nă, mai număr6să, pogoră, de pe Muntele:Verde și se îndrâptă, spre Dolny- Dubnik. Colonelul Creţeanu informă, pe coman- dantul corpului despre aceste mișcări ale inami- cului, și ordonă, bateriei călăreţe a, deschide focul asupra colGnei dinaintea sa. Focul căpitanului Hepites stînjinesce înaintarea vrăjmaşului, iar ge- neralul Krylof, vădându-se lua între două focuri de bataliânele lui Ahmet-Hafzi venină despre Dub- nik, de acele ale lui Osman eşind din Plevna, în- cepe a se retrage spre Semeret-Trestenik, lăsând . ca 'napoi-gardă la, Etropol brigada, de Casaci Teher- nozubof şi brigada, de călărași Formas. Şos6ua, între Dolny-Dubnik şi Plevna rămânând ast-fe deschisă, colâna, şi convoiul turcesc ajunseră, la, destinaţiune în acea n6pte şi în diminâţa, dilei de 1/23 septembre. | 
S'a v&dut că, oștirea, româinâscă începuse chiar de a doua di de bătălia, de la e ei & lucra, Gu mase activitate la, întăriri şi că acâstă, activitate atrăsese mulțumirea, marelui-duce comandant, a] armatei rusesci şi fusese dată, acesteia, drept pildă, Am arătat asemenea, lucrările de fortificaţiuni care se săvârşiseră saă se începuseră, în acele patru dile până la *hg septembre, De atunci aceste lucrări se urma fără preget. Comandantul artile- riei armatei. nostre de operațiuni, generalul Manu, ajutat de comandanții de artileriă ai divisiunelor, colonelii Arion E. Dabija, și Herkt, recunoscuse şi
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hotărise punetele cele mai priinci6se pentru aşe- 

darea nouilor -baterii ce aveau a se construi, şi 
armamentul ce trebuia să primâscă. Comandan- 

tul geniului, loc.-colonel Berendeii, trăsese împre- 

ună cu oficierii acestui. servicii planul lucrărilo 

de întărire : drumuri acoperite, drumuri de apro- 

piere, paralele, retranşamente, săgeți, lunete și re- 

dute cari aveai să 6să, din pământ între liniile ro- 
mâne, şi să transforme posiţia n6stră înt'o tabără, 

întărită tot atât de puternică ca a lui Osman, 
” Grămădirea, de fapte şi de întîmplări însemnate 

ce ne-am propus a reaminti, nu îngăduie acestei 

cărți a intra în prea întinse desvoltări particulare. 

Aşa, dar, chiar din acest cuvânt, descrierea amă- 

nunţită a numărselor lucrări de fortificaţiuni 

trecătâre, cari se făcură neobosit di și n6pte de 
armata nâstră în jurul Plevnei, nu ne-ar fi cu pu- 

tinţă a o face aci, şi nu mai este nevoiă să adău- 
gim că, pentru asemenea, descriere, ar trebui o 

competenţă technică la, care, de la început, am spus 
că nu pretinde modesta, narațiune de faţă. Distinşi 
ai noştri camaradi, oficieri de artileriă şi de genii, 
aii desvoltat, şi de sigur vor desvolta încă acâstă, 
masteriă cu mult mai mare autoritaţe şi pricepere 

de cât noi, şi în acâstă, privinţă, se află, desluşiri 
-preţi6se în meritoriul curs de fortificaţiune ţinut 

de d. maior Crainicânu la şe6la de aplicaţiă de 

artileriă, şi de geniă din Bucuresci, curs publicat 

su aprobarea consiliului superior al armatei. Noi 

ne vom mărgini a face aci, pentru înțelegerea, fap-



INAINTEA. PLEVNEI, 389 
telor ce povestim, un scurt resumațt al fortificărilor rădicate de trupele nâste în jurul Plevnei, şi cari se pot urma pe schițele alăturate unde se coprind atât posiţiunile armatei române cât şi acele ale ar- maiei ruse în faţa taberei întărite turcesci. De două feluri erat aceste fortificări. Pe de o parte se făcea lucrări ofensive în contra, redutei Griviţa, n 2, rămasă în mâna vrăjmașului, şi care trebuia, din ce în ce mai mulţ strînsă și îmbrînată spre a'i paralisa acţiunea, Șa o pune în neputinţă, d'a vătăma, posiţiunea n6stră din reduţa, Griviţa, n” 1; pe d'altă parte se executa lucrări defensive a întregei linii de împresurare având menire a 0 întări pe front, pe flancuri și 'napoi. In ordinea, lu crărilor cari aveaă reduta, turcâscă de obiectiv, se îndeplinise, în prima jumătate a lunei lui septembre, pe lângă baterii nouă de care am vorbit; la pagina 368 şi pe lângă drumul acoperit d6 1113 metri lun- gime, o seriă de lucrări de apropiere cari luai în fiă-care di desvoltări maj mari. După deschiderea, de către divisiunea, 4-a, a paralelei a 2-a, la 150 metri de reduta turcâscă, se lărgise acestă, para- lelă, se începuse, la 1], septembre, a 3-a, paralelă, la, 70 metri distanţă, de inamic sub focul seli vio- lent de obuse și de glânțe, se terminaseră lucrările de comunicaţiune între paralela, 2-a şi 3-a, se sta- biliseră, pieţele de arme între paralela 1-a, şi 2-a, se rădicaseră traversele, La 12|, septembre timpul de- venise ploios, ceia, ce îngreuna, lucrările ; cu tâte acestea, ele urmaă cu mare stăruinţă, La, 14/25 pa»
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ralela, 3-a era, isprăvită, şi se pregătea apărări 

pentru a aședa, în acea paralelă o bateriă de mor- 

iiere care să asvârle bombe în reduta vrăjmașă. 

Se făceaii, în acelaşi timp, lucrări pentru construi- 

rea, paralelei a 4-a *) 

Pentru întărirea, posiţiunilor armatei nostre și 

împresurarea, celei inamice, se armase reduta, Ale- 

xandru cu 4 tunuri de 9 cm. şi se ocupase cu 2 

companii de infanteriă, pe când alte 2 companii 

eraii aşedate pe flancuri. Redutele Verbiţa, Kalişo- 

vai; și Riben **). se lucraseră asemenea, și pe lângă 

aceste două din urmă redute se mai instalaseră 2 

baterii armate cu tunuri de 9 cm. spre a bate în 

vălcelele lăturalnice cari se încrucişaii în jurul ace- 

lor redute. In fine, între Riben și Kalişovai, se mai 

rădicase o lunetă pentru 2 companii de infanteriă 

_ cari aveai a priveghia drumurile venind de la, Opa- 

nez, şi eşind în valea Kalişovaţului. 

La, început Turcii părură, surprinşi de acestă 

nouă tactică întrebuințată în contra lor; ei se aş- 

teptaii a vedea urmându-se sistemul atacurilor 

generale ca, acele din iulie şi Pieci Şi negre- 

şit că acest sistem de înaintare descoperită asu- 

pra întăririlor cari-i adăposteaă şi de unde puteai 

să pricinui6scă mari perderi năvălitorului, le con- 

venea, mai bine decât asemenea păşire spre dînșii 

mai încet, dar mai sigur, care ameninţa, ai închi- 

de cu vreme într'un neînfrânt cerc de fer şi de foc. 

  

*) Veqi pe plan lucrările de apropiere spre reduta Griviţa n“ 1. 

x) Veqi schița de plan a întăririlor Plevnei.
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Ei începură, de pe acum a, se îngriji de comunica 
tiile şi de aprovisionările lor, S'a, v&dut cum is- 
butise a, se străcura, în diua de 11/.; septembre, 
convoiul cu hrană şi munițiuni al lui Ahmet-Hajfzi; 
și Şefket pașa, care comanda, la, Orhanie, priimi 
însărcinare a, aduce la, fiă-care două săptămâni 
câte un asemenea convoi în Plevna. 

Prin resbelul de asediu început acum, armaţa, 
română trecea, și dînsa, la alt-fel de trait. Activi- 
tatea trupelor în campaniă, executând marșuri şi 
contra-marșuri, avântul lor mere hrănit de mișca, 

„rea, înainte, de schimbarea, priveliștelor, de ivirea, 
altor întîmplări, tâte aceste erai acum înlocuite 
pentru soldaţii noştri prin popăsirea, pe acelaşi 
câmp, prin mânerea în faţa, aceluiași orizont; şi îm- 
plinirea periodică a acelorași lucrări, a aceloraşi 
ocupaţiuni. Ac6sta, contribuie neapărat a, se cere ca, 
armatele, în operaţiuni de asediu, să desvolte, pâte 
întrun grad şi mai mare, răbdare, statorniciă, în- 
cordare energică a, voințelor şi caracterelor. Impre- 
jurarea, de faţă fu, dar, pentru stea, românâscă, o 
nouă încercare, o de iznâvă dare la, menghină a 
r&sboinicelor. ei însușiri. Nu numai cu pușca, cu 
spada, cu tunul, dar şi cu sapa, şi cu tîrnăcopul 
trebuiaă să lupte soldaţii noştri, să restârne pă- 
mântul ca să] facă grâpă, şanţ; ori movilă cari să 
"năbuș6scă, pe vrăjmaș. Câte silinţe, câte trude nu 
Sunt ei nevoiți acum să desfăşure muncind cu 
mintea, de o potrivă ca cu trupul, spre a, sta, în ne- 
contenită pază, în neadormită, veghiare. O parte
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din trupe este rânduită pentru lucrările cari se 
săvârşesc, altă parte face serviciul în tranșele, iar 
restul stă în bivuacuri gata, a lua, armele la, cea, 
d'ântăii alarmă, Cu cât, apropierile nstre înainteză 
spre reduta atacată, cu atât focul acesteia, devine 
mai primejdios. Turcii trag fără, preget pentru a 
împedica pe lucrători, cari sunt siliți a munci mai 
mult n6ptea, ca, să sustragă lucrările vederei ina- 
micului. Dar și atunci acesta, cunoscând scopui 
la care tindem şi bănuind lucrarea nostră, între- 
rupe tăcerea, nopţei prin focuri dese și violente. 
Câţi viteji, plecaii pe unâlta, cu care 'ntore pămân- 
tul, nu cad loviți de glonţ în tăcere şi ?n întuneric, 
fără să aibă cel puţin gloriosul sfîrşit, al oştenului 

- în exaltaţiunea, luptei și la, lumina, sârelui ! 

Serviciul în tranșele era, mai ales obositor pe 
câţa umedă, şi pe ploile acestui ano-timp, în nop- 
țile reci şi nesfirşite în cari nu era, permis a aprinde 
focuri din causa, vecinătăței vrăjmaşului. Trăgând 
necontenit cu urechia, la cei mai mic sgomot, ţin- 
tind mereti cu ochii înainte spre a, se feri de ozi-ce 
surprindere, soldaţii, împreună cu oficierii lor, pe- 

treceaii dile și nopţi întregi cu picidrele în noroi, 
până în genuchi, cu trupul pătruns de plâiă şi de 

umedelă. Muită tărie fisică, şi mai multă tărie mo- 

rală se cere spre a duce asemenea traii, însă bra.- 
vii noştri ostași întîmpinai tote greutăţile, răbâai 
t6te neajunsurile cu energia pe care le-o da, con- 
sciinţa, că, 'şi împlinesc datoria, către ţgră, şi că tote
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aceste _silințe, lupte şi jertfiri ai so facă liberă, 
neatârnată, mândră de fiii ej. - | 

La. 17/23 septembre sosi "naintea, Plevnei loc.-ge- 
neral Todleben și se preşentă comandantului az- 
maţei de Vest, Domnul Românilor. Simpatică figură, 
aceia a eroului de la, Sevastopole, purtând fără în- 
gâmfare şi cu simplicitatea duhurilor înalte, faima, 
ce își dobândise. Indată, după sosirea-i, vestitul in- 
giner militar porni mai multe dile d'a rândul cu 
Domnitorul și marele-duce Nicolae în examinarea, 
posiţiunilor din jurul Plevnei, spre a'și da, părerea, 
asupra chipului ce 1 credea, mai nemeriţ pentu a, 
se birui împrotivirea, oștirei turcesci și a îndărăt- 
nicului ei comandant. După un studii amănunţit, 
al terenului şi fortificărilor vrăjmaşe, generalul 
Todleben osândi cu desăvârșire sistemul atacurilor 
descoperite și asalturilor.. nesprijinite de lucrări 
protectore, declarând că, în starea, de lucruri 'na- 
intea, Plevnei, asemenea, sistem nu putea “ajungă 
la alt resultat de cât, la, desființarea, trupelor. cari”l 
întreprind. Singura, tactică rațională, după ilustrul 
general, era împresurarea, vrăjmaşului cu contra. | 
întăriri, era, în sfîrşit, tactica, propusă de capul ar- 
matei române, de Domnul Carol. Ast-fel pronunciă, 
ca autorisat, arbitru, genialul oficier care pov&țuise 
apărarea, unei cetăţi memorabile, Și, prin născoci- . 
rile priceputei sale minţi, ţinuse locului în Crimeea, 
la 1855, timp de un-spre-qece luni oştirile a patru 
mazi puteri militare. 

In inspecţiunile ce făcu împreună cu Domnul
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Carol şi cu căpetenia, rusâscă, generalul Todleben 

observă cu mirare, dar cu deplină mulţumire, lu- 

crările săvârşite de Români. Renumitul inginer 

ostășesc felicită pe Domnitor pentru iscusința, şi 

întelegerea, oştirei sale în acâstă ramură a, sciinței 

resboiului, şi aceleași laude le făcu înaintea Imp&- 

raului Rusiei şi marelui-duce Nicolae. Generalul 

văduse, asemenea, trupele nâstre în tranșele înain- 

tate, şi rămăsese deplin statisfăcut de chipul cu 

care dînsele îndeplineaiă acel grei şi periculos ser- 

viciă, cu deşteptăciune, cu energiă şi sânge rece, 

întocmai ca şi armatele îmbătrânite în lupte. Tote 

aceste amănunte privind oștirea, nostră atrăseseră 

cu atât mai mult atenţiunea generalului Todleben, 

că, până la data, sosirei sale la armata, de Vest, 

trupele rusesci rădicaseră, pucine și neînsemnate 

înțăriri; iar singurile lucrări de apropiere prin 

paralele, drumuri de înaintare (cheminements) etc. 

în faţa, inamicului se făcuseră numai de trupele 

române ; cele imperiale nu întrebuinţară ast-fel de 

lucrări de apropiere nici mai în urmă, până la că- 

derea, Plevnei. | 
Comandamentul rusesc, luminat acum și de ve- 

derile generalului Todleben, hotări a le pune ener- 
gic în lucrare. Aceste vederi erâi, cum s'a arătat, 

în desăvârşită, conglăsuire cu ale Domnului Româ- 

nilor, şi negreșit că nu putea fi mai naturală şi 

mai nemerită cugetare, de cât aceia da însărcina 

pe generalul Todleben a lucra, împreună cu coman- 

dantul armatei de Vest, pentru aducerea.la îndepii-
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nire a unor idei cari se ntâlniseră, de la început. 
Generalul priimi cu mulțumire acâstă însărcinare 
sub Domnul Carol, şi ast-fel, la finele hai septembre 
si. v. loc-general adjutant, al Impăratului, E. de 
Todleben, fu numit, prin ordin de di, ajutor (ru- 
sesce pomojnik) al comandantului armatei de Vest, 
De o-dată cu numirea, generalului Todleben, se mai 
făcură și următsrele mutări în statul-major gene- 
ral al numitei armate : generalul Zotof, până aci 
şef de stat-major general, trecu înapoi la coman- 
damentul corpului al IV-lea, care "1 îndeplinise pro- 
visoriă generalul Krylof, înainte de a, fi numit 
comandant al cavaleriei. Loc.-general principele de 
Imeritia, fu numit, şef de- stat-major general al ar- 
matei de Vest, în locul generalului Zotof, şi, ca, 
sub-șet de stat-major, se rândui colonelul principe 
Cantacuzino. Divisia care o comandase până 
atunci principele Imeritinski fu încredințată ge-, - 
neralului Skobelef IL. În armata, de operaţiuni ro-. | 
mână nu urmară, schimbări esenţiale. 

Concordanţa, de vederi în privinţa, operaţiunilor 
în contra, Plevnei între Domnul Românilor și ge 
neralul Todieben, exista şi asupra efectivului cu 
care trebuia să se execute acele operaţiuni. În 
consiliul de resbel de la Radenița, Domnitorul își 
expusese părerea, că numărul trupelor aliate, chiă- 
mate a opera, în contra, Plevnei, nu era, îndestu- 
lător, de şi statul-major rusesc credea, altmintrelea, - 
și arătase că este de trebuinţă a se urca acel nu- 
măr cel mai pucin la, 100,000 6meni. Generalul
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“Todleben declară așijderea că efectivul armatei în 

fața, Plevnei trebuia uroat chiar mai sus de acestă 
cifră, şi că numai cu. asemenea condițiuni pote 
răspunde de succes. Vom vedea că și acâstă pro- 
punere a comandantului armatei de Vest, şa aju- 

torului seă, fu îndeplinită de comandamentul ru- 

sesc prin considerabilă, sporire a trupelor acestei 

armate. Până la sosirea acestui spor, îngrijirea, ge- 

neralului Todleben se îndreptă, ast-fel cum fusese 

îndreptată şi îngrijirea Domnitorului, către partea, 

siabă a positiunei armatei împresurătore, către 

țărmul stâng al Vidului, unde se aflaă liniile de 

comuiicaţiuni ale inamicului spre Rahova, Vidin, 

xhanie, Sofia. Câtă vreme aceste linii nu erai de- 

săvârşit închise, armata lui. Osman, aprovisionată, 

cu hrană şi muniţiuni, sta, în picidre, putea, să-și 

urmeze în nesfirşit împrotivirea, putea, la, nevoiă, 

să-'şi opereze retragerea, pe acele linii, ba putea 

“chiar să sosâscă pe dînsele armata, de despresurare 
pe care Turcii se îndeletniceaii s'o formeze la, Sofia. 

Cavaleria care era peste Vid, de şi număr6să, nu 
„era însă, îndestulătere spre a închide în mod per- 

manent acele linii ; ea, ar fi trebuit să fă, sprijinită, 
de infanteriă, ceia, ce nu se putea, face atunci din 

lipsă de trupe. Acâstă nevoiă se mai învederă încă, 

o-dată în ultimele dile ale lui septembre, prin fap- 

tul ce povestim mai la, vale. 

Corpul de cavaleriă rusă-română al generalului 

Krylof, care se retrăsese Ja, 11/23 septembre la, Se- 

meret-Trestenik înaintea, colânei lui Ahmet-Hafzi
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și a trupelor turcesci eşite din Plevna, porni la, '5/»5 pentru a face o demonstraţiă asupra Rahovei, isgonind câte-va cete de başi-bozuci ce întâlni în cale și tăind liniile telegrafice între Rahova-Plevna, și Rahova-Vidin. Acâstă, demonstraţiă, făcută, din propria inițiativă a, generalului Krylof, căci coman- dantul armatei de Vest n'avea, încă atunci inten- țiunea, a se da, asupra, Rahovei atâcul pe care avea, să ordone mai târdiă, acâstă, demonstrațiune ră- 
mase, în definitiv, fără, nici un resultaţ apreciabil, 
d6r numai de a se cundsce ceia ce se scia, că Ra- hova era întărită cu 3 redute și conţinea, o garni- s6nă ca, de 3000 6meni. Generalul Krylof deschise focul asupra, acelor redute în diua de 14|, sep- tembre; canonada, se audi peste Dunăre de bate. riile nostre de Ja, Bechet, cari deschiseră și ele focul asupra, cetăței turcesci. Comandantul cor- 
pului de cavaleriă, opri aci acţiunea, „Deîmpin- gând, dice dînsul în raportul seă, „atacul maj de- parte, având în vedere imposibilitaţea, de a păstra, 
numai cu cavaleriă, piaţa în urma, luărei ei, şi .ne- 
putând ai da, foc fiind mai mun, bulgărâscă, decât turesscă.“ Negrsșit că, dacă nu era a, se obţine alt resultat, demonstraţia, asupra Rahovei fusese inu- tilă de la, început. 

În timpul câ lipsise spre Rahova, corpul prin- cipal de cavaleriă, brigada, de călăraşi Formac şi brigada, de Cazaci Tehernozubof prinseseră, în două 
rânduri, 2 convoiuri turcesci cari voiaă a, intra în Plevna, unul de 20 altul de 100 cară cu făină, ord
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şi furagiii. Grosul corpului de cavaleriă pornise la 
16/ş septembre la, Riben, -unde se reaprovisionase 

cu hrană şi muniţiuni, şi sosise la 18/3 la Semeret- 

Trestenik, de unde împinse în aceiaşi di un deta- 

şament sub colonelul Levis pe sosâua, Sofia prin 
Teliş, Cervenibreg, Rupcea şi Radomircea, căci 
generalul Krylof aflase că inamicul profitase de 

lăsarea în nepreveghiare a acelei 'căi către care 

atenţiunea comandantului cavaleriei aliate ar fi 

trebuit să fiă îndreptată, cu mai mult temei de 

cât spre drumul Rahovei, şi înainta acum din noă un 
mare convoiă spre al străcura în Plevna. 

Pentru diua, de > se ordonase de capul 
axmatei de Vest o recundscere asupra. întăririlor 

Opanezului, în vecinătatea, cărora se aflase de la 
Bulgari fugiţi din Plevna, și de la desertori turci, 

că'şi avea, tabăra Osman paşa. Acestă recunoscere 

avea, să, se execute de comandantul divisiunei 2-a*), 
„Generalul Cernat ceruse generalului. Krylof a 'sus- 

ține cu cavaleria, sa de peste Vid acsstă operaţiune, 
făcând demostraţiuni în faţa Opanezului spre a ne- - 

linisci şi din acea parte pe inamic. Colonelul Cerchez 

îndeplini ordinul pornind diminsţa asupra Opane- 
zului cu i regiment infanteriă, 1 escadron călărași 

din brigada Roznovanu, şi 4 tunuri. Întâlnind ante- 

posturile turcesci, colonelul Cerchez deschide fo- 

*) Inaltul ordin de Qi n 63 din 9/4, septembre prescrisese ca 
divisiunea. de reservă a colonelului Cerchez, împreună cu artileria 

și cavaleria ei, să ia denumirea de a 2-a divisiă a corpului român, 

de operațiuni al armatei de Vest,
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cul spre a, sili pe inamic să'şi desfăşure puterile. 
In acelaşi timp generalul Krylof înaintase de _la, Eitropol brigadele de 'călărași Formac și de Cazaci Tchernozubof eu 1 bateriă, dar inamicul adunând în josul Opanezului, spre Vid, un detașament, im- portant din câteși rele arme, întregul corp de ca- 
valeriă român-rusesc priimi ordin a se pune în marș din Trestenik spre Etropol. Colonelul Cre- ţeanu, cu brigada de roșiori şi cu bateria sa, ia posiţiune în fața Opanezului şi deschide focul, care, după o viuă şi energică, canonadă cu cele 2 redute inamice aflate spre Vid, impune tăcere ţu- nurilor turcesci. O colână, de infanteriă otomană, înaintâză, şi cată a, lua, în costă, pe roșiori, dar ba- teria lor, ajutată, de bateria, brigadei de Cazaci, îşi îndreptă focul la 1600 metri asupra pedestrimei turoesci, și. o silesce să se oprâscă. Cavaleria, ina- mică se destășură, pe aripi, şi cârcă a, câştiga fan- cul cavaleriei nâstre. Dar căpitanul Hepites schimbă, repede posiţiunea tunurilor sale, şi trage asupra, călăreţilor inamici mai mulţe lovituri cu şrapnele cari aduc desordinea, în rândurile lor. Colonelii Creţeanu, Formae şi Tchernozubof își format pentru atac escadrânele de roșiori, călărași și Cazaci spre a le asvărli înainte, când le sosesce ordinul comandantului corpului de cavaleriă a opri acţiunea, care încetase în acelaşi timp şi în partea, trupelor nostre după ţărmul drept al Vi. dului. Intradevăr generalul Krylof fusese însciințat de colonelul Cerchez despre ordinul venit de la
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căpetenia, armatei de Vest, d'a, se suspenda focul 

pe tâtă linia, în urma trămiterei unui parlamentar 

din cuartierul nostru general în tabăra inamică, 

cu o scris6re către Osman paşa, spre ai cere un 

armistiiiu pentru rădicarea, morţilor noştri din fa- 
ţa, şanţurilor turcesci, şi carizăceaii acolo neînmor- 

mântaţi de la 30 august şi 6 septembre. Trupele 

române şi ruse se retraseră pe posiţiunile lor de 

mai "nainte ; trupele turcesci reintrază în Plevna 

șîn întăririle de la Opanez. 

Detaşamentul de cavaleriă pornit spre Teliș îna- 
intase până la Radomircea, și avusese mai multe 

întâlniri în satele Denika, Cervenibreg, Rupcea, şi 
Lucoviţa, pe şos6ua Plevna-Orhanie, cu detaşa- 

“ mente de Cerkezi şi bași-bozuci cari nu erat de 
cât vârfurile col6nei escortând un al duoilea con- 
voiă cu hrană şi muniţiuni pornit din Sofia spre 

Plevna. Comandantul recunâscerei, colonelul Levis, 

hărțui de la, 18/ş0 la 0 cu acele detaşamente 
inamice, le prinse câte-va, cară cu sare, mediea- 

mente şi chinină, şi aprâpe 1000 capete de vite 

pe cari Turcii le luaseră de pe la Bulgari spre a le 

duce la, Plevna. Dar în diua; de 2/, colonelul Levis 
se vede atacat de ante-garda unor trupe numărâse 

venind de la, Sud, despre Iablaniţa. Acâstă colonă 

de 5000 6meni infanteriă, 2000 cavaleriă şi 5 tu- 
nuri, însoțea, convoiul de 2000 cară, şi era condusă, 

de Şefket pașa însuși, însoțit de Kiasim paşa, cum- 

nat al-Sultanului. Pe când Şefket atacă în front pe 

colonelul Levis, altă colonă turcâscă eşită din Plev: 
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de poduri distruse, nu intră în Plevna, de cât Ja, 
39 septembre 
12 octombre * 

Generalul Krylof comise şi de astă-dataă greșela, de a sta cu grosul escadrânelor sale la, prea, mare depărtare de Teliș-Lnkoviţa,Iablaniţa, pe unde avea, să se ivescă, col6na, ŞI convoiul inamic ; de a imo- bilisa un însemnat corp de cavaleriă cu 0 numă&- rsă artileriă pe Pposiţiunea de la, Semeret-Trestenik, în drumul Rahovei, de unde era lesne de vădut că, nu puteai sosi mari ajutore de 6meni şi de apro- visionări; în fine Seneralul Krylof nu se folosi de întîmplarea, întârdierei convoiului turcesc Prin greu- tăţile ce întimpină, în cale, și, când se hotări a se
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chiar, în tactica luptei pe jos, ceia, ce para, Gre-cum, 

lipsa, de infanteriă. Acâsta, fu şi aprețuirea, coman- 

damentului în privinţa, direcţiunei date până aci 

însemnaitei şi frumâsei cavalerii aliate operând la 

Vestul Plevnei, şi, printr'un ordin de di de la fi- 

nele lui septembre, generalul Krylof fu înlocuit prin 

generalul Arnoldi. Vom dice în trâcăt aci, că întru 

cât privesce în deosebi cavaleria românescă, atât 

aceia care forma corp cu cavaleria, rus6scă peste 

Vid, ca şi aceia care apăra flancul și liniile de co- 

municaţii ale armatei române tăbărite înaintea 

Plevnei (brigadele Roznovanu şi Cernovădeanu), ea 

dovedise în tâte imprejurările agerime în mişcări, 

hotărire şi avânt bărbătesc în 'naintarea asupra, 

vrăjmaşului. De la e de când se constituise 

din brigada, de roşiori şi brigada de călărași For- 

mac o divisiune independentă sub ordinile colo- 

nelului Creţeanu, care se trămisese la, Vestul Plev- 

ni, şi până la finele lui septembre, acâstă călărime 

fusese în necontenit serviciti de siguranță, de pa- 

trulări şi recunâsceri, împreună cu cavaleria ru- 

s&scă; şi pe când acâsta din urmă putu să aibă 

împrospătare şi odihnă prin înlocuirea divisiunei 

a, 9-a (Loşkaref) cu divisia, 4-a, (Krylot) în. obosit6- 

rele trepădări ce impunea, misiunea de priveghiare 

peste Vid, divisia de cavaleriă românâscă rămase 

neschimbată la post, îndeplinindu-şi sarcina : r0- 

şiorii nu cu mai puţină corectitudine, inteligență 

şi mobilitate de cât cavaleria, de liniă rus6scă, îar 

călăraşii rivalisând în istețime și îndrăznelă cu Ca-
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zaciă de Don și de Caucaz, renumiți pentru a, lor aptitudine în serviciul de ante-posturi. Călăreţii noștri puseră pe fugă în ţote părțile cavaleria, ina- mică, cuceriră, de la ea un stindard, făcu priso- nieri, îi luă mai multe convoiuri ; în Siîrşit în tote întâlnirile și luptele cu vrăjmașul, dovediră, netăgăduită vitejiă, precum recunoscură cu mul- țumiri, prin ordine de qi, generalii ruşi sub a, căror direcţiune fu chiămată cavaleria, nostră a, opera *). Dacă oştirea lui Osman pașa putuse să, mai prii- mescă un spor de puteri Și de aprovisionări aduse în două rânduri de Ahmet, Hafzi paşa şi de Sefket, pașa, situaţiunea, armatei aliate din jurul Plevnei se întărea şi ea din di în di prin fortificările cazi se r&dicaii necontenit pe liniile de Împresuraure, și ÎI 

*) Iată ordinul de di pe care "1 dete generalul Krylof când re- mise generalului Arnoldi comandamentui : 
«Luptele de la Teliș, Gorny-Dubnic, Semeret-Trestenik, pre- «cum și diferite espedițiuni încredințate de mine cavaleriei ro- «mâne, ai dovedit întrun mod strălucit bravura, ținuta perfectă «şi exactitudinea în servicii a brigadelor de roșiori și de călărași, «precum și a bateriei de artileriă călărcță română, Aceste mari «cualităță sunt datorite, mai cu osebire, meritului comandanților de «brigade, colonelii Creţeanu şi Formac, şi comandanților celor 4 «regimente de cavaleriă, precum și perfectei distincțiuni a între- «gului corp oficieresc. 
<Chiămmat de Majestatea Sa Împeratul la altă destinaţiune, voiă «păstra în tot-d'a-una o aducere aminte de sinceră stimă pentru «regimentele de elită română ce am avut onbrea a avea sub or: «dinile mele.» . 

Loc.-general Krylof,
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prin. sporul de trupe cari începeaiă a sosi, În urma, 

părerilor date de generalul 'Todleben, şi a numirei 

sale de ajutor al comandantului armatei de Vest, 

statul-major rusesc luase decisiunea a, aduce în- 

aintea, Plevnei cea mai mare parte a ajutorelor chiă- 

mate în Bulgaria, şi între acestea era şi garda îm- 

părătâscă, acea 6ste alâsă a Rusiei. La DE pi 

ajunsese 'naintea Plevnei brigada de tiraliori ai 

gardei; în curând aveai să sosâscă și cele-l-alte 

_divisiuni de infanteriă, precum și cavaleria, spre a 

întăși pe acea aflată acum peste Vid, și care se 

pusese în întregul ei sub comandamentul loc.-ge- 

'neralului Gurko. 

Sub impulsiunea atât de competentă'a genera- 

lului Todleben, şi sub înalta autoritate a căpete- 

nici armatei de Vest, fortificările din jurul Plevnei 

luară o energică desvoltare, fiind-că Ruşii se puse- 

seră acum şi dînşii hotărît pe lucru. lar Românii, 

inimajă și mai mult de aprobarea ce aflaseră din 

partea unui din cei mai ilustri oficieri de geniii, 

îşi urmară, cu bărnicia, ce desvoltaseră, de la 'nce- 

put, întăririle pe liniile de împresurare şi în tata 

redutei Griviţa no 2. Ast-fel, în a doua jumătate a 

lui septembre, se mai rădicase pe d6lul Kalişovaiţu- 

lui o nouă, bateriă, şi, pentru a se 'ntări flancul 

armatei nâstre rezemat pe Vid fără a slăbi trupele 

afiate în posiţiunile din faţa, Plevnei, se ordonase 

colonelului Slăniceanu a, detaşa din corpul seă de 

observaţiune dintre Vid şi Isker 1 batalion din al 

12-lea, regiment de dorobanţi, 6 companii din ai
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2-lea, și 3 companii din al 6-lea, de dorobanţi, cari 
porniră din Kreta și Găureni şi se aședară pe linia, 
Kacemuniţa-Riben. Aci la, Riben se construise de 
compania l-a, de genii un pod peste Vid spre a 
înlesni comunicaţiunile trupelor nâstre de pe malul 
drept cu cele ce se aflaii trecute şi aveau să mai 
trecă pe malul stâng, şi, pentru apărarea acelui pod, 
se croise între Demirkioi și Semeret-Trestenik re- 
tranșamente de infanteriă și un redan pentru 2 tu- 
nuri. Comandantul artileriei, generalul Manu, în- 

- semnase locul pe care se rădică de divisiunea, 3-a 
i bateriă armată cu tunuri de 9 cm. spre a bate 
în revers tabăra turcâscă de la Bucova, Reduta 
Craiova și luneta, lași, terminate şi ele, se ocupară, 
cu trupe din divisia 2-a, 

Spre reduta turcâscă lucrările erai asemenea, 
împinse cu mare vigdre de serviciul nostru de geniu. 
Se deschisese o a 4-a, paralelă, care pe flancul ei 
drept, nu mai era, de cât la 65 metri de șanțul în- 
tărirei turcesci. Românii și Turcii, îngropaţi în pă- 
mânt, se apropiaseră cu meterezele atât de mult, 
în cât se audea vorba, de la unii la alții. Bateria 

" n6stră, de mortiere asvârlea necontenit bombe în 
reduta turesscă; soldaţii, pitulaţi pe banchetele 
parapetelor, pe cari stai întinse-în rând puscile 
încărcate, pândeaiă ori-ce mişcare și îndată ce ză- 
reaii ceva, în reduta, vrăjmaşă, trăgeati focuri. Dar 
nici Turcii nu stătea în nepază și nelucrare; 
gl6nţele şi obusele lor ne plăteaii peşin glânţele și 
obusele nstre, şi, precum se apăraii şi răspundea
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cu arma, tot ast-fel cătai să ne răspundă și cu 
sapa. In n6ptea de * septenbe ei începură a, Cons: 
trui un şanţ de contra-apropiere pe flancul drept, 
al lucrărilor nostre, spre a le ocoli şi a le bate în 

r&spăr prin focul lor. Dar în nâptea următore, tru- 

pele n6stre de peniă, cu lucrători din infanteriă, 

încep a eroi un șanț spre a tăia contra-apropierea 

tureâscă,. La aşa scurtă distanță, cu tot întuneri- 
cul, lucrătorii de o parte şi de alta se audiai; o 

viuă, şi din causa micei depărtări, sângerosă îm- 

pușcătură, se încinse, noi avurăm 1 sergent, 1 ca 

poral şi 6 soldaţi din compania, 3-a, de genii uciși 

sai grei răniţi. Diua se suspenda lucrările ; dar 

atunci începea lupta cu puscile şi cu tunurile, 

luptă aprigă, care pricinuia perderi amândoror pro- 

tivnici; dar nu slăbea îndârjirea lor. Tunurile 

nostre produseră în diua, de **22* o explosiă în- 
tr'una, din întăririle turcesci din spatele redutei ata- 

cate, şi se vădu rădicându-se în aer o colână de fam 

şi de foc. La 2; urmă o nouă încăierare, inamicul, 

voind a schimba, gardele din şanţuri, fu zărit de 
Români, aceştia, deschid focul asupra, lui. Turcii 
trămit atunci ajutore şi cârcă a, ataca, retranșă- 

mentele nâstre, dar sunt respinși lăsând un mare 
număr de morţi şi de rănită. Dar şi noi avurăm în 
tranșee, la, 2/5 și 2/,,, 4 soldaţi uciși şi 14 răniţi. 

Și nu morte numai de glnţe şi de obuse ne se 
cera, dilnic rândurile; pe lângă acâstă curmare de 
dile care este cea mai frumâsă pentru oștân, vitejii 
noştri maj trebuiaii să rabde şi alte greutăţi, alte 
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suferinţe pentru cari se cere soldatului nu mai pu- 
cină coragi6să statorniciă, decât în luptă şi în foc. 
Am spus că de pe la a doua, jumătate a, lui sep- 
tembre st. v. vremea devenise nefavorabilă și de 
timpuri iernatică ploi continue cu vânturi reci 
și cu spic de zăpadă, înghiăţa, Gmenii siliți a bi- 
vuaca, și maj ales pe cei de servicii în retranșa,- 
mentele pline de apă. Se luaseră, fără, îndoială, tâte 
măsurile spre a face putinci6să șederea în tranșee; 
sepracticaseră șanțuri de scurgere, podeii, etc,, dar 
ori-ce s'ar fi putut face, nu era, chip'a birui plâia, 
care turna necontenit peste pământul msle şi 
lesne noroios din jurul Plevnei. Cât de vâri6să, 
deci, fiă constituţia omului, sunt margini peste 
cari natura nu se pote silui, şi negreşit că num&- 
rul bolnavilor, cu totul neînsemnat până atunci - 
în armata, nâstză, a, cătat să devină maj simțitor, 
fără să atingă, însă, proporţiuni anormale și îngri- 
jitore, mulţumită firei pilâse a, soldaţilor noştri, 
nededaţi la traiti moleşit, și deprinși, la, ei acasă, 
de îndeletnicirile agricole a petrece în câmp până, 
în apropierea, iernei. Mai ales se ivi degerarea, pi- 
cidrelor la, acei cari trebuiaii să stea, în șanțuri cu 
noroi și cu apă până la, genuchi, şi pătrunşi de 
pl6iă şi de umedslă, 

Acestă împrotivitâre vreme mai aduse o întîm- 
plare care ar fi putut avea grave urmări pentru 
sigura, şi regulata, aprovisionare a oştirei nostre, 
dacă, prin măsuri energice, n'ar fi fost grabnic în- 
lăturată. Vânturile și furtunile din acele qile sdrun-
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25 septembre cinară, la sabre» Podul de la Măgurele-Nicopole ; 
otgânele fură rupte, ancorele, cari nu muşcaii de 
cât anevoiă pe fundul stâncos al rîului în acel 
punct, fură, desrădăcinate, câte-va pontone fură 
luaje de apă. Dar compania de pontonieri a căpi- 
tanului Vasiliă, aședată la pod, ajutată de trupele 
de pază aflate acolo, de serviciul nostru de flotilă 
sub maiorul Murgescu, de autorităţile administra- 
tive din ţâră, în fine, restabili peste pucine dile 
podul, și ast-fel dispăru repede ameninţarea pentru 
armata nâstră, de a fi întreruptă linia ei de comu- 
nicaţiuni şi de aprovisionare, 

Dar tâte aceste nevoi, tote aceste greutăţi fură, 

un prilej mai mult pentru ca .oştenii noştri, cari 

sciali că ţâra şi lumea are ochii asupra, lor, să 

dovedâscă neînduplecata, lor tăriă de suflet, nemăr- 
ginita lor credinţă şi iubire către patriă. B6lă, 
primejdiă, morte, nimic nu-i oprea, când era vorba, 
a ţine sus drapelul României, şi ei erai hotăriţă a 

nu se întârce cu dînsulide cât încununat cu dafinii 

biruinței. Precum cu vrăjmașul, aşa şi cu elemen- 
tele vor lupta, inimoșii noștri soldaţi, vor răbda, de 

apă, de frig şi de viscol; şi ceia, ce răstârnă şi 4% 

râzmnă ploia şi vântul, vor zidi ei şi vor rădica la, loc. 
Parapetele și retranșamentele sunt drese, șanțurile 
scurse şi adîncite, paralela 4-a este lărgită spre a 

servi de piaţă de arme la 2 batalisne cari să pâtă 

porni împreună la asalt. Acâstă activitate, cu tot 

timpul împrotivitor, surprinde şi pe vrăjmaș care 

încetase lucrările ; dar nevoind a rămânea, mai pre
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os, începe şi dînsul aşi urne, contra-aproprierea, 
spre lucrările n6stre. După ce trupele române sta- 
biliseră, în șanțul care trebuia, să taie lucrarea Tur. 
cilor un cavalier de pe care pușcașii noştri loveaii 
pe lucrătorii lor, contra-apropierea, inamică fu tă- 
iată la 3/,; octombre. Turcii v&dând că li sa în- 
Chis drumul spre noi pe sub pământ, aședă lângă 
șosea, între Griviţa, și Plevna, o bateriă de tunuri 
mari de calibru 12, cu care deschid a doua, qi fo- 
cul asupra retranșamentelor nostre Și ne pricinuese 
perderi ; avurăm 2 soldaţi ucişi si 10 răniţi în 
diua de £/„; octombre. 

Lucrările făcute de trupele n6stre în interval de 
o lună fuseseră, în adevăr enorme; ele siliseră pe 
vrăjmaș să stea, în acest, răgaz de vreme di şi 
nopte în priveghiare şi apărare, şi, de la 1,3 sep- 
tembre, lupta, pe linia, de împresurare nu ţinuse » 
necurmată de cât; pe drâpta, în partea, Românilor, 
(căci aliaţii noştri se înșănţuiseră, pe posiţiunele 
lor, dar nu făcuseră nicăiri lucrări de apropiere) şi 
pe extrema, stângă rusescă, în partea, generalului 
Skobelef, care înaintând succesiv din 'erâstă în 
crâstă spre Muntele-Verde, avusese dese loviri cu 
Turcii. De aceste lucrări, saiă mai bine de activi- 
tatea, și de energia statornică cu care fuseseră, 
r&dicate, se minunaă chiar Rușii, şi am spus mă» 
gulitârea aprobare ce ele aflaseră, din partea gene. 
lalui Todleben. Nu mai pucină favore avură ele şi 
pe lângă oficierii străini atasaţi la armata, ru- 
să-română .In monotonia, vieței aşedate în acelaşi loc
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ce ducea trupele aliate, visitarea, lucrărilor să 

vârşite de Români avea, interesul unei diversiuni 

și constituia, un brevet de bravură pentru cei ce 
înfrunta de bunăvoiă primejdiile de tot momen- 

tul, plâia, de glânţe şi de ghiulele, care se vărsa 

asupra lor. Retranşamentele n6stre oferiră la mulţă 

prilej d'a, se distinge; acolo fu decorat principele 

Arnulf al Bavariei care venise să visiteze armata, 
din jurul Plevnei; în reduta nâstră Alexandru se 

expuse în foc însuși Impăratul Rusiei, şi priimi 
din partea Domnitorului semnul de vitejiă al Ro- 
mâmnilor, medalia de Virtute militară. 

Dar aceste lucrări erai acum atât de înaintate 

spre reduta turcâscă, în cât înfăţișaii un pericol 
permanent pentru vtăjmaș, ca și pentru noi, şi 

pricinuiaă şi de o parte și de alta perderi dilnice 

și simţitore. Atacul era, deci, impus, şi, în casul 

când nu sar fi făcut de noi, inamicul putea, să 

ia inițiativa, căci la acea, apropiere, unul din cei 

duoi adversari trebuia, să respingă pe cel-lalt pen- 
tru a dobândi aer. Luarea, redutei Griviţa n 2 nu 

era, să aibă, negreșit, un resultat imediat în pri- 

vinţa, scopului general, şi n'avea, să determine că- 

derea Plevnei; dar perderea, ei avea să esercite o 
înrîurile morală asupra vrăjmaşului, şi, pentru linia, 

n6stră, de investisment, reduta, aceia forma un colţ 

ameninţător care trebuia, desființat spre a se da, 

acestei linii linişte și securitate. In fine armata, 
care desfășurase atâta, energiă, în săvârşirea, acestor 
lucrări, ardea de dorința să curme astă luptă de
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sobolă în întuneric, şi să dea pept cu vrăjmaşul 
diua și la lumina sorelui. Ca satisfacţiune a nevoi- 
lor ce răbdase, ea, cerea, cu stăruință asaltul, căci 
lupta, este răsplata, dorită, a, vitejilor. 

Domnul Românilor, cumpănind motivele cari 
militat în favârea, atacului, ordonase generalului 
Cernat, al îngădui, însă cu restricțiunea, de a nu 
se transforma în luptă generală, în cas de neisbu- 
tire, objectivul final la care se tindea, nefiind con- 
ditionat de acest succes. Generalul Cernat însărcină 
ast-fel pe colonelul Agelescu A. a, executa acel 
asalt cu trupe din divisiunea, sa, lăsându-i latitu- 
dinea, disposiţiunilor şi alegerea, momentului. opor- 
tun, prescriindu-i numai a nu da prea multă întin- 
dere întreprinderei, şi a, cruța pe cât cu putinţă, 
perderi prea, mari. Comandantul divisiunei a 4-a, 
începu a, 'și lua, măsurile în diua de 5/, octombre, 

Pentru a nu lăsa pe vrăjmaş să bănuiă că, 
asaltul este hotărît, lucrările de apropiere nu fură 
suspendate. Asemenea spre a, ţine pe Turci în nesi- 
guranţă, asupra momentului atacului real, şi tot de 
o-dată, spre a, le pipăi forțele ce aveaă în redută, 
colonelul Angelescu A. ordonă, în dilele de 5 şi 
Sha, simulări de atac la ore diferite. Prima, de- 
monstraţiune, inamicul o luă în serios ; el răspunse 
pe dată focului violent deschis din partea nostră, 
bancheta, redutei turcesci se umplu de apărători 
cari trăgea cu mare repediciune. Tunurile din 
întărirea, vrăjmaşă, şi din cele din mapoi intrară, 
în acţiune. In acâstă, demostraţiune noi avurăm un
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tun ușor vătămat, de un obus inamic, 2 soldaţi 
ucişi. La, a] doilea, atac fals din $/,ș, Turcii răspund 

mai slab din redută ; numai bateria, lor cu tunuri 

de piaţă de la, şosea, trage energic, 

Colonelul Angelescu A. hotărî atacul real pentru. 

'hs octombre la ami6di. Colonelul Dona priimi 

comandamentul col6nei de atac care se compunea 
din batalionul 1-iă de vânători (maior Comăneanu) 

batalionul al 2-lea (căpitan Hasnaş) din regimentul 
al 5-lea, de dorobanţi; bastaliânele 1-iti (maior Lecca) 
şi al 2-lea (maior Macri) din al 13-lea, de dorobanţi. 

- Un peloton din compania 3-a de geniă, şub direc- 
țiunea, căpitanului Pitişteanu, împreună cu volun- 

tari din diferite corpuri ce se presintază la, apelul 

comandantului divisiunei, trebuiaă să însoţâscă 
col6na de asalt cu fascine și gabi6ne pentru tre- 
cerea, șanțului, cu scări, sape şi unelte spre a în- 

torce apoi în contra inamicului reduta, îndată după, 
„ocupare. Atacul avea să fiă susţinut din reduta - 
n6stră Griviţa, n* 1 de regimentul al 7-lea de liniă, 

„ care trebuia să ia sub focul sei spatele posiţiunei 
atacate spre a împedica sosirea ajutârelor ; de ba- 

teriile divisiunei a 4-a, cari urmat să 'şi îndrepteze 
focul asupra redutei turcesci, asupra bateriei de ase- 
diă de la șosea şi asupra, întăririlor de la Bucova, 
unde se aflau reservele inamice cari aveai să fiă 
tot, de o-dată bătute şi de artileria, divisiunei a 3-a. 
Tote aceste disposiţiuni se luară cu precauţiune. 
şi în cea, mai mare tăcere, pentru a nu deştepta
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băgarea de semă a, inamicului Și pentru a ”] putea, 
lovi pe neaşteptate. 

La 121/2 colonelul Angelescu A. care se alla în 
paralela 3-a, lângă reservă, dete semnalul de atac 
printr'o salvă de mortiere. Colonelul Dona, por- 
nesce peste parapetul paralelei a 4-a batalionul 
l-iă de vânători şi batalionul al 2-lea, din regimen- 
tul al 5-lea, de dorobanţi, cari, cu comandanții lor 
în cap, se aruncă în pas gimnastic asupra șanțului 
redutei. Distanţa fiind atât de mică, soldaţii noş- 
tri nici nu trag foc spre a nuwși perde timpul cu 
pușcături zadarnice, şi se aruncă cu baioneta, 
asupra, vrăjmaşului care ocupa, șanțul ȘI căponiera 
ce se afla, într'însul. Dar Turcii se păzeat și nu 
putură ă surprinşi. Pe când voinicii noştri săreaji 
în șanț și luptaii pept la pept cu apărătorii lui, 
garnis6na sporită a, redutei deschise un foc viă, 
Și tote bateriile de la Bucova, îşi concentrată tra- 
gerea, asupra batali6nelor române şi le seceraii rân- 
durile. Bateria cu tunuri de calibru mare de la ȘO- 
sea, începuse, şi dînsa, a lua, sub foc cumplit tru- 
pele nâstre de susţinere din paralela, 4-a; rânduri 
întregi erai doborite, fiă-care obus culca 4--5 
Gmeni de o-dată la pământ şi înaintarea, era, im- 
posibilă. Comandantul divisiunei v&dând că sur- 
prinderea nu reușise, că bataliânele cari înainta 
seră eraii atât de sdruncinate încât singure nuwşi 
puteai îndeplini însărcinarea şi ar fi fost nevoit 
a expune înnoite forțe, ordonă colonelului Dona, a, 
suspenda atacul şi a, retrage trupele în paralele.
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Bateriile n6stre urmară însă un foc violent, care 
ținu până la 4 ore sâra, asupra redutei și asupra, 

. reservelor inamice. 
Intenţiunea colonelului Angelescu A. era, de a, 

dărîma, prin acest foc apărările și parapetul redutei 
inamice, precum şi de a, depărta de la, dînsa re- 
servele, iar la, ivirea, nopţei să, mai încerce încă un 
atac, când, pote, vrăjmaşul ar fi obosit de luptă, 
și slăbit de bombardarea, îndreptată asupra. 
Pentru acest sfîrşit regimentul al 5-lea, de liniă în- 
locui în reduta, nâstră pe al 7-lea de liniă; iar 
acest regiment fu aședat în paralela 4-a, de unde 
avea, să pornâscă la asalt împreună cu batalionul 
l-iu de vânători şi regimentele al 13-lea, și al 5-lea, 
de dorobanţi. Când însera, aprope de 7 ore, făr'a, se 
trage o puşcă făra, se slobozi un tun, și numai 
la comanda: înainte / a şefului sei, loc.-colonelul 

„Grigore I6n, regimentul al 7-lea întreg trece peste 
paralelă şi se repede în fugă, cu baioneta, întinsă, 
asupra, șanțului redutei. Loc.-colonelul Grigore I6n 
urmat de soldaţii sei, sare în şanţ, şi o luptă de 
morte se încinge atunci între năvălitori și apără- 
tori. Șanţurile sunt umplute de leşuri, ca şi de 
gabi6ne rostogolite spre a'și face trecere; Turcii 
sunt uciși, şi cei cari scapă de baionetele Româ- 
nilor își caută mântuirea în redută, Voiniciă noștri, 
înferbîntanți de luptă și de îndemnul oficierilor, 
așsdă, scările și încep a urca escarpa cu vânătorii 
batalionului 1-iă, cari alergaseră, în ajutor. Cu băr- 
bătesc strigăt de uro/ ei ajung pe parapet şi în-



INAINTEA PLEVNEI. 413 

cep a pogori în redută; Purcii sunt respinşi. Atunci 
se aduse raport comandantului divisiunei că re- 
duta, este luată, şi că soldaţii noştri sunt într'însa, 

kroic succes, dar care nu putu rămâne desăvâr-. 
şit. Apelul bate cu furiă în tabăra, turcâscă, şi adună 
pe Osmanlii din tote părţile. Lupta fiind mărginită 
numai asupra acestui singur punct, ei îşi putură, 
strânge nu numai reservele, dar și aduna o mare 
parte din forţe spre a le asvârli în ajutorul re- 
dutei. Lupta, uriașă, crâncenă, începe de izn6vă în 
întunericul nopței; dar cu totă, vitejia, ce desfăşură 
ai noștri, ei sunt nevoiţi a da 'napoi în faţa numă- 
rului covârșitor al vrăjmașului, când văd că, mârtea, 
le seceră şi le răresce rândurile, că, mai toţi oficierii 
sunt căduți, şi că bravul lor colonel Grigore I6n, 
rănit, este rădicat pe braţe şi scos din luptă. Vitez, 
și ca furtuna nestăvilit fusese asaltul soldaţilor 
noștri, şi numai marea lor disproporţiune nume- 
TICĂ, faţă cu vrăjmașul îi putuse opri. Acest atac 
îndreptăţi şi dînsul judecata, unui bărbaţ compe- 
tent, a tacticianului frances care a scris asupra, 
răsboiului din 1877, în mod mai apriat, este ade- 
vărat, despre armata rusescă, de cât despre oștirea 
n6stră, dar care dice: „nu putem intra în am&- 
„nunte asupra atacurilor violente ale Românilor, 
„dar fiă-ne permis a spune aci în trâcăt că, întrunul 
„Singur din aceste atacuri, Românii perdură mai 
„mult de 2000 Omeni, ceia ce arată tăria, şi bra» 
„vura tinerei armate care 'și făcea proba, focului, 
„Şi acâsta, privesce atât armata activă, cât şi pe
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„acea, teritorială. Acâstă, tânără, oştire a dat dovada, 
„unei abnegaţinni, solidităţi şi energii cari făcură 
„serviciile ei cel pucin tot atât de folosit6re ca, 
„acele ale armatei rusesci.« *) 
Colonelul Angelescu A. vădând că şi al duoilea, 

atac de nâpte nu putu lua, fără veste pe vrăjmaş 
şi că, spre a înfrânge superioritatea numărului 
acestuia ar fi trebuit să trămită în foc între- 
ga, divisiă, dete ordin trupelor a înceta asaltul şi 
a se retrage în paralele. 

- Malte acte individuale de coragii și de devota, 
ment se săvârşiră, în acest; atac de oficierii Şi sol- 
daţii noștri. P'între numă&r6sele fapte ale acestor 
din urmă merită a se înregistra, acela, al sergen- 
tului-maior Călin Petre, din compania 2-a, regimen- 
tul al &-lea de dorobanţi, care, după rănirea, coman- 
dantului de peloton, locotenent Marotineanu, se 
puse în capul pelotonului şi'] duse cu mare bravură, 
în foc. Asemenea, când în compania, 3 din acelaşi 
regiment cădură, răniți căpitanul Toporanu şi loco- 
tenentul Oprea, și soldaţii începea a slăbi, ser- 
gentul-maior Pascu Dimitrie asvârlindu-se în frun- 
tea companiei, strigă, tovareşilor sei să nu facă ne- 
cinste regimentului şi să nu dea 'napoi; Și compa- 
nia, porni cu nouă energie în luptă. Sergenţii Marin 
I6n, Nica, Stan şi soldatul Marinescu Pîrvu, tot din 
al 5-lea de dorobanţi, se luptaseră vitejesce înconju- 

*) La Guerre d'Orient de 1877 —.78 par un tacticien, Paris, 
]. Dumaine, 1880, a 6-a fasciculă, pag. 650.
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rață de vrăjmaşi, în șanțul redutei. [n sfîrşit port drapelul regimentului al 5-lea, de dorobanţi, sub. oficierul Petcu Ilie, cădând rănit de o spărtură, de obus care rupse şi prăjina drapelului în partea de Sus, sergentul Hristea, Toader rădică de jos stâgul strigând: „după drapel, copii !“ se repede în mij- locul glânţelor Și înimâză, prin acestă, pildă, eroică pe tovarășii sei. 
Lung şi cu neşterse slove scris este în cartea, de cinste şi de vitejii a. 6stei românesci slăvitul po- melnic al acelor cari aflară în acestă luptă morte sai răni pentru ț6ră. Noi avurăm 23 oficieri, 36 sergenți şi 674 solda morți sai răniţi. Oficierii uciși fură : căpitanul Gănescu Dimitrie, sub-locote- nentul Lemnea Dimitrie, din regimentul al 7-lea, de liniă. Răniţi: loc.-colonel Grigore I6n, coman- dantul regimentului a] 7-lea, de liniă; căpitanii : Toporanu Scarlat, Scriban ISn, Dimitriu N. Vasile, din al 5-lea, de dorobanţi ; Pitişteanu Alexandru, din batalionul de geniu ; Groza Moise, din marele stat-major ; locotenenţii : Ștefănescu Vasile din al 13-lea de dorobanţi : Marotineanu Petre, Oprea, Vasile, din al 5-lea de dorobanţi ; Epureanu Di- mitrie din batalionul 1-it de vânători; Gafencu Vasile, din al 14-lea de dorobanţi ; Tîrșorânu Ni- colae, din al 7-lea de liniă ; sub-locotenenţii ; 1o- nescu I6n, Papasolu Constantin, Stamatopul Si- meon, Scărlătescu Filip, Vasilescu I6n, Găluşcă, Eugeniă, Vasilescu Grigore, din al 13-lea, de doro- 

28
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banţi; Donescu Nicolae, din al 14-lea de dorobanţi; 

Dinulescu George, elev al șcâlei militare de infan- 

teriă şi cavaleriă, comandant de peloton în bata- 
lionul 1-iă de vânători.



CARTE A NOUA. 
—————— 

LUAREA RAHOVEI.— CĂDEREA PLEVNEI. 
Greutățile întîmpinate de trupele aliate 'naintea Plevnel se ma. resc din timpul iernatic, din starea comunicațiunilox şi din condiţiunile sanitare defavorabile. —Ingrijirile diu causa pre- lungirei resbelului ; silințele făcute în f€ră spre a veni în aju- torul armatei cu cele trebuinci6se, — Neajunsurile pricinuite de cadavrele rămase neîngropate în fața Plevnei, amenințare de epidemii. — Noua Propunere făcută lui Osman pașa pentru încetare de arme spre a se îmmormânta morţii de ambe părți, cădui în luptele precedente, — Propunerea este Priimită, In- Sroparea morţilor la */az octombre.— Sosirea ajutârelor din Rusia, Garda imperială Împreună cu alte trupe rusesci trămise "naintea Plevnei, sunt puse sub comandamentul Domnulur Ro- mânilor.— Turcii formeză o nouă armată la Sofia pentru des- presusarea Plevnei.— Comandantul armater de Vest decidea se tăia liniile de Ccomunicaţiuni şi de retragere ale lui Osman Pașa spre Nord-Vest și Sud-Vest, — Atacul Gorny-Dubnikului Şi Telişului de trupele garder Tusesci; atacul Dolny-Dubnikului de trupele românesci Ja 12/,, octombre.— Concursul dat acestor atacuri de brigada Cantili. Demonstraţiunile armatei de îm. Presurare de pe malul drept al Vidului, — Operațiunile detașamentului colonelului Siăniceanu între Vid şi Isker,-—
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Colonelul Slăniceanu priimesce ordin a ataca. Rahova.— Cor- 

pul de observaţiune de la Calafat are ordin a bombarda Vi- 

dinul şi a împedica trămiterea de ajutâre din acâstă cetate, — 

Cufundarea monitorului turcesc la Canapa.—Atacul şi uarea 

Rahovei la "/,5; San Și 9/2, noembre. — Insemnătatea acestei 

izbângi, — Scrisrea marelui-duce Nicolae câtre Domnul Ro- 

mânilor,— Ordin de di al Domnitorului. — Scrisorile Dombsi- 

torului către colonelul Creţeanu, căpitanul Merişescu și văduva 

maiorului Ene.— Disposiţiunile luate de comandamentul ar- 

matei de Vest pentru a sili armata turcâscă din Plevna a se 

preda.— Ordinea de bătaiă a armatei române. — Generalul 

Gurko are misiune a opera spre Sudul Plevnei și a opri îna- 

intarea armatei de despresurare ce Turcii adună la Sofia.— 

Lucrările de întăriri, de apropiere şi de mine săvârşite de 

Români până la căderea, Plevnei. —Somaţiune făcută lui Osman 

pașa de a se preda ; respingerea ei. — Impărțirea armatei 

române-rusesci în sectori, disposițiuni pentru a întimpina pe 

vrăjmaş în casul unei eșiri.— Prinșii turcesci şi fugarii din 

Plevna aduc sciințe despre starea. oştirei turcesci și despre 

pregătirile de eșire — Eşirea lui Osman pașa la 28 noembre 

st, v.-— Bătălia.— Predarea și căderea Plevnei. 

Se împlinea, anul jumătate de Ia, deschiderea aces- 

t6i lupte care sguduia Răsăritul şi ţinea aţintite asu- 
pra-i privirile lumei întregi. Incepută în aprilie 
1877 cu convingerea nu numai a Rusiei, dar şi a, 
celei mai mari părţi a opiniunei în afară, că, în 

"două, trei luni ea, va ajunge la un repede desnodă- 

mânt prin neputinţa Turciei de a se împotrivi mai 

îndelung puternicului ei adversar, astă luptă urma, 

încă 'nainte fără ca nimeni să potă spune cu si- 

guranţă, cât mai avea să se prelungâscă și să pună
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în nelinisce îngrijatele interese politice, financiare 
şi economice ale Europei. 

Cât ţinuse primă-vâra, şi vâra, cât timpul fusese 
frumos şi înlesnitor operaţiunilor militare, armatele 
beligerante nu întîmpinaseră de cât neînsemnate 
şi trecătre greutăţi în privinţa, marșurilor, a trans- 
porturilor şi aprovisionărilor de tot felul ce se cer 
pentru glâte de 6meni adunaţi cari trebuie să se 
hrănâscă şi să lupte. Dar cu înaintarea, vremei şi 
cu apropierea, iernei, situațţiunea armatelor beli- 
gerante română-rusă cari operaii în Bulgaria, de- 
venea, din ce în ce mai anevoi6să şi nu era, scutită, 
de întemeiate îngrijiri. Cu un mare rît în spate, 
între basa şi liniile lor de operaţiuni, cu un rîti ca 
Dunărea, care, în ano-timpul ploilor, se umflă, și "ȘI 
vârsă, prisosul puternicilor sale: ape la. mari dis- 
tanțe de ţărmuri ; care, cu intrarea, în iarnă, începe 
să, se prindă de ghoţuri căror nici vase, nică pont6- 
nenu li sepot împotrivi, problema, comunicaţiunilor 
cu România şi Rusia a oştirilor aliate avea să, 
devină mult mai grea, aprovisionarea lor mult 
mai nesigură. Provincia, bulgărâscă, îmbilșugată, 
de altminteri, în râdele pământului, suferise nea- 
păraţ de urmările r&sboiului ce se petrecea, în- 
trînsa de şâse luni, și nu putea să îndestuleze 
multiplele şi diversele trebuinţe ale unor însemnate 
oştiri. In lipsă de comunicaţiuni repei şi sigure, 
rharşul trupelor, înaintarea convoiurilor pe drumuri 
noroi6se și desfundate de ploi abundente, întîm- 
pinaii nespuse dificultăţi, şi aceste pedici înrîureaă
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în chip nepriincios asupra combinaţiunilor militare. 
Vremea, aspră care 'şi începea acum domnirea, 

între Dunăre şi Balcani preschimba, condiţiunile 
climaterice ale teatrului de operaţiuni, şi făcea, să, 
i se simţă, urmările şi asupra, stărei sanitare a, 
trupelor. Afară de umedâlă, de frig, viscole Şi ză 
pedi ce oștenii aveau să rabde, pe părțile unde ei 
erau mai grămădiţi aerul era, stricat, şi nesănătos 
prin mulţimea leşurilor de vite cădute cu sutele 
din ansvoința drumurilor, şi rămase în margina, 
lor, nefiind în tot-d'a-una timp a se distruge sati 
îngropa acele leşuri. În jurul Plevnei, chiar, unde 
atâtea, mii de Gmeni stătea îndesaţi pe acelaşi 
loc de trei luni de dile, condiţiunile igienice, cu 

t6te măsurile riguros ordonate de comandantul 
armatei de Vest, nu puteai să fiă perfecte. 

Armatele române şi rusesc aveai ast-fel să lupte 
nu numai cu un vrăjmaş neîmlădiat, dar mai tre- 

buiaii încă să învingă şi tote aceste greutăţi ale 

ano-timpului înaintat, ale climei şi consideraţiu- 
nilor loeale de pe teatrul de operaţiuni militare. 

Inainte de a urma, naraţiunea faptelor şi întîm- 
plările răsboinice, fie-ne permis a ne întârce un 

moment privirile peste Dunăre către ţâră, spre a, 
cerceta, preocupările cari frământaii mintile, grijile 
grave şi emoțiunile adînci cari mişcaă acolo tie 
inimile. 

Am spus în partea ântăiă a, acestei scrieri hotă- 
rîrea, cu care poporul român întîmpinase eveni- 
mentele ce se iviră în primă-vâra anului 1877, şi -
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chiămară România a, 'şi împlini rolul de factor. în-. 
dreptăţit şi necesar în deslegarea problemei de 
reconstrucţiune politică a, Orientului european. 
Avântul care rădicase tâtă ţsra, spori faţă cu agre- 
siunile nejustificate şi cu lovirile materiale şi mo: 
rale date de Portă teritoriului și drepturilor nostre, 
și lupta defensivă a armatei române pe ţărmul 
stâng al Dunărei, da dilnică hrană enţusiasmului, 
Cu mare devotament, cu desăvârşită, uitare de sine 
şi supunere interesului general, îngăduiseră, locui- 
torii oraşelor şi satelor mărginaşe dunărene, tote 
păgubile şi neajunsurile răsboiului: case dărîmate 
şi arse de bombardările cetăjilor şi flotilei otomane, 
populaiuni. pacinice măcelărite de incursiunile ne- 
regulaţilor şi. başi-bozucilor turcesci. 

Când armata, n6stră începu operaţiunile ei ofen- 
sive, când stegurile sale purceseră peste Dunăre, 
ele duceaii în cutele lor speranţele şi urările în- 
tregei suflări românesci. În orașe, ca în sate și în 
cătune, viaţa părea momentan oprită, şi afară, de 
pucinii Gmeni validi împedicaţi de însărcinări pu- 
blice saii de neînlăturabile îndatoriri, nu mai întăl- 
neai de cât femei, copii şi bătrâni: flăcăii şi bărba- 
ţii în Grea, vârstei porniseră, şi, mândri feciori de 
6ste, luptaiă şi mureaii pentru moșiă. 

Situaţiunea, militară 'naintea, Plevnei, unde se 
afla, oştirea nâstră, dobândise o deosibită însemnă, 
tate prin bătăliile sânger6se cari se dedeseră fără, 
ca acest zăgaz al împotrivirei musulmane să se fi 
putut doborî. Ingrijate eraă, deci, atunci la noi în
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țeră cugetările, căci resbelul se prelungea, sorta, sta 
în cumpănă, și sfîrşitul nu se vedea, nici apropiat: 
nici sigur. Dar cu cât mai multiple devenea ce- 
rinţele, cu cât mai numerâse greutăţile şi primej- 
diile, cu atât mai mari erai şi energiile, cu atât 
mai d'a firea faptele şi jertfele spre a întinde în- 
cordările obşteşti la înălţimea, împrejurărilor. Miş- 
cată adînc de bărbăţia cu care fii ei înfrunţai 
trude, privaţiuni, răni și morte, tresăltând de mân- 
driă și de recunoscinţă la, auqul vitejiilor săvârşite 
de dînșii peste Dunăre, țâra, era încinsă de dra- 
goste ferbinte, de devotament nemărginit pentru 
oștenii sei. Ea desfășura, nepregetate silințe, duiâse 
şi de mamă îngrijiri spre a le înlesni sarcina, a le 
procura trehuincisele, a le împlini lipsurile şi 
ușura nevoile. Minunate erai bunele voinţi, sîr- 
guitorele rîvne şi grăbirea în ajutor. Mari și mică 
își deschiseseră inimile, avuţi şi neavuți își desno- 
daseră pungile, şi ca, îmbilșugate isvore curgea 
din tâte părţile concursuri iubitâre, sprijine darnice 
şi mărinimose. 

Subscripţiuni voluntare în tâte judeţele, în tâte 
comunele, produseră însemnate sume bănesci pen- 
tru cumpărarea, de arme; ofrande în natură de tot 
felul, cai, vite de consumațiune, producte şi articole 
de subsistență, veșminte căldurâse, medicamente 
şi obiecte spitalicesci, se adunaii în magaziile mi- 
litare și reînoiai depositele. Mulțumită interesului 
și solicitudinei generale, misiunea, organelor com- 
petente fu mult înlesnită, şi interimarul ministru
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de resbel d. 1. C. Brătianu, cu neobosită activitate, 
dirigea şi priveghia, multiplele servicii de aprovi- 
sionare și întreţinere a armatei în campaniă, afla, 
în acel interes şi solicitudine publică un sprijin 
puternic pentru sarcina, grea, ce luase asupra-şi. 

Şi, simptom îmbucurător și vrednic de laudă, 
nu numai clasele culte și luminate din oraşe, dar 
încă şi marea clasă a muncitorilor de pământ, lua, 
parte însemnată în acest concurs de cugete și de 
porniri patriotice. Sătânul, după darea, de mână a 
fiă-cărui, aducea şi dînsul modestul, dar spornicul 
sei prinos: baniţa, de grâă or de porumb, puti- 
neiul de lapte, coşul de brânză, serviciile cu carul 
în trebuinţele oştirei. De mare folos fură, aceste 
din urmă servicii cerințelor de recuisițiuni și de 
transporturi militare la maxi distanțe unde nu 
erai căi ferate, și pe drumurile anevoidse ale 
Bulgariei, ţăranii făcând de bună-voiă sute de 
kilometri pentru a duce provisiunile armaţtei, a 
evacua, bolnavii și răniții ei. Cuvine-se a, se da aci 
datoritul tribut, de recunoscinţă, acestor umili fii 
aă ţărei, a căror inimă, simplă, simţea, însă atât de 
românesce. Ne-a fost dat şi noă a vedea de multe 
ori în cursul acestei campanii țărani și țărance 
veniți din depărtare pe marginea, Dunărei și până, 
în faţa, Plevnei spre a/şi vedea, fii, fraţi saă soţi 
Sub stâguri, şi era mişcător a, observa, cu ce mân- 
dră mulțumire, cu ce bărbătesci cuvinte îmbră 
țişeati pe acei viteji. „Ăstaii făcut de flăcăii noștri, 
„Dumnedei să le ajute * exclama;cu fală, trecând
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podul pe Dunăre la Nicopole, un bătrân sătân cu 
plete albe și cu peptul desfăcut în mijlocul lui 

noembre, care mergea la Plevna să ducă un cojoc 

şi merinde fiului set. 
De sus și până jos, deci, străbătea, puternic cu- 

rentul de entusiasm şi de patriotism, și în aceste 
memorabile dile cu adevărat că,. după vechia și 
frumosa, nostră dicătore, ţsra, de Ja opincă până ia 

olădică, era strînsă în aceleaşi simţiri şi dorinţe de 

a sfărâma, de veci umilitorele pretențiuni de va- 
salitate turcâscă şi a dobândi, prin ea însași, cu 

lupte şi sacrificii virile, neatârnarea și suverani- 

tatea, în afară. 

Una, din trebuinţele armatei către care se în- 

drepta, îngrijirea, tutulor, era ajutorul medical al 

bravilor noştri oșteni cari căpăta răni și bole 
făcându-şi datoria, pe câmpul de bătaiă. Am arătat 

la, locul sei care era în timp de pace şi până la 

isbucnirea, resbelului, organisarea serviciului nostru 

sanitar militar, şi cum funcţionase acesta câtă 

vreme operaţiunile se mărginiră în defensivă. 

Atunci vrăjmăşiile între Români şi Turci de la un 

țărm al Dunărei la, cel-lalt, nu pricinuiră un număr 

însemnat, de răniți, iar timpul frumos şi văratic 

mănţinuse în trapele nostre favorabile condițiuni 

de sănstate. Dar cu luarea ofensivei şi cu începe- 

rea, luptelor sângerâse în. Bulgaria, cerinţele deve- 

niră mai mari, şi nuoi silințe trebuiră a. se desfă- 

şura. 'Mijl6cele medicale civile fură chiămate în 

ajutorul mijlâcelor militare, se făcu apel la con-
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cursul şi sprijinul general. Societatea, Orucer-.oșie. 
română, sub preşedinţa principelui D. Ghica, aduse 
neprețuite servicii prin neobosita activitate ce 
desvoltă în înfiinţarea de ambulanţe şi spitale, în 
adunarea de fonduri şi material. Acâstă socistate 
deschise subscripţiuni publice în ţâră cari produ- 
seră suma de 524,565 lei *), sumă destul de în- 
semnată, dacă, se ţine s6mă de greutatea, vremilor 
şi de tote cele-lalte contribuţiuni ce 'și impuneaă 
cetăţenii, precum subscrieri pentru cumpărare de 
arme, ofrande de tot felul pentru armată. 

Funcționarea, îngrijirilor medicale se împărţi în 
două mari secţiuni: secţiunea, de pe teatrul de 
operaţiuni pe malul drept al Dunărei, sub direc- 
iunea, inspectorului general al serviciului sanitar 
al armatei, doctorul C. Davila; şi secţiunea, de pe. 
malui stâng, în ţ6ră, sub directorul general al ser- 
viciului sanitar civil, doctor Capşa. Prima, secţiune 
dispunea, de elementele proprii ale armatei, cu per- | 
sonalul medical militar crescut cu adaosele create 
din inițiativa, privată. Armata avea, pe lângă, dînsa, 
peste Dunăre 7 mari ambulanțe complecte, din 

cari 2 erai înfiinţate şi trămise pe câmpul de res- 

bel de Crucea- Roșie română; apoi ambulanța dm- 
nelor din laşi și ambulanța societăţei israelite. 

*) In darea de sâmă a Crucez- Roșie română despre activitatea 
ei în timpul resbelului, vedem că de peste Carpaţi sai adunat 
lei 51,000; că în fruutea județelor cari ai contribuit cu sumele 

cele mai mari stai Putna, cu 13,000 lei; Prahova, cu 11,762; 

Brăila cu 10,973 şi Bacăi cu 10,295 lei.
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Cinci din aceste ambulanţe erau stabilite în ime- 
diata, apropiere a trupelor în dosul platoului Gri- 
viței, sub direcţiunea inspectorului general în 

pers6nă și doctorilor Otremba, Ştefănescu, Vercescu, 

Leonte, Grigorescu, Istrate, Cantacuzino, Asaki, 

Ruso jun., Cociu, ete. Pe liniile de comunicaţiuni 

Plevna-Nicopole se aflati 2 ambulanţe de evacua.- 
ţiune, una la Mecica, sub doctorul Fotino ; alta la 

Muselimselo, sub doctorul Cernătescu. Tâte aceste 

ambulanţe de pe câmpul de luptă puteai da, îngri- 

jiri la 2200 răniţi şi bolnavi. 
Pe malul stâng al Dunărei se organisase de 

serviciul sanitar civil, cu concursul medicilor din 

ţeră, ambulanţe și spitale pentru tratamente mai 

îndelungate. Capul liniilor de evacuare era la 

Turnu-Măgurele, unde se afla 5 spitale cari puteai 

conţine 2000 bolnavi, sub direcţiunea distinsului 

doctor Kalendero, ajutat de medicii români şi 

străini, francesi, englesi, germani, danesi, suedesi, 

trămişi de guvernele lor sai de asociaţiuni filan- 

tropice internaţionale. Din Turnu-Măgurele pornea 

trei linii de etape de evacuaţiune spre calea ferată, 

care, prin 2 trenuri sanitare pe di, transporta, 
bolnavii şi răniții la Bucuresci şi la spitalele din 
cele-Palte oraşe. 

In capitală, la spitalele Colțea, Colentina, Fi- 

lantropiei, la spitalul de copii şi spitalul Brâinco- 

venesc, erai reservate paturi pentru soldaţii 
armatelor beligerante, şi Români, Ruși şi Turci, 
primea aci de o potrivă îngrijiri medicale. Mare
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parte din casarme fuseseră asemenea transfor- 
mate în spitale. Eminentul şi regretatul doctor 
Marcovici avea, în Bucuresci, direcțiunea, servi- 
ciilor medicale pentru armată. Lângă palatul de la . 
Cotroceni: se aflati baracele-spitale înfiinţate de 
Dâmna Elisaveta, care căuta însaşi pe suferindi, 
ajutată de dâmnele societăţei bucurescene. 

La laşi comitetul instituit de domnele Maria, 
Roznovanu, Natalia şi Elena Suţu, Lucia şi Elisa, 
Liteanu, Fugenia Conduratiu şi Sofia Aslan, sta- 
bilise, afară de ambulanţele trămise 'naintea, 
Plevnei şi la Măgurele, încă un spital special pentru 
răniți. | 

In Ploesci dâmnele Ecaterina, G. Cantacuzino, 
Maria T. Văcărescu şi Smaranda D. Moruzi, cu 
concursul dâmnelor ploiescene, împlineaii sarcina, 
de surori de caritate în spitalul de răniţi ce orgar. 
nisaseră, acolo. 

La, Turnu-Măgurele, pe lângă spitalele Orucei- 
Roșie, dâmna Maria C. A. Rosetti fundase »Ospi-: 
ciul Independenţei“, unde socia, vestitului publicist 
român, împreună cu dâmnele Z. Sturdza, |. Câmpi- 
neanu, M. Fălcoianu, A. Kalendero, ete. daă devotate 
îngrijiri bolnavilor şi răniților cari soseai de pe 
câmpul de luptă. Intrun cuvânt, mijlâce de ajutor 
medical pentru armată se creaseră ast-fel în tote 
oraşele tărei, şi până chiar prin sate. Aşa la pro- - 
prietai.ea, Buftea, de către princesa, Maria, Ştirbeiu, 
la, moșia, Epureni, de d. Manolache Costache și fi. 
cele sale principesa A. Bibescu şi dâmna, Esarcu,
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precum şi în multe alte comune rurale ale căror 

nume ne scapă, se înființaseră spitale pentru oşte- 

nii români, 
Aceste unanime și generdse silințe își atinseră, 

scopul şi asigurară pe deplin, în tot timpul r&s- 

boiului, trebuinţele medicale ale armatei nâstre. 

Ne parerăă că spaţiul în care suntem restrînși 

nu ne permite a reproduce aci în întregul lor 

dările de sâmă şi raporturile publicate de me- 
dicii străini cari ai funcționat atunci la noi, căci 

ele conţin amănunte şi apreciări interesante, ca, 
acele ale doctorului german Bruberger și medicului 

frances LI. Henriet. Dar tote da dreptate încordă- 

rilor și bunelor voințe ale tutulor, şi recunosc cu 

laude atât inteligenţa, şi devotamentul personalului 
nostru medical, cât şi însușirile ostăşesci ale sol- 

daţilor, tăria de suflet a răniților români*). Mari 

*) D. Dr. Bruberger dice în raportul sei: «,.... Se în- 

făţişă un tabloă resboinic de tâiă frumusețea, când sosi sera târdiă 

- lunga col6nă de cară cu hămutul lor alb (boi) pe piaţa din fața 

spitalului central din Turnu-Măgurele. Fără nici un ţipet de du- 

rere se descărcară răniți! (între cari erai uni! cu răni grave, can- 

grene și tetanos) după un transport de 3 dile, spre a'1 duce în 

spitalul unde-i aștepta cele mai bune îngrijiri.» 

Apoi într'alt loc: «Nici unul din răniţi nu se plângea de frig, 

căci soldatul român este forte obicinuit cu frigul nopței; adesea 

ori se vede țăranul român încă în luna lui noembre îmbrăcat cu o 

cămașă. deschisă de la gât până la brâă, având peptul cu totul 

neacoperit .> 

D. Dr. Henriet în corespondența sa de la 2 octombre 1877, 

din Turnu-Măgurele, scrie: « .. . . Să vorbim acum de răniți,



LUAREA RAHOVEI. 431 

titluri la recunoscința armatei şi a țărei 'şi-ai do- 
bândit, prin activitatea, lor în resbel, asociaţiunea, 
Crucei- Roșie română, precum Şi medicii noștri. 

Dar dacă ar urmaa, se împărţi finic şi a se dis- 
tribui cununi în întrecerea, de pilde bune cari ilu. 
strară evenimentele ce povestim, pe cel d'ântăiti 
Plan apare chipul radios al femeiei, născătore a, 
eroismului, hrănitdre a îndemnelor de slavă şi de 
mărire. De la a Suveranului augustă soțiă, până, 
la modesta tovarăşă casnică, a meseriaşului şi la 
harnica muiere a, sătenului, minunate ai fost, mă- 
rinimiile, devotamentele şi creştinâsca dragoste 
cu cari Româncele ai împlinit împuternicirea, dată, 
din cer femeiei de înălțătore a, sufletului, de mân- 
găiet6re în dureri şi nenorociri, 

Neuitată, va rămânea, pagina pe care 'şi-a în- 
scris'0 în istoria, acestui resboiă Dâmna, Elisaveta, 
pe când soţul ei, în fruntea vitejilor, scria, pagina, 

  

Nu scili dacă acesta vine din apropierea luptătorilor şi din con- 
diţiunile tragerei, dar rănile presint un caracter de gravitate re- 
marcabil!. . . . "VE spuneam 'adineaori că soldaţii români sai 
purtat bărbătesce pe câmpul de luptă ; n'am constatat acesta 
prin mine însumi, dar ceia ce pot afirma este că, pe patul de o- 
peraţiuni, ei sunt inconăparabili. "I-am vEdut venind în picidre, fără 
a voi să fiă susținuți, la masa de operațiă, suportând fără strigăt, 
chiar neanestisați, o mutilațiă gravă, cerând o țigaretă şi ducân- 
du-se pe picidre înapol în sală.» 

Doctorul Henriet se întrebă, să fiă acesta sensibilitate de nervi 
may teșită la soldaţii români, sa forţă morală? Și conchide gi- 
când: «Cred mai mult că este acâsta din urmă, căci ei vorbesc 
cu curagiă şi nu cer de cât a se întârce pe câmpul de luptă.»
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sa. Supunând cu farmecul înaltului ei duk pe Im- 

păratul, pe membrii familiei imperiale şi pe băr- 
bajii de stat ai Rusiei care se aflau atunci p'între 
noi, geniala femeiă pe a cărei frunte lucesce întreita 

corână a poesiei, a artei şi a mărirei regale, slujea, 

şi apăra şi dînsa, cu nestăvilata putere a graţiei şi 
a minţei, interesele ţărei sale ; iar inima-i duiosă, 

şi atinsă de aripa suferinţei, îngrijea cu nemărgi- 

nită iubire de oştenii noştri cari, de atunci, îi de- 

teră frumosul nume de. Mamă a răniților. 
Aceiaşi compătimire, același păs de îngrijire şi 

de alinare pentru cei ce se jertfeau pe câmpul de 

bătaiă, mișca sufletul tutulor femeilor române. 

Veghiând la, căpătiiul bolnavilor, dându-le cu însaşi 

mâna, lor doctoriile, oblojindu-le rănile, sprijinin- 
du și mângăindui în durer6se operaţiuni, domne 
de cea mai înaltă treptă socială, alături cu femei 

din popor, săvârșeaii de bună voie împreună, su- 

blima, sarcină de suroră de caritate. Dar şi câtă 
resplată priimeati ele în admirajiunea soldaţilor, 

în naivele şi mişcătorele demonstraţiuni de recu- 

noscinţă ale acestor naturi simple cari nu uitai 

bunătatea, ce li se dovedise, şi mult timp încă 
„după campaniă şi întorși la satele lor, venea să 

mulţumâşcă acelei ce îngrijise de dînşii la spital. 

Fără îndoială, crunt şi sângeros lucru r&sboiul, dar 
având şi partea, sa, consolătore în solidaritatea patri- 
otică ce stabilesce între tâte clasele unei naţiuni, 

în avântul de jertfe şi fapte nobile prin care firea 

omensscă se înalță către ideal.
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Să ne întârcem acum la, evenimentele de pe câmpul de luptă, la marea, dramă care se desfăşura, "înaintea, Plevnei, Aci ni se întățişsză mai ântăii, în diua, de 6/g octombre, 9 durerdsă, scenă, una din acele privilești triste ce aduce cu sine- conflictele armate. S'a, vădut câtă, nepăsare, câte pedici Pu- neaă Turcii la adunarea, şi îngroparea, celor uciși în lupte. Mii de cadavere rămaseră, ast-fel pe câm- pul de bătaiă. In cele 3 atacuri din august, septem- bre şi octombre ale Românilor, aprope 2,000 din aj lor căduseră, morţi între redutele Griviţa no 1 şi 3; Și la acest; număr mai trebuie a, se adăogi cadave- rele turcesci rămase neredicate în atacurile ce vrăjmaşul îndreptase asupra, n6stră. Tâte aceste trupuri zăcând neîmmormântate pe acel ângust spaţiu de teren, putredeaii acolo, corumpeaă aerul împrejur şi amenințaii cu isbucnirea unej epidemii, Acâstă, situațiune nu se mai putea tolera, atâţ din priviri sanitare, cât Şi din priviri morale. Cultul și respectul morţilor este în firea, omului, are rădăcini adânci în inima, creștinului, şi se scie simţirile cucernice Și religiâse ale Românilor, în deosebi, de a, se întârce spre vecinica odihnă pă. mentului rămăşiţele celor ce nu maj sunt. Multă întristare pricinuia, soldaţilor noştri gândirea că, fraţi ai lor rămân ast-fel aruncați în câmpiă fără mormânt, și fără cea din urmă, bine-cuvântare a preotului. Jerţfe noui căduseră de curând în atacul: din 7/,ș octombre pe acest strîmpt Şi sângerat; ţă- rm d'intre reduta, turo&scă, Şi românâscă, și adu- 

29
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narea, lor fusese iarăşi împedicată de focul vrăj- 

mașului. Doranul Carol hotări a mai face un nuoi 
şi stăruitor demers pe lângă Osman pașa spre a se 

îngădui armistițiul necesar pentru îngroparea ce- 

lor uciși, şi însărcină pe ajutorul sei, generalul 

'Todleben, a scrie în acâstă privință muşirului oto- 
man. Generalul Todleben trămise, în diua de 8 

octobre, prin parlamentar, o scris6re comandantu- 

lui turcesc din Plevna, prin care îi propuse a se 
urma, pentru îngroparea morţilor, chipul care fu- 

sese primit de armele luptăt6re de la Sevastopole. 
In sfîrşit Osman, cedând negreșit atât urîtei im- 

presiuni produse pretutindeni de refusul de a se 

îniplini acâstă omenâscă datoriă, cât şi necesităţei 

în care se afla propriile. sale trupe de a scăpa, şi 
ele, de vecinătatea acelor cadavere în discomposi- 
țiune care, corumpeai aerul, primi propunerea, 

şi diua de ?/,, octombre fu hotărîtă pentru aduna- 

rea şi îmmormântarea, lor. 
In acea, di, după cum se convenise, se presintă 

la 9 ore diminâţa un parlamentar turcesc cu stg 

alb 'naintea, redutei Griviţa no îi. Indată fu înălțat 
asemenea, stâg alb pe parapetul redutei n6stre, şi 

focul încetă numai decât pe tâtă linia de împre- 
surare. Turcii seâseră atunci din întăririle lor un 
şir de sentinele fără arme, pe care le aşedară la 2 
metri distanță una de alta, de-a-lungul liniei lor, cu 

fața spre noi. Era învederat, că ei înfățișau aci 
Gmeni aleşi din cei mai arătoşi şi mai bine echipați. 
In momentul în care se posta, asi-fel lanţul turcesc,
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eşiaii din reduta şi din tranșeele nâstre un lanţ de soldaţi fără arme, pe cari oficierii îi rânduiră, cu faţa, spre sentinelele turcesci, rămâind între amân- două lanțurile un spații neutru ca, de 20 metri. Co- mandanții români, printr'o neconcertată, dar cu- ri6să potrivire, căutaseră asemenea, ca 6menii lor cari se presentati înaintea inamicului să fiă îngri. iți în ţinută — marţială cochetăriă a câmpurilor de r&sboiti unde oștirile protivnice îşi pun cinste întru a avea înfăţişare corectă și a face bună, întipărire una, asupra alteia, 
Pe locul între ambele lanțuri circula despărţiri 

de ambulancieri şi brancardieri, sub direcțiunea, medicilor, cară rădicai pe morți, şi detaşamente de soldaţi cu sape, lopeţi, 'etc. comandate de oficieri şi însoţite, de partea, nostră, de preotul regimen: tului. Brancardierii noștri r&dicaă morții inami- cului, îi ducea în spaţiul liber şi neutru, de unde Turcii X luat și “i îngropa în dosul liniei lor; tot asemenea, procedai şi brancardierii turcesci cu. morii români pe cari aj noștri i depuneaă într'p mare grâpă săpată de soldaţi în spatele tranșeelor nostre, şi preotul dicea asupra, mormântului o ultimă rugăciune. Multe cadavere erai în aşa stare de decomposiţiune, în cât nu mai puteai fi trans- portate, și trebuiaă a se îngropa pe loc; unii a pretins că pentru a, ajunge la acest, resultat refu. saseră Turcii, până aci, a se primi r&dicarea şi îngroparea, morţilor, spre a nu se mai putea con- stata, slutirile făcute cadaverelor. |
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“ Acâstă, tristă formalitate urmă trei ore, şi în 

timpul cât ţinu, trupele române-rusesci, ca, şi cele 

turcesci, folosindu-se de încetarea, de arme, ocupat 

parapetele nu atât spre a privi la funebra, cere- 

moniă, cât spre a se vedea unele pe altele. In r&s- 

boit omul ajunge a se obicinui cu spectacolul 

morţei, şi el nu “i mai face nici o impresiune ; ceia 

ce deștepta curiositatea acestor protivnică cari 

luptaii cu atâta îndârjire unii contra altora, era 

de a, se privi, în acele pucine ore de linişte, și de 

a, se studia reciproc. În acest scurt contact între 

adversari, domni curteniă şi cuviință ostășâscă,; 

oficierii români şi turci se salutaii cu deferenţă, 

soldaţii ambelor oştiri, chiar, păreaii că a uitat 

_ Tuptele crâncene ce avuseseră împreună până aci, 

„şi cari aveaii să încâpă iarăşi peste câte-va mo- | 

inente, Ei schimbaă la distanţă cuvinte inofensive 

şi glumeţe; ai noştri aruncaă Turcilor tutun, 

aceştia răspundea prin prietenesc evala/ şi aruncau 

din parte-le lulele sai mici obiecte orientale. In 

fine, ură nu părea, că există între aceste ființe cari 

până aci se ucideaii între dînsele; atât de adevărat 

este că înaltul Ziditor a, voit; să fiă pe pământ pace 

şi între 6meni bună-voire, şi că numai patimile şi 

interesele lumesci îi abat de la, acâstă dumne- 

desscă lege. | | 
La, amiadi îngroparea morţilor era, terminată ; 

trupele turcesci. şi românesci reintrază în liniile 

lor respective, stâgurile albe se deteră jos şi focul 

reîncepu cu aceiaşi vigore de o parte şi de alta.
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Noi avurăm în paralelele nstre; 6 soldaţi ucişi, 14 
răniți. - 

Operațiunile armatei aliate română-rusă aveaă 
să intre de acura 'nainte întro fasă decisivă, prin 
ajutârele cari începea să, sosâscă,. De trei luni 
înaintarea, armatei Țarului era oprită în Europa 
înaintea unui orășel care n'avusese, pân'aci, nică 
o însemnătate militară; care nu fusese alcătuit nici 
cu fortificăză permanente, nici cu pregătiri de îm- 
potrivire, la începerea r&sboiului. Agerimea, coman- 
dantului turcesc făcuse din acest tîrguleţ o piață, 
de arme de ânttia, ordine, Și un zăgaz puternic 
pentru apărarea, patriei sale; aci câştigase acest 
comandant trei izbândi cari restabiliră cinstea ar- 
melor otomane și arătară lumei în admirajiurie 
câtă valdre ostășâscă are încă neamul musulman, 
Aci se învederă încă o-dată, bătrâna, dicătâre a pă- 
rinților noștri experimentată, în secularele lor lupte 
cu Osmanliul: „Teme-te de Ture după meterez !“ 
Ceia, ce făcuse puterea, resistenţei lui Osman pașa, 
pe lângă neînvinsa, şi tenacea, lui energiă, nu erai 
numai șanțurile și redutele cu cari înconjurase 
Plevna, dar era mai ales neîndestulătârea mobili- 
sare a forțelor rusesci intrate în campaniă, lipsa, de 
oștiri cari să ţină tot-d'odată în frâi armatele tur. 
cesci din cuadrilaterul bulgar şi cele din Balcani, și 
să împresâre Plevna cu desăvârşire, împedicând în- 
trarea, ajutdrelor şi aprovisionărilor. Acestă, lipsă 
avea, să fiă acum înlăţurată. Șepte divisiuni de 
infanteriă, două de cavaleriă, şi o brigadă de ţira-
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liori sosiră din Rusia, pe teatrul de operaţiuni din 

Bulgaria; acestea, erai: corpul gardei împărătesci, 

format din 1-a, a 2-a, a 3-a divisiune de infan- 

teriă și a, 2-a, divisiune de cavaleriă a gardei ; apoi 

a 2-a şi a 3-a, divisiune de grenadieri, a 24-a şi a, 
26-a. divisiune de infanteriă, a 14-a divisiune de 

” cavaleriă, 

Până la isbucnirea, răsboiului, marele-duce mo- 

ştenitor al Rusiei avusese comandamentul corpului 
gardei imperiale. Se credea că acest corp, sosind 
în Bulgaria, avea, să fiă pus 6răși sub ordinile co- 

_mandantului sei, şi trămis la armata de pe Lom, 

din 'naintea Rusciucului şi cuadrilaterului. Insă 

aci situajiunea, strategică a Ruşilor se mai îmbu- 

nătăţise din ceia ce era în luna, lui august, când 

Mehemet.-Ali, înlocuind pe Abăul-Kerim, luase ofen- 

siva și obținuse patru succese consecutive la, Iaz- 
lar, Karahasankioi, Kaceljevo şi Popkioi. Dar din 

causa intrigilor şi insubordonanţei locotenenţilor 

„sei, Mehemet-Ali fu silit să'şi suspendă ofensiva, şi 

lăsă timp ţareviciului a'şi concentra armata, și ai 
Ga, mai multă închiăgare, ast-fel că, la 9/2 septem- 

„bre, respinse şi bătu pe Turci la Țercovna. Acest 

„eveniment adusese disgraţia lui Mehemet-Ali pe 
lângă consiliul de resbel superior din Constantinopo- 

le numit dari-șura așkeri,care avea pretenţiunea de a 
dirige d'acolo operaţiunile de pe teatrul de resbel; 
şi singurul comandant otoman, care, împreună cu 
Osman paşa, dovedise talente militare în luptele 
din Bulgaria, fu înlocuit; cu presumpţiosul Suliman
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pașa, care nu isbutise pân'aci de cât; să/şi jertfescă, 
în zadar oștirea, înaintea pasului Şipcei. Armata, 
turcâscă, din cuadrilater nu mai întreprinse nimic . 
serios până la începutul lui noembre st, v. 

În asemenea, condițiuni comandamentul rusesc 
credu de ajuns pentru armata, țareviciului, com- 
pusă din al XII-lea şi al XIII-lea, COIp, Şi susținută, 
pe aripa drâptă, spre Osmanbazar, de corpul al 
XI-lea, a-i trămite în ajutor numai divisia 24-a de 
imfanteriă, 

Divisia 26-a merse de întări corpul âl VIII-lea, 
înaintea, Şipcei; iar restul trupelor cazi soseau, 
adică : brigada, de tiraliori şi trei divisiuni de în- 
fanteriă, ale gardei, două divisiuni de granadieri și 
a 2-a divisiă de cavaleriă a gardei, fură îndreptate 
spre locul unde se juca, sorta, resbelului, spre locul 
de la, care depindeaă operaţiunile ulteridre şi re- - 
sultatul întregei campanii, spre Plevna. Tâte aceste 
trupe se încorporară în armata, de Vest pusă sub 
ordinile Domnului Românilor, având de ad latus, 
de ajutor, pe generalul Todleben, şi ast-fel acestă 
armată, coprindea 3 divisiuni de infanteriă şi 1 di- 
visiune de cavaleriă română, şi, ca trupe rusesci, 
3 divisiuni de infanteriă şi brigada de tiraliori 
din corpul gardei, a 5-a şi a 31-a, divisiune de infan- 
teriă (IX-lea corp) a 16-a și a 80-a (IV-lea, corp), a 
2-a, divisiune a armatei, 2-a, Şi 3-a divisiune de gra- 
nadieri, a, 4-a, brigadă de tiraliori, şi divisiunile de 
cavaleriă a 4-a, a 9-a de liniă, a 2-a de gardă. In
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tot, mai bine de 13 divisiuni de infanteriă şi 4 de 
cavalerie, peste 125,00 6meni, 

Primele trupe ale gardei începură a se aduna 
înaintea, Plevnei pe la finele lui septembre st. v. Mai 
ânttiă sosi cavaleria, apoi urmară succesiv infan- 
teria, și granadierii în primele săptămâni din oc- 
tombre. Domnitorul le trecu în revistă în Poradim, 
şi apoi ele porniră spre a 'și ocupa, posiţiunile în 
jurul Plevnei. După sosirea gardei, Impăratul Ale- 
xandru își strămută cuartierul set de la, Gorny- 
Studen la Poradim. Acest modest saţ bulgăresc în 
care nu se aflaii de cât 2 prâste căsuțe în paiente 
şi vre-o 50—60 bordeie în pământ, conținea, acum 
pe puternicul monare al tutulor Rusiilor cu adju- 
tanţii sei generali și strălucite şi numerâse suite Și 
escorte, și pe Domnul Românilor, comandant al 
armatei de Vest, cu cuartierul sei. Marele-duce 
Nicolae se aşedase cu comandamentul armatei ru- 
sesci în apropriatul sat Bogot, iar generalul Todle- 
ben se afla în cătunul Tuceniţa,. 

Prin neînduplecata putere a împrejurărilor , 
Plevna devenise nodul înfricoşatei acţiuni militare 
ce de şese luni se desfășura în Răsăritul Europei, 
Şi dumnedesca, ursită voise sus a, înălța, neluata, 
mai "nainte în s6mă oştire românescă, făcându-i 
un rol însemnai, în acâstă mare dramă, Acea, oştire 

„pe care mândria, rusâscă abia, consimţea, la început, 
s'o priimescă să coopereze la, operaţiuni secundare, 
la, servicii de etape, convoiări şi! ţinere de garni- 
s6ne, nevoia silise a o chema la, locul cel mai de
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primejdiă, în care ea, se arătă peste ori-ce aşteptări 
vrednică, la locul de gloriă, şi de onor, unde se 
prinse la, voinicâscă trântă cu neînfrântul Osman, 
băgă în strîmptore pe Gaziul, Şi dete putere sdrun- 
cinatei armate a Țarului ca să aştepte sosirea, aju- 
torelor din Rusia, și să, oprâscă saltul pân'la Dunăre 
al leului de la Plevna. Acum începe ultimul act al 
sguduitorului spectacol r&sboinic la care din ţâte 
părţile se privea cu luare aminte ; garda rusâscă, 
sosise spre a figura, în sângerâsa, apoteosă, şi, ală- 
turi cu dînsa, ochii lumei mirate aveai să vâdă 
oștile României nerămânând în nimic mai prejos de 
astă alesă 6ste a. Rusiei, şi împărtăşind cu dînsa 
laurii biruinţei. Mare fu răsplata, mare fu cinstea 
ce Domnul puterilor, Domnul tare în r&sboiiă, re- 
vărsă asupră, oștirei românesci. 

Sub directul comandament al Suveranului şi că- 
peteniei supreme militare a Românilor, se rândui- 
seră acele strălucite oştiri care veniseră din Rusia, 
şi generalii din cei mai distinși care 'Şi făcuseră, 
renume în armata rusâscă: Skobeleff, cuceritorul 
Kokaindului și învingătorul Lovoei ; Imeritinski, to- 
varășul sei în acâstă prâspătă, isbândă,; Gurko, 
conducătorul îndrăzneţei treceri de peste vâră a; 
Balcanilor; în fine Todleden, vestitul apărător al 
Sevastopolei. Dar precum vrednică se arătă ar- 
mata românescă de a combate umăr lângă umăr de 
asemenea, viteji, aşa, şi înaltul ei povăţuitor îndrep- “ 
tăţi omorurile şi încrederea ce “i se dovediră pu- 
nându-se în capul celei mai însemnate părți de



442 CARTE A NOUA. 

oștire pe care Ruşii o desfăşurară pe câmpiile 
Bulgariei. Din zori până sâra călare în inspecta» 
rea posițiunilor şi a câmpului de bătaiă, şi lucrând 
încă n6ptea târdiii cu diferiţii comandanţi şi capi 
de servicii; cu mintea, cu inima necontenit în- 
dreptate către marea şi de grea, răspundere legata, 
lui sarcină, Carol Vodă nu uita că este înduoit 
moştân al slavei casei sale şi al marilor noştri 
Domni, de cari tremura odinidră dușmanul cu care 
luptam acum, și trămiteati în țări depărtate resu- 
netul numelui român. Indemn şi pildă bună por- 
nite de sus, harnică şi înţel6ptă împlinire a înaltei 
autorități de șef şi poruncitor, unită cu inimosă, 
împărteşire a primejdiilor și greutăților soldatului, 
tote aceste însuşiri ale Căpeteniei oştirei roraâ- 
nesci afiară recunoscere și respect în oştirea, ru- 
sâscă. Rescripte împărătesci, ordine de di, scrisori 
oficiale ale Țarului şi ale marelui-duce Nicolae 
aduse la cunoscinţa trupelor, şi pe cari le vom re- 
produce la, locul cuvenit, tâte acestea stai dovadă, 
că, împreună cu întrega, armată rusâscă, atât co- 
mandantul acestei armate, cât şi însuşi monarcul 
Rusiei, preţuiră dupe cădință acele însușiri ale su- 
premului comandant al armatei românesci, precum, 
asemenea, preţuiaii şi vitejia, și însemnatul con- 
curs al acestei armate. 

Cu sosirea gardei şi ajutârelor priimite de către 
armata de împresurare a Plevnei Ia, sfirşitul lui 
septembre şi în primele dile ale lui octombre st. v. 
începe să se îngreuneze posiţiunea, lui Osman pașa,
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căci, cu tâte fortificările pe cari comandantul 0ţo- man nu încetase a le îmmulți de 1a ultimul atac general din pita, cu tâte șanțurile şi redutele din noă construite pentru apărarea, taberei întărite turcesci, disproporțiunea, puterilor devenea acum 
simţitore între cei 55—60,000 luptători de cari dispunea, mușirul, faţă cu numărul de peste 125,000 
Gmeni ai armatei aliate rusă-română adunaţi în 
prejma lui. De aceia n'aii lipsit critici spre a mus- 
tra pe Osman că a stat în Plevna şi a aşteptat, 
acolo venirea, însemnatelor forţe cari aveaă să, -] 
împressre desăvârșit, în loc să se retragă până mai 
era timp şi cât încă avea, deschise liniile Raho- 
va-Vidin și Orhanie-Sofia. Tot astfel nu lipsiseră 
critici spre a, osândi pe Osman că nu luase vigu- 
r6să ofensivă după izbândile sale din iulie, și chiar după bătălia, de la 2%: Dar asemenea apre- 
țuiri apodictice sunt mai lesne de făcut din cabi- 
net, de cât. în mijlocul focului acțiunei, a, peripe- iilor câmpului de bătaiă, şi a stărei morale a tru- 
pelor cu cari se susțin luptele. Dacă Osman nu 
luase ofensiva, și nu pusese sulița în costa Ruşilor, 
după nesuccesele lor, spre a "i arunca în Dunăre, 
cum ar fi cerut unii, este că probabil mareșalul turcesc își cunoscea mai bine puterile ; că oştirea, 
sa, bună pentru defensivă, şi, de pe firea, turcâscă, 
minunată în dosul întăririlor, n'avea, se vede, ace 
iași destoiniciă pentru ofensivă, nu poseda, însuşi- 
rile tactice, deprinderile de manevră, organisaţiu- 
nea, și pregătirile cerute pentru asemenea, opera 
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țiuni. Comandantul turcesc a credut, negreşit, că, 
de cât a se expune la neizbândă și a perde r6- 
dele ce dobăndise, făcea mai bine remănând în 
Plevna, către care va atrage tâte puterile protiv- 
nicului, împedecând și întârdiând ast-fel invasiu- 
nea, patriei sale. Şi ţinerea în loc a armaţei rusesci 
în timp de cinci luni dovedi că, din acestă privire, 
avusese. dreptate Osman pașa. 

Dar rămânerea în Plevna a căpeteniei turcesci 
„până la începutul lui octombre, când soseaii alia- 
ților în Bulgaria ajutorele cari, și din svon public 
şi din diare, se sciat că erai adăstate, este mai 
grei a se justifica din punctul de vedere strategic. 
Insă după câte s'aii putut afla atunci, după sciințele 
ce sai cules apoi de la încetarea r&sboiului, nu 
lui Osman paşa trebuie a se mustra acâstă vină, 
E] veduse că la urma urmelor nu i va mai sta în 
putinţă a se împrotivi, şi că va, fi copleșit, de pute- 
rile vrăjmaşului. Plevna, era un frumos şi plin de 
gloriă episod, o minunată posiţiune de oprire şi 
întârdiere, dar nu era, pregătită cu tot ce se cere 
spre a susţine un asediu îndelung, nu era, o cetate 
zidită în acest scop. Aprovisionări de hrană şi 
muniţiuni pentru mult timp nu existati şi trebuia 
aduse din afară; armata, n'avea casernamentele, 
depositele, “spitalele necesarii; ecuipamentul şi 
îmbrăcămintea, ei, chiar, întîmpinaă multe lipsuri 

față cu străşnicia vremei care începea. 

Osman păşa ceruse, dar, cu stăruință în mai 

multe rânduri să-i se dea voiă a porni din Plevna
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înainte de « a fi cu desăvârșire închis, Dar acea, voiă 
n'o dobândi la Constantinopole de la acel faimos 
areopag militar al imperiului care avea semetia a. 
voi să, dirigă, din salonul consiliului, mișcările de 
pe câmpul de răsboiă ; care punea, şi distitua, gene- 
ralii, trămitea, prin telegraf comandanților de oştiri 
nesăbuite planuri de campaniă şi ordini de atacuri 
și de bătălii, fără ca, acei consiliari să vină în foc 
să v6dă, cum stai lucrurile. Multe din nenorocirile. 
Turciei în acest, resbel se datoresc acelui consilii 
care pazalisă acţiunea singurilor generali otomani 
cari dovediră talente în acâstă campaniă — Me- 
hemet-Ali, Osman, în Europa ; Muktar, în Asia, În 
acest consilii Mahmud-Damat, cumnatul Sulta- 
nului, conducea. pe colegii sei, şi acel sfetnic de- 
terminându-i anu îngădui lui Osman a se retrage 
la timp din Plevna, avea, în vedere a ţine r&sboiul 
cât mai mult peste Balcani şi departe de Stambul, 
spre a nu neliniști pe Sultan. 

Se trămise dar lui Osman, cu multe laude şi mă- 
guliri din partea Padişahului, ordin de a sta în Ple- 
vna făgăduindui că va fi susţinut, asigurânduii-se 
că" se vor aduce provisiuni şi t6te trebuinci6sele. 
Șefket-paşa şi Kiasim-paşa, alt cumnat al Sulta- 
nului, erai însărcinați ai aduce aceste asigurări. 
Două mari convoiuri cu hrană şi muniţiuni isbutiră, 
în adevăr, cum s'a, vădut, a intra în Plevna în de- 
cursul lui septembre. Osman se încredu, şi, soldat 
ascultător şi credincios, urmă a'şi face, cu nespusai 
energiă, datoria. Dar între făgădueli şi împlinire
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rămâne adesea golul încelatelor nădejdii, şi aşa, 
_se întîmplă bravului Osman. 

Ajutorul promis, armata care trebuia să] sus- 
țină şi al cărei mied avea, să'1 constituiă trupele 
lui Șefket, vr'o 15,000 omeni reslătiți d'alungul 
drumului de 100 și mai bine kilometri dintre 
Plevna şi Orhanie, armata de despresurare, în fine, 

 întârdia, de a se alcătui şi a, prinde chiag. Mehe- 
met;Ali, a, cărui cădere sub intrigile subordonaţilor - 
sei se recunoscu în sfîrșit, că era, nedrâptă, fu în- 
sărcinat, la, 16/,g octombre, a forma armata, desti- 
nată a, scăpa pe Osman, şi al cărei număr trebuia, 
să fiă urcat la, 60,000 6meni; Dar cu tâte silințele 
sale, Mehemet-Ali nu putu aduna, în termen de o 
lună, între Sofia, şi Orhanie, decât vr'o 15—20,000 
soldaţi de calitate inferiră, mustehafizi și mili- 
țiani, căci cele mai bune oştiri ale Turciei erai 
aiurea în campaniă, şi trupele ce se mai afla în 
Constantinopole. se țineau acolo spre a pădi pe 
Sultan. 

Evenimentele se precipitară ; faptele ce vom 
povesti și cari apropiaiă catastrofa, finală la Plevna, 
nu mai lăsară vreme lui Mehemet-Ali aşi împlini 
sarcina şi a scăpa pe Osman, 

Cea d'ântăiă grijă a comandantului armatei de 
Vest şi a ajutorului sei, generalul Todleben, după 
sosirea, întăririlor de oştiri 'naintea, Plevnei, fu de 
a întări partea slabă din cercul de împresurare 
şi a tăia liniile pe cari Osman mai comunica, în 
afară, pe unde putea să primâscă ajutore şi să'şi
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opereze retragerea, Prin atingerea, acestei ţinte mu- şirul otoman avea, să fiă cu desăvârşire închis în Plevna, şi acestă localitate nefiind organisată, pentru un asediii îndelung, împrotivirea, turcâscă, nu mai era decât o cestiune de săptămâni şi de dile, şi Osman paşa, era, să fiă atunci constrîns a se preda, cu t6tă oștirea lui. Liniile Orhanie-Sofia, Şi în special şos6ua, Plevna-Sofia, spre Sud, şi liniile 
Rahova-Vidin spre Vest, urmati, deci, să fiă cu 
totul tăiate, şi oştirile aliate trebuiati să pună de- 
plină stăpânire pe dînsele. 

Aceste linii fiind situate peste Vid, se întăriră 
trupele aliate aflate pe malul stâng al acestei gârle. 
Cavaleria română-rusâscă, care opera la Vestul 
Plevnei, trecută, sub ordinile generalului Arnolăi, 
fu sporită cu a, 2-a, divisiune de cavaleriă a gardei comandată de generalul Gurko, şi t6tă călărimea, operând independent, fu pusă sub ordinile acestui general. Apoi se mai trămiseră, peste Vid divisiu- bile 1-a și a 2-a de infanteriă a gardei, precum şi trupe românesc, Divisia, nostră, a, 4-a, sosită ân- 
tăi peste Dunăre și înaintea Plevnei, avusese să 
ducă, cele mai multe greutăţi și oboseli de la, în- ceputul operaţiunilor ofensive ; ea întîmpinase per- 
derile cele mai însemnate în atacurile de la, 27 ls şi eat She septembre Și 7hg octombre, ocupând lucrările n6stre cele mai apropiate de vrăjmaș, unde acestă divisiă suferise asemenea mai mult, de ostenelile serviciului şi de focul turcesc. Acestă, 
divisiune avea nevoiă de vremelnică odihnă, şi la,
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3/20 octombre “i se dete ordin a se aşeda, în bivuac 

înaintea, satului Verbiţa, după ce fu înlocuită în 

tranșee de a 2-a brigadă şi de 3 batali6ne din a 

3-a, brigadă, a divisiunei a 2-a. Generalul Racoviţă 
luă comandamentul divisiunei a, 4-a, având de şef 

de stat-major pe colonelul Boteanu E. iar colonelul 

„ Angelescu A. se numi şef al artileriei corpului de 

observaţiune de la Calafat ; loc.-colonel Voinescu 
trecu ca, şef de stat-major la acest, corp. Odată cu 

aceste schimbări în divisia 4-a, se făcu şi numirea 
colonelului Fălcoianu St. de şef de stat-major ge- 

neral al armatei române de operaţiuni, înlocuind 

pe colonelul Barozzi C. care fu chiămat în func- 

ţiunile de director-general al ministerului de resbel. 

După un repaus de trei qile, brigada Cantili, din 

divisia 4-a, fu trăzisă peste Vid unde luă, posi- 
ţiune la Etropol şi Demirkioi, spre a se împărtăși 

“cu trupele gardei rusescă la, operaţiunile'cari aveai 

să încspă la Vestul Plevnei. 

Linia, de împresurare pe ţărmul stâng al Vidului, 

„care se compunea, până aci numai de cavaleriă, se 
întări dar acum cu 3 divisiuni de infanteriă (1-a, 

şi a 2-a a gardei rusesci, brigada de tiraliori şi Ș 

„ batali6ne române) și mai dispunea, şi de 3 divisiuni 

de cavaleriă aliată, cu numărosă artileriă. Coman- 
dantul armatei de Vest hotărî a întreprinde cu 

aceste puteri o vigur6să acţiune spre a, închide din 

t6te părţile armata lui Osman paşa,. Pentru acest, 
sfîrşit trebuiau să se atace posiţiunile pe cari le ocu- 

pase inamicul la finele lui septembre st. v. pe şos6ua
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T6se sprijinite pe redute şi întăriri, Generalul Gurko, căruia se încredinţase comandamentul 

Generalul Gurko luă, disposiţiunile destinând pentru atacul Gorny-Dubnikului divisia 2-a de in- fanteriă şi brigada, de tiraliori din gardă, 6 esca. dr6ne de cavaleriă, și 48 tunuri, Colonelul 'Tehe- revin cu 12 sotnii de Cazaci, 8 escadr6ne de călă-. 

cu 2 batalione de infanteriă român6scă, din brigada, Cantili, cu divisiunea, 4-a, de cavaleriă Trus6scă şi 
39
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artileria, ei, cu brigada, de roșiori și bateria, ei călă- 
râţă. În fine, între Dolny-Dubnik şi Demirkioi, se 
afiaii regimentele al 14-lea de dorobanţi, al 7-lea de 

liniă, 1 batalion din ăl 2-lea de-dorobanţi, 1 bata- 

lion din al 16-lea de dorobanţi, 1 regiment de Ca- 
zaci şi 2 baterii românesci, sub ordinile colonelului 
Cantili. Aceste trupe aveai însărcinarea, de a împe- 

dica, ori-ce eşire a Turcilor din Plevna spre a mer- 

ge în ajutorul Dolny-Dubnikului. Reserva generală 

era între Gorny și Dolny-Dubnik, şi consta din 1-a 

Givisiă de infanteriă şi a 3-a brigadă de cavaleriă 

de gardă rusâscă, cu 44 tunuri. Asaltul asupra 
Gorny, Dolny- -Dubnik şi Teliş se hotărise pentru 

127, octombre. 

Pe când pe ţărmul stâng al Vidului se luaă aceste 

disposiţiuni, comandantul armatei de Vest ordo- 
nase asemenea trupelor de pe malul drept, aşedate 

pe linia de împresurare despre Nordul şi Răsăritul 

Plevnei, a executa în diua atacului, la, 12/,,, energice 

demonstraţiuni spre a neliniști pe Osman paşa însu- 
flându-i grija că are să se dea asalt general asupra, 

Plevnei, şi silindu-l aşi ţine trupele în tote părţile, 

fără a le putea, concentra şi trămite în ajutorul 
posiţiunilor cari se ataca peste Vid. Aceste de- 

monstraţiuni de atac urmaii a se face mai vîrtos 
pe aripa, drâptă și stângă a liniei de investisment, 

adică de Români și de detașamentul Skobelef. Tru- 
pele române începând de la Susurlu, colonelul Roz- 

novanu, cu a sa brigadă de călăraşi, cu companiile 

de dorobanţi şi secţia, de artileriă ce avea, sub or-
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din, trebuia să execute mişcări de trupe în faţa 
Opanezului, având a fi susţinute aceste mișcări de 
brigada, de infanteriă Sachelarie, care forma, ânte- 
garda, posiţiunei n6stre pe malul drept al Vidului. 
Divisiunile nostre a 2-a şi a 3-a se adunaseră sub 
arme în ordine de bătaiă; trupelor cari ocupaă 
paralelele și Incrările înaintate, li se prescrisese a, 
deschide din di de diminâţă un foc viă şi întețit 
cu 70 tunuri asupra taberei întărite de la Bucova, 
a redutei Griviţa no 2 şi asupra drumului acope- 
rit unde stăteaii reservele inamice, şi aceste trupe 
române urmati asemenea să facă o demonstrajiă, 
de atac adunându-se în pieţele de arme, trăgând 
salve de infanteriă şi asvârlind cu mortiere bombe 
asupra redutei vrăjmașe. 

Aripei stângi se ordonaseră mișcări identice, ce 
aveaii să se execute de trupele rusesci pentru a, 
imobilisa, forțele 'Turcilor din acea, parte. *) 

*) Generalul “Fodleben trămise generalului Zotof, comandantul 
corpului al IV-lea rusesc, următorul ordin : _ 

Pentru a stabili în jurul armatei inamice o împresurare complec: 
tă, Inălţimea Sa Comandantul armatei de Vest a bine-voit a ordona: 

a) Dea se încredința E. V. ocuparea şoselei Plevna-Lovcea pu- 
nendu-vi-se la disposiţiune a 16-a divisiune de infanteriă, a 3-a divi- 
siune de infanteriă a gardet, etc, 

5 Ante-garda (a 16-a divisiune cu artileria, 3 batali6ne din a 
3-a brigadă de tiraliori, 1 regiment din a g-a divisiune a gardel, 
etc.) va fi comandată de loc.-genera Skobelef, şi, după disposi- 
țiunile ce veţi lua, va ocupa și întări posiţiunile de pe Șoseaua, 
Plevna-Lovcea, adică prima crâstă a Muntelut- Verde și înălțimea 
la Vest de Brestoveţ. După ce vor ocupa şi întări aceste posiţiuni,
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Conform acestor măsuri, acţiunea începu la, 12/24 

octombre diminsţa. Pentru prima 6ră Osman pașa, 

fu aci încelat în prevederile sale. Credând, negreşit, 

că puterea, principală a atacului aliaților avea să 
se desfăşure ca pân'aci pe ţărmul drept al Vidului; 
pus în înduoială prin mișcările pe frontul posi- 

ţiunei sale, el nu se preocupă în destul de spatele 

seti spre a întări trupele d'acolo, unde însă era 

- actiunea de visţă, pentru dînsul, unde se aflaiă li- 

niile sale de comunicaţiune şi de retragere. 
Generalul Gurko atacă cu trupele ce “i fuseseră 

puse la disposițiune, adică: 2 divisiuni de infan- 

teriă de gardă rusâscă, o jumătate divisiune româ- 
nâscă, și număr6să cavaleriă şi artileriă aliată, 

peste 30,000 6meni cu 159 guri de foc, fortele 

turcesci din Dolny, Gorny-Dubnik şi Teliş cari nu 

întreceaii 15,000 6meni cu 12 tunuri. Puterea ata- | 

cului era îndreptată contra Gorny-Dubnikului ; 
trupele cari atacati Teliş și Doiny-Dubnik trebuiaă 
să oprâscă acolo pe inamic și săl împedice să 
  

trupele se vor mănţine pe dinsele până la, cea din urmă estremi 

tate, dar sub nici un cuvânt nu vor trece în ofensivă. 

c) Generalul Loșkaref, comandantul divisiunel a 9-a de cava- 

leriă care a operat la stânga șoselei Lovest până la Vid, va con 

cura la mișcarea, ofensivă a detașamentului pus sub ordinile E. V. 

şi va, întreţine comunicația între acesta și detașamentul generalului 

Gurko. Cuartierul generalului Loșkaref 'va fi la Kadikioi, se va 

stabili acolo o staţiă telegrafică. 

d) Adjutantul general Gurko va înainta. peste Vid ]a, 12 octom- 

bre fârte de diminţă ; cuartierul sei general este stabilit la Jeni, 

Bărkaci, unde se va afla o stațiă telegrafică, etc.
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msrgă în sprijinul Gorny-Dubnikului. Cele 6 bata- 
li6ne din brigada Cantili, şi cavaleria, Și artileria, 
de la Eitropol și Demirkioi, erai însărcinate a, ză- 
dărnici eşirea, și alergarea, în ajutor a trupelor tur- 
cesci din Plevna. 

Garda rusescă luptă cu mare vitejiă şi consacră - 
încă o dată al ei tradițional renume ; dar Turcii se 
împotriviră cu o tăriă vrednică de admirajiune, 
Ahmet-Hafzi paşa n'avea, la, Gorny-Dubnik decât 
6,500 6meni cu 4 tunuri. El resistă, însă, de dimi- 
n6ţă până sera, straşnicelor atacuri a 18,000 Ruși 
cu 60 de tunuri, le ucise saii le răni ca la 4,000 
Gmeni, și după ce Turcii perdură, peste jumătate 
din trupele lor—3,500 soldaţi scoşi din lupță— 
bravul comandant otoman fu silit să se predea, cu 
micul număr de ostaşi cari nu mai puteai urma, 
împotrivirea. Atacul asupra, Telișului fa mai pucin 
norocos pentru Ruși. Acâstă localitate, ca, și Dolny- 
Dubnik, trebuia, în planul generalului Gurko, să 
fiă mai mult observată, atacul asupra, ei fiind 
numai demonstrativ pentru a împedica, trupele 
vrăjmașe de acolo (6 până la 7 tabore, ca la, 6,000 | 
6meni cu câte-va cete de Cerkezi şi başi-bozuci) a 
se duce în ajutorul Gorny-Dubnikului. Insă re- 
gimentul de vânători ai gardei, urmând tempe- 
ramentului rusesc de a, nu ţine sârmă, de întăriri, Și 
voind a susţine reputaţiunea, corpului de elită din 
care acest regiment făcea, parte, porni pe dată la 
asaltul posiţiunei turcesci. Dar vânătorii ruși fură,
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striviţi şi respinşi cu mari perderi, aprope 1,000 

Smeni uciși și răniți, | 

Mai bine isbutiră Românii în însărcinarea, ce li 
se dase în contra posiţiunei de la Dolny-Dubnik. 

Aci Turcii aveai ca la 3,000 6meni infanteriă cu 
4 tunuri. Brigada, de roșiori cu bateria, ei călărsţă, 

şi 2 regimente de cavaleriă, rusâscă cu 1 bateriă, 

- înaintaseră, la 7 ore diminsţa până la 2 kilometri 

de Dolny-Dubnik, și se aședaseră între acâstă lo- 
calitate și Gorny-Dubnik. Turcii deschiseră imediat 

focul din 3 redute ce aveai rădicate de-alungul 
şoselei. Artileria aliată se puse pe dată în bateriă 

şi începu a trage asupra, redutelor, pe când roşiorii 

şi un regiment de husari rusesci săvârşiati o nă- 

-vălire care punea pe fugă un detâşament inamic 

ascuns în porumburi din dosul unei înălțimi care 

domina.a 3-a redută turcâscă. Tragerea tunurilor 

n6stre, cu bătaia mai depărtată ca a, celor rusesci, 
sili în curând tunurile turcesci să'şi rărâscă, focul. 

Puşcăturile vrăjmașului din redută nevoiseră ca- 

valeria română-rusă să se oprâscă,. În vremea asta, 

batalionul nostru al 2-lea de vânători şi 1 batalion 
din regimentul al 16-lea de dorobanţi cari operaii 

cu detașamentul Arnoldi, se retranșaseră repede, şi 
din întăririle ce 'și rădicaseră peste n6pte, la, 500 

metri de posițiunea inamică, începuseră un foc forte 

viă. Aci se vede iarăși în chip caracteristic metoda 

de a combate, în acest resbei, a trupelor române 

alăturate de cele rusesci. Pe când aceste din urmă, 

nu se îngrijesc a'şi face întăriri şi adăposturi, îna-



2 
LUAREA RAHOVEI, î 455 

intâind descoperite şi cu singura putere a, aventului 
la. asalt asupra vrăjmaşului, infanteria românescă, 
întrebuinţâză, îndată retraşamente repedi şi tran- 
şee de bătaiă. Cu acestă, metodă trupele române, 
la atacul de la Dolny-Dubnik, isbutiră, pe deplin 
în sarcina ce le fusese încredințată; ele. ținură în 
loc pe Turci, îi tăiară de Gorny-Dubnik, și Românii 
avură perderi neînsemnate mulţumită ocrotire 
ce le dederă întăririle trecătore ce întrebuinţaseră,, 

Pe când se urma aceste lupte la Dolny-Dubnik, 
Gorny-Dubnik și Teliş, cele 6 batalisne românesci 
cu 2 baterii ale brigadei Cantili se opuneaii, Ia, 
Dolny şi la, Gorny-Etropol, eşirei Turcilor din Plevna, 
spre a merge în ajutorul liniilor atacate în spatele 
lor. Pe ţărmul drept al Vidului, de 13, Opanez până 
la Griviţa, trupele românesci. susțineaă atacul ce 
se da la, Vestul Plevnei, prin demonstraţiunile cari 
erati ordonate. Bateriile nâstre din faţa, redutei tur- 
cesci n? 2 şi ataberei de la Bucova esecutată strag- 
nică bombardare asupra tăriilor turcesci, ŞI trupele 
din lucrările nostre înaintate deschiseră la 12'ore 
un foc vii de pusci şi de mortiere. Se zărea, des- 
luşit din liniile nstre cum vrăjmașul, convins că, 
are să i se dea un asalt, înglota numerose trupe 
în astă parte, cari stai gata, de luptă în șanțurile 
de comunicaţiuni şi pe drumurile acoperite. Ba. 
teriile turcesci respunseră, viguros focului nostru, 
şi apărătorii redutei vrăjmaşe ne acoperea tran- 
șeele cu glânțe. Acestă înferbîntată, acţiune de 
ambe păirți fu însoţită, de simţitore perderi. Avurăm
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ucişi aci pe locotenentul Rosetti din al 3-lea, ba- 
talion de vânători, împreună cu 10 soldaţi ; co- 
lonelul Budişteanu C. comandantul brigadei a 9-a 
din a 2-a divisiune de infanteriă, fu grei rănit în 
paralela, 4-a, pe când îndrepta, focul soldaţilor sei. 
Asemenea fură răniți în tranșee loc.-colonel Sişman, 
căpitanul Albu, locotenentul Ostian, sub-locotenen- 
tul Vlădescu și 34 soldaţi. 

In tot timpul cât ţinu bătălia, de la, 127, octom- 
bre, comandantul armatei de Vest, Domnul Carol. 
st&tu călare, împreună cu ajutorul set, generalul 
Todleben, la, centrul mişcărei generale pe șos6ua, 
Plevna-Lovcea. Domnitorul se oprise cât-va, timp 
în satul Brestoveţ, cu generalul Skobelef spre a 
observa, mișcările Turcilor pe înălțimile de la 
Krişin. O jumătate oră după plecarea, de acolo a 
Domnitorului, Turcii 'naintând ocupară acest sai, 
pe care Ruşii '] luară înapoi peste nâpte. Ce noroc 
pentru Turci dacă sosea mai de vreme, şi ce 
triumf ar fi fost la Constantinopole dacă sar fi 
luat prins acela, pe care trufia otomană '1 privea, ca, 

pe un vasal răsculat, ! 

Trupele române, atât cele de pe marginea drâptă, 
cât; şi cele de pe marginea stângă a Vidului, aii con- 
lucrat, dar, în modactiv împreună cu garda im- 
perială rusâscă la izbânda de la Gorny-Dubnik. 
Acesta, ail recunoscut-o atât generalul Arnoldi, *) 

3) In raportul îndreptat comandantului armatei de Vest de ge- 
neral-maior Arnoldi asupra acestor operațiuni, dice : «Imi permit 

«a aduce la cunosciința M. V, că în cele șepte dile de activitate
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cât şi însuşi dobânditorul acestei izbânde, energi- 
cul general Gurko, întrun ordin de di de mulţumiri 
pe carel reproducem mai departe. Prin cuce- 
rirea Gormy-Dubnicului, situaţiunea oștirilor tur- 
cesci din Plevna, începea să devină forte critică, 
Telişul, de şi nu se putuse lua la 12Ja4 octombre, 

  

« ale trupelor detaşamentului meii înaintea, Dolny-Dubaikului, tste 
« părțile de armată română, infanteriă, cavaleriă şi artileriă, și-a 
< împlinit datoria cu consciință și cu multă abnegaţiune, și a fost 
« de mare folos: infanteria a trebuit să stea patru dile d'a rândul 
« în retrașamente fără să pstă aprinde focuri nâptea ; cavaleria 
« a împlinit tâte misiunile ce "1 s'aă încredinţat cu o precisiune și o 
« repediciune minunată, tâte recunâscerile, mai ales, aă fost făcute 
« fără cea mai mică greșclă ; artileria a stat sub focul 4 3 redute 
« pricinuind vrăjmașului mult ră prin focul ei sigur şi necurmat. 
« Tali îndrăznâla s'atrag genersa atenţiune a M. V. asupra activi. 
« tăței colonelului Creţenu, a cărul brigadă sa distins printr'un 
« servicii exemplar, ceia-ce prob6ză că cavaleria sa a fost pregătită 
« în timp de pace prin exercițiuri bine îndreptate. In artileriă s'a 
« distins mai ales căpitanul Hepites, comandantul baterier călărețe. 
< Oficieril de stat-major, locotenent Lambrino şi locotenent Lupu, 
« ai dirigeat t6te lucrările de întăriri lucrând în înţelegere cu ofi- 

« cierii de stat-major rusesc, şi în tâte părţile resultatul a probat 
« zel şi cunoscințe din parte-le. Colonelul Cantili, comandant al 
« brigadei de infanteriă, căpitanii P. Gusi și B. Negoeseu, precum 
« și comandantul brigader de călărași, colonel Formac, merită 
« asemenea să atragă generâsa M, V. atenţiune. Oficierii de ordo- 
« nanță atașați peslângă persâna mea, sub-locotenenţii Nisipeanu și 
« Danielopulo, aă desfășurat mare activitate, fiind tot-d'a-una gata 
<a aduce servicii și a transmite ordinile mele fără a băga în semă 
« împrejurările primejdi6se.» 

Lângă Dolmv-Dubnik, 18 octombre 1877, 
Comandantul cavaleriei rusă-română peste Vid, 

General-mator Arnoldi,
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înconjurat, însă de 16 bataliâne cu 66 tunuri, fu 
nevoit a se preda patru gile mai târdiă după 3 ore de 
bombardare, împreună cu comandantul se, Ismail- 
Haki pașa, cu 7 oficeri și 3,000 6meni. Garnisona, tur- 
c6scă ne mai putându-se ţine în Dolny-Dubnik și 
temându-se de aceiaşi s6rtă, se reţrase în Plevna. 
Comunicaţiunile lui Osman pașa cu Orhanie și So- 
fia erai acum tăiate, și Şefket pașa, care își luase 
sarcina a le apăra, și ţine deschise, când află că- 
derea, Gorny-Dubnikului şi Telişului, se retrase în 
grabă cu 12 tabore ce avea, de la Rodomircea, la 
Orhanie. TGtă, întinderea, şoselei Plevna-Sofia, până 
la Iablaniţa, era acum în stăpânirea, armatei aliase. 

Pentru închiderea desăvărşită, a, Plevnei Și r&di- 
carea, putinţei d'a i veni în ajutor despre Nord- 
Vest, ca și despre Sud-Vest, era nevoiă a se între 
prinde operaţiuni şi pe zona între Isker şi Ogost, și în 
prima liniă asupra, orașului întărit Rahova, care, prin 
comunicaţiunile ce avea cu Vraţa, Bercoveţ, Bel- 
gradjic şi localităţile de pe Dunăre în sus până la, 
Vidin, putea, să fiă întrebuințat ca, punt de adunare 
al puterilor turcesci din Vestul Bulgariei şi de din- 
colo de masivul apusân al Balcanilor, Comandan- 
tul armatei de Vest, de odată cu operațiunile asu- 
pra Dolny, Gorny-Dubnikului și Telişiului, hotă- 
Tise a se începe asemenea, operaţiuni cari să pre- 
gătescă atacul asupra, Rahovei, Şi însărcinase cu 
aceste operaţiuni trupele române aflate între Vid 
şi Isker sub colonelul Slăniceanu. Conform ordini- 
lor ce primise de la, căpetenia, armatei, detaşamen-
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tul Slăniceanu pornise la, 11/„, octombre din. Ghi- 
gen o recunâscere. compusă din 5 companii de do- 
robanți, 3 escadrâne de călărași şi 2 tunuri spre 
Crușoveni şi Vadin. Acâstă, localitaţe era apărată de 
1 redută ocupată de infanteriă inamică, Cele 2 tunuri 
românesci deschid focul la, 1,800 metri spre a sili pe 
vrăjmaș a'și arăta, puterile, și dorobanţii înainteză, 
asupra, redutei. Turcii garniră pe dată, parapetul şi 
începură a trage asupra, trupelor nostre, dar Obu- . 
sele române, bine îndreptate, produseră o explosiă, 
în depositul de muniţiuni din redută. Impresionajţă 
de acestă împrejurare Și vădând că, dorobanţii îna- 
intaseră până la 400 metri de întărire, Turcii nu 
mai stătură la, luptă și părăsiră reduta, fugind spre 
Rahova. Escadronul de călăraşi de Gorjiti se pune 
în g6na lor. In acâstă ciocnire vrăjmaşul avu 14. 
uciși, mai mulți răniți şi 11 prinşi. Noi avurăm un 
oficier, locotenentul Cătănescu N. din regimentul 
al 8-lea, de călăraşi, rănit; 1 sergent-major şi 1 sol- 
dat ucişi, 3 soldaţi răniţi. Colonelul Slăniceanu cu: 
răţi ast-fel terenul d'între Isker şi Rahova, şi sta- 
bili un pod pe Isker pentru trecerea trupelor sale, - 

În urma, înaintărei detașamentului de pe Isker, 
Domnul Românilor ordonă colonelului Şlăniceanu 
a păși la atacul Rahovei pe care avea, să'l execute 
despre Resărit, având a fi susţinut la Apus de 
trupe de cavaleriă detagate din armata, d'înaintea, 
Plevnei. Tot-de-odată, generalul Lupu, comandantul 
corpului de observaţiune de la, Calafat, primise 
ordin a lua disposiţiuni pentru a, se susține, de pe
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malul stâng al Dunărei, acţiunea, ce trupele nâstre 
„de pe malul drept a'veaiă să, întreprindă în contra 
Rahovei. Generalul Lupu trebuia, să remită, coman- 
damentul în faţa, Vidinului colonelului Angelescu 
A. şi să, mergă, la Bechet, împreună cu loc.-colonelul 
Voinescu, spre a lua, direcțiunea forțelor adunate 
acolo, şi cari, în diua, atacului asupra Rahovei, 
aveai să concure cu focul bateriilor aflate în fața 
acestui oraş pe țărmul stâng, şi să trămită, trupe 
de desbarcare pe malul turcesc. Bateriile de la Ca- 
lafat aveai asemenea, ordin a întreţine în tâte di- 
lele, cu începere de la 1], noembre, un bombarda- 
ment viă asupra, cetăței Vidinului, spre a, distrage 
atenţiunea vrăjmaşului și a'1 împedica să detaşeze 
trupe în ajutorul Rahovei. 

Intre Vidin și Rahova, circula pe Dunăre un ba- 
stiment de resbel turcesc. Maiorul din flotilă Di. 
mitrescu-Maican N. primise ordin a/l priveghia, şi al 
opri să seîndrepteze spre Rahova. Pentru a îndeplini 
ordinul, maiorulDimitrescu-Maican se puse în urmă- 
rirea monitorului inamic, și aflându'! la înălţimea in- 
sulelor Ciftele, între Rîiosul şi Canapa, recunoscu că 
prin abordagiii nu putea ataca, vasul turcesc, căci 
el se apărase cu un înduoit zăgaz în susul şi în 
josul apei. Oficierul de marină românâscă se hotări 
a stabili la Riiosul şi la Canapa baterii de costă, 
pe cari le armă cu mortiere pentru a obţine o tra- 
gere curbă şi a lovi cu armele ce avea la disposiţiă 
singura parte vulnerabilă a, monitorului, puntea, 
care avea numai o f6iă de fer de 7 — 8 mm. gro-
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sime, cu o căptuşâlă de lemn de 6 cm.. Pe lângă. 
bateria, cu mortiere destinată, în special a ataca 
monitorul, comandantul român, spre a, întimpina 
focul tunurilor ce inamicul avea, în bateriă pe țărm 
pentru protecţia bastimentului de resbel, mai sta. 
bili încă 2 baterii în cazi aședă tunuri de câmp din 
bateria a, 3-a, regimentul 1-iti de artileriă, detaşate 
de la, corpul de observaţiă de la Calafat, 'Tote ace- 
ste disposițiuni fură luate de maiorul Dimitrescu: 
Maican cu concursul locotenentului Perdicari, din 
artileriă, şi al sub-locotenenţilor Mănescu și Mar- 
dari, din marină, cari toţi se deosebiră prin inteli- 
gență, în timpul pregătirilor, şi prin bravură, în 
timpul acţiunei. 

In diua de 7/,9 noembre, pe când trupele nâstre 
atacaii Rahova, monitorul turcesc din faja Canapei 
era, şi dânsul atacat, și după o canonadă la care 
inamicul răspunse cu vigore, la a 77-a lovitură, 
vasul turcesc fu spart şi cufundat. 

Din cele trei bastimente de resbel pe Dunăre 
cari periră în asemenea, chip în acest resbel, cel de 
la, Măcin fusese atacat și distrus la, 14/-, maită cu 
concursul maiorului de marină românâscă, Murge- 
scu; cel de la Cainapa, la 7/4 noembre, fu desfiinţat, 
de maiorul Dimitrescu-Maican N. Amândoi acești 
oficieri, vechi elevi ai şcolei navale din Brest, fă- 
cură ast-fel ca modestul, dar inteligentul corp al 
flotilei n6stre să aibă, și dînsul părticica, sa, de 
cinste alături cu fraţii lor de 6ste, 

Orașul întărit Rahova fusese recunoscut în dife-
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rite rânduri prin detașamente de cavaleriă rusă- 
română, şi se scia că el este apărat; la Est de o 
redută mare şi de alta, mai mică, armate cu arti- 
leriă, și legate între dînsele prin șanțuri ocrotitore; 
iar la, Apus se afla altă redută, asemenea cu arti- 
leriă, și flancată de retranșamente. Alte lucrări nu 
se mai înființaseră, garnisâna se compunea din 
3,000 Gmeni infanteriă (nizami) şi câte-va, cete de 
neregulaţi, Cerkezi și başi-bozuci. 

Puterile cu cari avea să se întreprindă atacul 
puma în total 6,500 6meni, şi se împărțea ast 

: 1) detașamentul colonelului Slăniceanu, con- 
stiai din regimentul al 10-lea de dorobanţi, bata, 
lionul 1-iă din regimentul 1-iiă dorobanţi, batalionul 
al 2-lea din regimentul al 4-lea, dorobanţi, 1 bata- 
lion din al 15-lea dorobanţi, compania 4-a din al 
6-:ea dorobanţi, compania, 1-a, de genii, 3,700 Gmeni 
infanteriă, presenți sub arme. Cavaleria, detaşa.- 
mentului era compusă din regimentele al 2- lea, 
7-lea şi 9-lea călăraşi, 1,160 6meni; artileria, 3 
baterii Krupp din regimentul al 2-lea, de artileriă 

“Şi 1 bateriă teritorială cu tunuri Lahitte, 22 guri 
de foc. 2) Detașamentul generalului rusesc Mey- 
endort, trămis de la armata d'iînaintea Plevnei 
spre a întări trupele colonelului Slăniceanu, și 
compus din brigada de roșiori, (7 escadrâne) al 
4-lea regiment de ulani ruși, (4 escadrâne) bateria, 
călărâţă Hepites și 1 bateriă călărâţă rusâscă, în 
total 1,200 6meni. 

La, 6 noembre sâra, colonelul Slăniceanu sosi cu
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detașamentul sei d'asupra, platoului de la, Sela 
novce, ca la 4 kilometri de Rahova, în faţa, aripei 
stângi a posiţiunei inamicului. In acea, i generalul 
Meyendorf pornise cu trupele sale din Kn6ja, Şi so- 
sise în acea, sâră la, Bucoviţa, unde bivuacă după 
ce pornise 2 escadrâne de roșiori înainte atât pen- 
tru a recunâsce posiţiunile între Skit şi Ogost; şi 
trecătorele acestor gârle, cât, şi pentru a se acoperi 
pe flancul drept despre Cibru-Palanca, şi a tăia 
telegraful între Rahova, şi Vidin. In întălnirea ce 
avură generalul Meyendorf şi colonelul Slăniceanu, 
hotărîră să dea atacul a doua di, la 7[,ş noembre. 
Generalul Meyendorf, a cărui cavaleriă, fu întărită, 
cu batalionul al 2-lea, din regimentul 1-iă de doro- 
banţă luat din detașamentul Slăniceanu, avea, mi- 
siune a face o demonstraţiă de atac la Vestul po- 
sițiunei inamice, spre a atrage întracolo atenţiunea, 
Turcilor şi ai sili săşi împarță, puterile, pe când 
colonelul Slăniceanu avea, să dea, atacul real la 
Est, asupra, celor 2 redute vrăjmaşe, Prin înţelegerea, 
stabilită cu generalul Lupu de la, Bechet, bateriile 
n6stre din acâstă, localitate aveai să deschidă fo- 
cul despre Dunăre îndată ce vor audi canonada, pe 
țărmul drept, și un batalion de dorobânţi trebuia, 
să se îmbarce la, Bechet; pe pontâne şi să fiă trans- 
portat de maiorul Murgescu cu șalupa, cu vapor 
Săgăta pe malul bulgar, pentru a, lua, în spate po- 
sițiunea, atacată. Un regiment de călărași ţinea, 
legătura, între trupele generalului Meyendorf şi ale 
colonelului Slănicânu.
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In diua, de /,ş noembre diminsţa, câta nu per- 
_mise colonelului Slăniceanu a întreprinde atacul 
de câi la 9 ore, când aşedă în bateriă cele 22 ţu- 
nuri ale sale şi deschise, la, 2000 metri, focul asu- 
pra întăririlor turcesci. Generalul Meyendorf. îna- 
intase timpuriă bateria Hepites la, 1500 metri de 
întărirea, flancului drept inamic; ea deschisese la 
8 ore focul, la, care răspunse viguros artileria redutei 
turcesci. Tot-de-odată generalul postase la, podul de 
la, Hârlek, peste Skit, pe șos6ua Rahovei spre Lom- 
Palanca şi Vidin, 2 companii de dorobanţi cari 'şi 
făcură aci repede şanţuri de adăpost ; 2 escadrâne 
de roșiori priveghiaii drumul în direcţia Cibru și 
Lom-Palanca,, iar restul cavaleriei și bateria ru- 
sscă sta sub arme înaintea, Bucoviţei, făcând front 
spre Rahova. 

La amiaqi colonelul Slăniceanu, după ce mai 
înaintase tunurile sale, apreţuind că bombardamen- — 
tul de 3 ore sdruncinase de ajuns lucrările vrăj- 
mașului, formă, col6na, de asalt compusă din re- 
gimentul a] 10-lea, de dorobanţi condus de coman- 

„ dantul sei, loc.-colonel Măldărescu. Soldaţii noştri 
„se repediră cu minunat, avânt asupra primei redute 

şi a retranșamentelor înaintate, și cu tot focul crân- 
cen al dușmanului, ei goniră cu baioneta, pe Turci, 
cari fugiră spre întăririle d'înapoi şi spre reduta, 
inamică. Loc.-colonel Măldărescu avu în acest atac 
calul ucis ; pe jos, el urmâză a 'şi conduce şi însu- 
fleţi soldaţii până ce un glonţ i străpunge amân- 
două picidrele. Locotenenţii Radovici şi Bordeanu
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primesce ordin a înainta, cele 2 companii asupra 

redutei de 1a, Vest şi ai da asalt, şi, spre a sprijini 

acâstă mișcare, colonelul Creţeanu înaintsză de pe 

“şosâua Rahova-Vidin brigada de roşiori cu 2 tu- 

nuri rusesci, precum şi una din cele 2 companii 

aflate la, podul de pe Skit, amenințând flancul re- 

dutei. „Dorobanţi“, dice generalul Meyendori în 

raportul seă, „înaintară cu cea maă mare tăriă și 

„ew un curagiii mai presus de ori-ce laudă, şi ajun- 

„seră până la șanțul ocupat; de vrăşmaş. Dar aci 

„ei întâlniră un foc atât de omorîtor, încât, coman- 

„dantul lor, maiorul Mateescu, fu rănit, aprope 100 

„din ai lor cădură, şi ei fură nevoită a se trage 

„înapoi, dar la, scurtă depărtare, și urmând puşcă- 

„tura cu vrășmaşul care nu cuteza ași șa-i urmări.“ 

Retragerea, se operă în bună, regulă, ocrotită de 

'escadrânele de roşiori, de compania de infanteriă 

şi de cele 2 tunuri rusesci conduse de colonelul 

Creţeanu. 

In acelaşi moment trupele colonelului Slăniceanu 

cari, cum sa v&dut, cuceriseră una, din cele două 

redute de pe stânga posiţiunei inamice şi se făcu- 

seră stăpâne pe retranşamentele dinaintea, celei 

de a doua, redute, dai asaltul și asupra acesteia. 

Soldaţii noştri năvăliră cu 0 nespusă bravură, Și 

ajunseră până la 40 metri de şanţ. Maiorul Giu- 

rescu muri ca adevărat eroii stimulând soldaţii pe 

linia tiraliorilor ; maiorul Ene fu ucis în fruntea 

batalionului sei; maiorul Burileanu avu calul ucis 

şi urmă a lupta pe jos; sub-locotenentul Spiroiiă, 

*
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odihnă trupelor şi ale distribui muniţiuni, | A doua di, 3-5 noembre, o negură dâsă, cum se r&dică de multe ori pe Dunăre în acest ano-timp, oprea cu desăvârşire vederea la, dece Paşi înainte și . împedecă tâţă, diua, ori-ce operațiune. Trupele n6stre se ţinură sub arme pe linia.lor de împresurare în ju- rul Rahovei. Un escadron de cavaleriă, trămis în re- 

în spate, demoralisaţi de energicele atacuri 

tăiaţi despre Vest, se hotărtră a evacua Rahova, și a se retrage spre Ogost către Cibru şi Lom-Palanea, În n6ptea, de 3/20 spre 9, ei își făcură, pregătirile, și la 2 ore diminsţa, se puseră, în marş. Generalul - 

l-iul de dorobanţi Ia, podul de la Hârlek, căci malul
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de o parte rîpos, şi de alia mlăștinos al Skitului, 

şi adîncimea apelor sale nu ofereaii vad în altă, 

parte. Batalionul de dorobanţi care, în urma gra- 

vei răniri a maiorului Mateescu la atacul din ajun, 

trecuse sub comandamentul căpitanului Merișescu, 

se întărise aci cu şanţuri, şi generalul Meyendorf 

i dăduse ordin a se împrotivi cu ori-ce preţ şi a 

opri pe Turci, pentru a da timp trupelor colone- 

lului Slăniceanu a sosi pe călcâiele vrăşmașului. 

Bateria Hepites şi 2 escadrone de roșiori luaseră, 

posiţiune în vecinătatea, podului. La 3 ore de di- 

minâţă întrâga, garnis6nă din Rahova, ajutată de 

întuneric şi de câja care o învăluia, ajunsese în 

faţa, podului de la, Skit, şi totă gicta, vrăjmaşă de 

2000 'Turci năboiesce ca un troian peste cei 600 

Români de la capul podului. Insciinţaţi de vede- 

tele nâstre înaintate despre apropierea, inamicului, 

dorobanţii îl aşteptă neclintiţi, şi, la scurtă dis- 

tanţă, deschid un foc straşnic asupra Iui. Dar și 

năvala, Turcilor este desnădăjduită, căci numai pe 

aici aă vad, şi ei se pr&vălesc cu furiă asupra sol- 

daţilor noştri. O luptă ferbinte se desfăşură aci, o 

trântă crâncenă în care o mână de dorobanţi Me- 

hedinţeni ţin pept mai bine de trei ore unui nu- 

măr. întreit de vrăjmaşi, fără ca aceştia se potă 

birui neînfrânta, lor împrotivire. Căpitanul Meri- 

şescu, care în ajun se distinsese în conducerea ba- 

talionului după rănirea şefului seu, se ilustră aci 

prin viteza sa apărare. Vădând că numerul mai 

mare al Turcilor ameninţă să! copleşâscă, el se
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pune în frunte a 2 companii, schimbă rolurile, şi din năvălit făcându-se năvălitor, ese din şanţuri Şi se asvârle înainte cu baioneta, asupra vrăjma, Şului, care uimit de atâţa, îndrăznâlă, dă, înapoi. Mulţi Turci își cătară scăparea, sărind în Skit, unde se înecară. Dar expus la rândul seă de a, f înconjurat, căpitanul Merişescu se întâree cu sol- dații sei în tranșee, de unde urmâză, apărarea, Im- * protivirea, de Ia pod a, dorobanţilor fu mult ajutată, de focul baţeriei Hepites, care se aşedase pe o înălţime de unde lua în respăr colâna inamică, şi de focul a 4 tunuri rusesci cari trăgeaii asupra, pădurei din marginea, Skitului în care se adăpos- tea taborele turcesci, 
Turcii desnădăjduind da putea străpunge la, podul apărat cu atâta, tăriă de dorobanţi, își fă. cură un vad peste Skit mai jos şi aprope de gura, lui în Dunăre, r&sturnând în apă cară cu saci de făină şi de orez, corturi, etc. și stabilind ast-fel un pod improvisat. Ei deshămară tunurile, trecură afetele pe braţe ; caii dederă înnot, şi ocrotiți de vă. găunele și de Povârnişurile malului Dunărei, Turcii se străcurară fugind unii peste acel zăgaz, alţii pe sub costa, Dunărei sasi dând prin apa Ogostului, unde mulţi se înnecară, Roşiorii şi ulanii Tuşi se luară în gâna, lor trecând prin săbii și suliţi pe cei cari “i ajungeaii şi se împrotiveasi, luând prinși pe cei ce se preda, punând stăpânire pe tot con- voiul de bagagiuri și muniţiuni încărcate în 147 cară. Din causa terenului nefavorabil cavaleriei,  
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tăiat de mlăştine şi de rîpe d'alungul Dunărei, ur- 
„mărirea nu se putu împinge mai departe, şi sfă- 
rămăturile garnisânei din Rahova, datoriră, acestei 
împrejurări scăparea, lor spre Lom-Palanca. 

Pe când Turcii eraii ast-fel respinşi de doro- 
banţii de la, podul Skitului și urmăriţi de cavale- 
ria n6stră, generalul Meyendorf însciinţase pe de 
o.parte pe colonelul Slăniceanu despre retragerea, 
vrăjmașului, şi pe de altă parte pornise un pelo- 
ton de roșiori spre a recunâsce dacă reduta, de la, 
Vest s'a, evacuat de inamic. Maiorul Rasti care 
conducea, însuși acea, recunâscere, constată că re- 
duta este părăsită, înaintâză şi intră în Rahova, 
trămiţend o ordonanţă generalului Meyendorf spre 
a] anunța, că oraşul, golit de inamic, este în stă- 
pânirea nostră. Pe când maiorul Rasti străbătea, 
în oraş despre Sud, sosea trupele generalului 
Lupu cari desbarcaseră de la Bechet. La, 12 ore 
detașamentele generalului Meyendorf şi calone- 
lului Slăniceanu intraă asemenea în Rahova 
despre Vest şi Est, Oştile liberatâre fară primite 
cu aclamaţiuni de populaţiunea, bulgară, având în 

cap clerul cu arhimandritul Constantin. Impre- 
ună cu oraşul Rahova cădu în mânile trupelor 
n6stre un însemnat material de muniţiuni de in- 
fanteriă şi de artileriă, un un calibru 9 cu care 
era armată una din redute, şi un deposit mare de 

aprovisionări constând din peste 3,000 chile grâă, 
porumb şi orz. 

In cele două dile de luptă pentru cucerirea, ace-
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stui oraș întărit, oștenii români, şefi şi soldaţi, se 
purtară bărbătesce. Din 7 oficieri superiori cari 
comandară trupele trămise la asalt, 4 cădură morţi 
sai răniți în luptă; al cincilea, (maior Burileanu) avu calul ucis sub dînsul. Loc.-colonel Dimitrescu- Maican D. şeful de stat-major, avu calul rănit; loc.- colonel Rosetti St. comandantul regimentiului al 

9-lea, de călărași, avea mantaua, ciuruită, de glânțe. 
Căpitanului Chivu i se ucise calul la atacul redutei, 
şi "şi conduse trupa, pe jos; sub-locotenențul Spi- 
roi, rănit, nu'şi părăsi soldajiii. Pe sub-locotenentul Ghica, Gr. A. oficier de ordonanță, un glonţ '1 lovise 
în obraz, dar el îşi urmă, serviciul oprindu-și sân- gele cu batista, Electrisaţi de asemenea pilde din partea, oficierilor, soldaţii se întreceaii în fapte de devotament. Nenumărate acte de bravură, indivi- duală se săvârșiră, aci, pagine întregi ar trebui pen- tru a le descrie. Generalul Meyendort, din garda, rus6scă, care comanda, detașamentul din stânga, în raportul sei dice: „dacă mă mărginesc a, cita, „nume, nu este că'mi lipsesc prilejuri de laudă, 
„Pentru a fi cu desăvârşire esact, ași trebui să fac: 
„Ore-cum apelul nominal al celor 2 regimente de „Toşiori. Artileria, a, fost la, înălțimea, reputaţiunei 3 „Care și-a dobândit'o așa, de legitim, şi se pote dice - „despre dorobanţi că, lor le revine onorul de căpe- „teniă în cele două afaceri de la, 7 şi 9.«*) Negreșit, 

  

*) In raportul sei: către comandantul armatei de Vest, generalul Meyendorf, arătând numele celor ce s'aiă distins mat cu osebire,  
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„că se plăti cu sânge acâstă strălucită, izbândă, dar 
sângele românesc vărsat aci stropi sămânţa, de vi- 
tejiă pe care o aruncaseră odinidră în ogdrele din ju- rul Rahovei oștenii lui Mihaiă, sămânță, acoperită, 
de noianul vremilor, dar care nu perise, ci încolțea, 
de izn6vă acum puternică şi plină de rod. Perde- 
rile nâstre însumaii 9 oficieri (2 oficieri superiori, 
2 oficieri subalterni, ucişi; 2 oficieri superiori, 3 ofi- 
cieri subalterni, răniți) şi 307 soldaţi (129 morţi, 
178 răniţi). Perderile Turcilor aă fost, pe lângă 60 
prinși, 655 morţă şi răniți. Numai în jurul podului 
de la, Hârlek, unde cu atâta, statorniciă se împro- 

  

spune următârele: «Colonelul Creţeanu a doveâit presență de spirit, linişte și energiă vrednice de cele mai mari laude. In diua de 7 a îndreptat fârte iscusit operațiunea flancului stâng ; lut i-se dato- resce retragerea din foc în bună ordine a companiilor de dorobanţi 
după ce comandantul lor a fost pus afară din luptă, și perderile 
relativ pucine ce ai întîmpinat ele atunci, dacă se ţine semă de 
avântul cu care trupa înaintase, şi de marea apropriere de vrăjmaș. 
Colonelul Creţeanu a sciut, în nSptea de 8 spre g, să ia măsurile 
potrivite cu înaprejurările, și a probat în tâte ocasiunile us merit 
eminent, 

«Maiorul Mateescu, şi apoi când dinsul fu grei rănit de două 
glGnţe, căpitanul Merișescu, cari ali comandat aceste tinere trupe 
a căror educațiune militară se socotea abia începută, aă sciut amân- 
duoi să dea soldaților tăria şi avântul cară se întâlnesc la oștenii cei 
mai deprinși în r&sboiă, şi "1 ai împărteșit cu eroismul de care acești 
șefi erai ei înșii tnsuflețiți, 

«Căpitanul Hepites, comandantul baterie! de artileriă românescă, 
sub focul de obuse și de şrapnele fârte bine hrănit al vrășmașului, 
a condus acestă bateriă cu un talent şi sânge rece însemnat. 

« Locotenentul de stat-major Lambrino a desfășurat o activitate, 
o inteligență și o bravură trecute la dinsul în obiceili, >
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tiviseră, dorobanţii mehedințeni, zăceat aprâpe 
200 trupuri turcesci. - 

Luarea Rahovei avea, netăgăduită însemnătate 
şi în privința, operaţiunilor generale ale beligeran- 
tilor în Bulgaria, şi în ce se atingea, mai în special 
de posițiunea armatei române-rusesci d'înaintea, 
Plevnei. Prin stăpânirea acestui punct se lărgi 
basa, de operaţiuni a, trupelor aliate, se luă din mâna, Turcilor un oraş din care pornise şi puteau să mai pornsscă loviri asupra, teritoriului român ; de unde se amenința, aripa drâptă a armatei n6s- tre, ca și a armatei rusesci. Nu'j mai rămânea, vrăjmașului alt centru de împrotivire serios în su- sul Dunarei de câş depărtata, cetate a Vidinului. Liniile de comunicaţiuni şi de retragere ale lui Os- man pașa, erati acum tăiate spre Nord și Nord-Vest, cum fuseseră, ele tăiate spre Sud și Sud-Vest prin luarea, Gorny-Dubnikului şi Telișului. 
In sfîrşit, luarea, Rahovei era, o izbândă curat ro- mânsscă. In 6,500 6meni cari atacaseră acâstă po- sițiune, Rușii avuseseră numai 4 escadrne și 1 

bateriă, ca, la 600 Omeni; tot,restul erai trupe ro- mânesci. Comandantul armatei rusesci recunoscu atât consecuențele, cât şi caracterul acestei iz- bândi în scris6rea de felicitațiuni *) ce îndreptă, Domnului Românilor, în care dicea, : 

  

%*) Atât scrisârea prin care Domnitorul confera comandantului cap al armatei rusesci medalia de Virtute militară, cât şi răspunsul marelui-duce Nicolae, pe care'l reproducem în cele următâre, s'aă publicat în Morztoruf oficial n? 274 din %-, decembre 1877.  
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<Inălțate Dâmne. Doresc să VE asigur că prețuesc 
«forte mult onbrea ce mi-aţi făcut conferindu-mi me- 

” «dalia Vâstră pentru virtutea militară, şi că sum 
«adînc mișcat de îngrijitea ce aţi pus a adăogi că 
«acestă medaliă î imi va putea aminti împrejurările 
«în cari am avut sorții norocoși de a mă afla pe lângă 
«lnălțimea Vâstră sub focul vrăjmașului, Binevoiţi 
«a'mi permite a mai spune iarăși și cu acestă împr e- 

<jurare, că am fost tot-d'a-una fericit a recunâsce 
«vitejia și solidele calități militare ale oştirei româ- 

“«nesci, Înălțimea Vâstră scie asemenea cu ce încre- 
«dere O v&d concurând cu trupele Sale la întreprin- 
«derile n6stre, şi amintirea frăției nâstre de arme 
<îmi va remânea pururea scumpă. 

<Izbânda de la Rahova aparţine întregă armelor 
«române, şi în afară de ceia ce pâte atinge interesul 
«general al operaţiunilor n6stre, cum observați, mă 
«asociez din tâtă inima la mulțumirea ce trebuie să 
«simțiţi ca Suveran și căpeteniă supremă a unei ar- 
«mate cărei ați dat atâtea îngrijiri. 

«Nădăjduiesc câ Inălțimea Vostră V'aţi putut da 
„ «s&mă de sentimentele de devotament Și de adîncă și 
<respectâsă iubire ce trupele rusesci, puse sub or- 
«dinele Inălțimei Vâstre, sunt în tot- d'a-una fericite 
ca VE dovedi. Aflu eă însumi cea mai mare mulțumire 
<a vedea talentele militare ale Inălţimei Vâstre așa 
«de înalt prețuite. Insoțindu-mă cu aceste senti- 
«mente mai simț încă pe acele ale unei adevărate 
«recunoscințe pentru concursul luminat, ferm şi în- 
«datoritor pe care lam aflat în tâte împrejurările 
«din partea Inălţimei Vâstre în comandamentul 
«Sei peste trupele aliate d'înaintea Plevnei. 

«VE rog, Inălțate Domne, a priimi expresiunea 
«înaltei considerațiuni și din inimă dragoste cu care 
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«rămân al Inălțimei Vâstre forte iubitor văr şi de- 
«votat amic.» 

«Bogot, 12/,, noembre 1877. «NICOLAE... 

Armata română de sub Plevna, sărbători la 12/24 

noembre, printw”un servicii religios izbânda de la, 
Rahova, mulțumind Dumnăgeului oștirilor pentru 

ajutorul dat armelor n6stre. Domnitorul trecu în 
revistă trupele aședate în paradă, cari, cu tote 

greutăţile campaniei de iârnă la care eraii supuse, 

aveai o înfățișare frumosă şi corectă, şi le rosti 

următârele cuvinte : 

« Ostaşi ! 

«Vitejia armatei nostre a avut o nouă izbândă de 
«mare însemnătate. Luarea Rahovei va fi scrisă cu 
«litere neşterse în analele nâstre, alături cu luarea 
«redutei Griviţa. Dea Dumnedei ca încă și prin 
«alte fapte strălucite bravura oştenilor români să 
«rămână de a pururea neuitată. Aţi vărsat, şi sun- 
«teți gata a vărsa sângele vostru pentru indepen- 
<dența scumpei nâstre țări. Spre amintirea îndepli- 
«nirei sântei vâstre datorii, voi institui o medaliă 
«pe care va fi scris: Apărătorilor Independenţei Ro- 
«mâniei. Să unim acum puternic vocea nostră în 
«faţa. vrăjmașilor noștri seculari, și, sub bubuitul 
«tunurilor să strigăm : Trăiască România de sine- 
«stătătâre |» 

Căpetenia, armatei nu uita pe voinicii cari ră&s- 

pândiseră, o nouă strălucire peste numele românesc, 

Soldaţi şi comandanţi primiră meritatele răsplăti.
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Domnitorul îndreptă comandantului cavaleriei n6s- 
tre la Rahova, următârele rânduri : 

«Scumpul Mei colonel Creţeanu, regimentele 
«Mele de roşiori, întrunite în brigadă sub coman- 
«damentul d-tale, sat deosebit în felul cel mai ono- 
«rabil în tote afacerile la cari ati luat parte de la 
«începutul acestui răsboiă, și prin disciplină, valdre, 
«şi chip inteligent şi devotat cu cari 'şi aă împlinit 
«datoria, ele ai câştigat stima aliaților noștri și 

" «domnesca, Mea mulțumire. Vitejia ce ele ati desfă- 
<şurat, și serviciile ce aă făcut cu ocasiunea luărei 
«Rahovei, aii adăogit și mai mult la acestă stimă ŞI 
«mulțumire. Te însărcinez, dar, a mulțumi brigadei 
«de roşiori în numele Țărei şi în numele Mei, şi ai 
«anunța că drept răsplată a bravurei şi devotamen- 
«tului ei, M. S. Imp&ratul Rusiei a destinat 4 cruci 
«de S-tul George spre a se împărţi gradelor infe- 
«ridre, câte 2 de escadron; și Ei din parte-mi confer 
«56 medalii pentru Virtute militară spre a se dis- 
<tribui acestor grade, câte 8 de escadron. Aştept 
«raportul d-tale pentru resplătirile ce ati meritat 
«gradele oficieresci în dilele de 7, 8 şi 9 noembre. 

«Iar în ceia ce te privesce, pentru energia şi me- 
«ritul cu cară ai condus trupa a cărei comandă 'ți-am 
«încredințat, Imi fac o plăcere a'ți acorda dreptul 
«de a purta domnesca Mea cifră cu eguiletele sta- 

„«tului Meii major ca o distincţiune pentru brigada 
«ce comandi, și o dovadă pentru d-ta personal, a 
<înaltei Mele mulțumiri. Dumnedei să crâscă și să 
<îmmulțescă izbândile &stei românescă! 

«CAROL.» 

Căpitanului Merişescu, comandantul batalionului 
1 din regimentul 1-iă de dorobanţi, Domnul îi în- 

__dreptă următârele rânduri :
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«Căpitane, batalionul 1 din regimentul 1-it de 
«dorobanţi sa purtat cu cea mai mare vitejiă înain- 

«tea Rahovei. După ce bravul sei comandant, ina- 
«iorul Mateescu, fu rănit, d-ta ai condus acestă trupă 
«care a desfășurat la apărarea podului de la Herlek 
«un nespus eroism. Te însărcinez a mulțumi voini- 
«cilor dorobanţi în numele Ţărei și în numele Mei, 
«a distribui din partea M. S. Impăratului Rusiei 8 
«cruci de S-tul George, câte 2 de fiă-care com- 

«paniă, şi 24 medalii de Virtute militară, câte 6 de 

«fiă-care companiă. lar spre a răsplăti bravura și 

«inteligența ostășâscă ce ai dovedit personal, te nu- 

« mesc maior Și- -ţi confer medalia de aur pentru Vir- 

«tute militară. 
«CAROL.» 

Nici amintirea vitejilor cari 'și jertfiseră visţa 

pentru ţ6ră, nu era, uitată, Printr'o atingătâre sim- 

țire, Suveranul adresă văduvei maiorului Eni ur- 
măt6rea, scris6re : 

«Dâmnă, soțul d-tale, bravul maior Eni, a murit 

«de mârte de eroi în strălucita luptă din 'naintea 

«Rahovei. Patria a perdut întrinsul un nobil fii, 

<armata şi Ei un oficer vitez și distins, Ori cât de 

<mare este durerea d-tale, ea va fi alinată de mân- 

«gâierea că numele iubitului d-tale soț va rămânea 

«neuitat, şi că Ţera, ca și Mine, își va aduce puru- 

«rea aminte de acest devotat ostaș, Cei cea lăsat 

«în urma lui vor deveni familia de adopțiune a na- 

«țiunei românesci. Primesce, dâmnă, împreună cu 
«viua Mea condolență, asigurarea distinsei Mele 
«considerațiuni, 

«CAROL.»
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In urma, luărei Gorny-Dubnikului și Rahovei, co- 
mandamentele armatelor ruse şi române hotăriră 
a împinge cât mai departe zona de operaţiuni la, 
Nord-Vestul şi Sud-Vestul Plevnei, spre a, întinde 
pânza de oștiri din jurul lui Osman pașa, şi a îm- 
pedeca, ori-ce sosire de ajutor care ar cercă să] 
despressre. Prin ordinul de qi n“ 30 al Domnitorului, 
armata românâscă se constit;uise în modul următor: 

- Corpul L-iă, care făcea, parte din armata, de înves- 
tire a Plevnei, urma ași păstra, posițiunile sub 

„comandamentul generalului Cernat, având de șef 
de stat-maior pe colonelul Fălcoianu St, Acest, 
corp era compus din 3 divisiuni de infanteriă, și 
anume : a 2-a, sub colonelul Cerchez, cu loc.-colonel 
Algiu ca şef de stat-major ; a 3-a, sub colonelul 
Angelescu G. având pe loc.-colonel Mărculescu de 
şef de stat-major ; a, 4-a, sub generalul Racoviţă cu 
maiorul Argetoianu şef de stat-major. Corpul al 
II-lea, avea, să opereze pemalul drept al Dunărei, în 
Bulgaria apusână, sub comandamentul generalului 
Haralamb, având de şef de stat-mnajor pe colonelul 
Boteanu E, și compus din 1-a divisiune de infan- 
teriă, sub colonelul Lecca, cu loc.-colonel Băicoianu 
ca șef de stat-major, şi din divisiunea de reservă, 
la Calafat, sub-colonelul Slăniceanu, cu loc.-colonel 
Dimitrescu-Maican D, ca, şef de stat-major. Cetatea, 
Nicopole trecea de sub comandamentul şi admi- 
nistrațiunea rusă sub cele românesci ; generalul 
Lupu era numit comandantul ei şi al trupelor ce 
o ocupaii, având pe loc.-colonel Coslinski, ajutor.
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Oraşul Rahova, cu fortificările şi garnisona, sa, era, 
pus sub comandamentul colonelului Mavrichi. | 

Operațiunile de la Sud şi de la Sud-Vest de 

Plevna, generalul Gurko priimise însărcinarea a le 
dirige. Fiind-că alte 2, divisiuni de infanteriă, a 2-a 

și 3-a de granadieri rusesc, sosiseră, la armata de 

Vest, se putură sustrage, fără a slăbi armata, de îm- 
presurare, l-a şi a 2-a divisiă de infanteriă a gardei, 

brigada, de tiraliori şi a 3-a brigadă de cavaleriă a 

acestui corp, cu cari generalul Gurko avea, să 'şi 
încâpă mişcările spre Teteven, Etropol şi Orhanie 

la, Sud, spre Vraţa şi Bercoviţa, la, Sud-Vest,—pentru 

a ține pe Turci cât mai departe de Plevna şi a îm- 
pedeca, sosirea, armatei de despresurare ce Mehermet- 

Ali era, însărcinat, a constitui la Sofia. Generalul 
Gurko, în momentul când avea să pornâscă pentru 

a executa aceste operaţiuni, şi se despărțea de res- 

tul trupelor cari fuseseră sub comandamentul sei 

pe malul stâng al Vidului, în jurul Plevnei, adresă, 

acestora multumiri pentru. concursul ce'i daseră 

până atunci, şi cuvintele cari privesc pe trupele 

române ce avusese sub ordine dovedesc serviciile 

ce ele aduseră în operaţiunile de împresurare de- 
săvârşită a posițiunei vrăjmaşe, și chipul cum își 

îndepliniseră datoria în luptele cari se petrecuseră,*) 

*) Reproducem aci acest ordin de qi ai generalului Gurko pur- 

tând n” 44 şi data de */,, noembre 1877, către trupele ruse și ro- 

mâne de peste Vid. 

« Despărţindu-mă de trupele cazi rămân aci, și cari ai fost sub 

comandamentul me, îmi fac multă plăcere a le adresa în genere
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Nu vom intra în amănuntele mișcărilor ce să- 
vSrși la M6dă-di şi Apus de Plevna, detașamentul 
generalului Gurko, căci, de şi acele mișcări erat 
în legătură strategică, cu obiectivul armatei din 
jurul Plevnei, dar trupe românesci ne mai făcând 
parte din acel detaşament, ne vom întârce cu na- 
rațiunea la evenimentele ce se petrecură pe zona, 
pe care se afla oștirile nostre, şi mai ântăii la 
locul de căpeteniă, la Plevna, unde sfirşitul dra.- 
imei se apropiă,. 

În capitolul precedent s'a făcut o sumară des- 
criere a, lucrărilor de întăriri rădicate pe linia de 
împresurare ocupată de Români la Nordul şi Ves- 
tul taberei întărite a Plevnei. Aceste lucrări nu 

  

la tâte mulțumirile mele pentru serviciul folositor ce all făcut, şi le 
doresc din inimă să ajungă la ţinta, ce ne am pus: a lua prinsă ar- 
mata Îni Osman pașa, care este în Plevna. Sum mar mult de cât 
sigur că vom ajunge la acâstă țintă, pentru că Turcii nu vor putea - 
cu nici un preţ să trecă prin rândurile nâstre și ale magnificei 
armate române, aliata nâstră. Sim ca plăcută datoriă a mulțumi 

"din inimă trupelor române cari să fost sub comandamentul meă, 
Și cară s'aă ținut în tot-d'a-una și în tâte împrejurările ln înălțimea 
datoriei lor, nelăsând nimic de obiectat asupră-le, și carl aă me- 
ritat consideraţiunea ce le-a acordat M. S. Impăratul, şi aliatui 
nostru, A, S. Domnul Carol. Doresc ca acestă alianță care a existat 
între cele două armate, să fiă un prilej pentru consolidarea în viitor 
a frăției de arme între aceste armate. Mulţumesc cu acestă ocasiune 
din tâtă inima mai cu s€mă generalului Racoviţă, comandantul di. 
visiunei a 4-a românâscă ; comandantului brigadei de roșiori, colo- 
nelului Creţeanu ; comandantului brigadei de călărași, colonelului 
Formac, șefului brigadel de infanteriă, colonelului Cantili, și tatulor 
trupelor române, Acest ordin dispun a se citi în tâte escadrânele, 
companiile şi bateriile.» «Loc.-general Gurko.»
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conteniră ; pe fiă-care di ele erati sporite şi com- 
plectate spre -a îmmulţi pedicele înaintea, vrăj- 
mașului, dacă ar fi cercat să străpungă prin posi- . țiunile nostre. Generalul Manu, comandantul ar- 
tileriei armatei române de investisment, recunos- 
cea mereu posiţiunile pe cari se adăugiai bateriile; 
loc.-colonel Berindeiă, directorul lucrărilor de în- 
gineriă militară, ajutat de maiorul Gheorghii, co- 
mandantul batalionului de genii, hotâra, traseul 
întăririlor cari se întindea pe 3 linii de apărare 
succesive: Griviţa-Susurlu-Gorny Şi Domy-Etropol; 
Verbiţa-Kacemuniţa-Demirkioi ; Verbiţa-Kalișovaj- 
Riben. Aprâpe 30 lucrări de diferite forme şi di- 
mensiuni, săgeți, lunete, redane şi redute fură con- 
struite de trupele nâstre pe zona pe care eraă aședate în fața Plevnei. Cele mai însemnate era 
redutele Yertiţa, Alezandru, Marele-duce Nicolae, 
Tudor, Craiova, Bucuresc, Catișovaţ, Riben, Todleben, 
Etropol. Apoi erai lunetele lași, Turnu ; săgețile, Susurlu n% 1“și 2, şi afară de tote aceste, mai multe 
redane și numărse linii de baterii, şanţuri şi 
tranșee de adăpost, *) 

Trupele n6stre executaseră, ast-fel nu numai în- 
tăzirile cari se întindea de Ia flancul lor stâng, 
din șoseaua, Bulgăreni-Plevna, până la malul drept al Vidului la Susurlu, dar de o-dată cu trecerea, 
brigadei Cantili peste Vid, compania, 4-a, de geniti . 
(locotenentul Munteanu) esecutase şi acolo 2 re” 

  

*) Vedi planul întăririlor Plevnei. 

32
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dute fa, Vest de: Dolny-Etropol, o lunetă în fața 

_ Dolny-Dubnikului, şi diferite lucrări până âprâpe 

de Gomy-Dubnik, pe cari le ocupă mai târditi divi- 

siunea de granadieri. Trupele nostre puseră aseme- 

nea în stare de apărare satul Gorny-Etropol, întărind 

6 case din marginea acestui sat. Apoi după o ins- 

pecţiune la, lucrările săvârşite de Români, făcută 

de către Domnitor împreună cu generalul 'Todie- 

ben, eare, şi cu acâstă împrejurare, aduse laude 

oştenilor noştri pentru bărnicia, lor, se dete ordin 

a s6 face un zăgaz, începând de la, Susurlu, pe 

malul drept al Vidului, şi tăind acest rii până la 

stânga, redutei Todleben, spre a abate şi răvărsa apa 

în şesul de pe malul stâng al Vidului ce se întinde 

în faţa, satului Dolny-Etropol, şes pe care trebuia. 

să” tr6că, inamicul în cas de eșire spre Nord-Vest, 

Zăgazul avea de scop ai împedica, prin inunda. - 

ţiune, trecerea, p'acolo. Un detaşament, din compa- 

nia 4-a de genii sub conducerea locotenentului 

Crăiniceanu, cu ajutorul a 1000 lucrători pe di, ro- 

mână şi ruși, începu la 55 noembre rădicarea 

"acestui zăgaz care, pe întindere de 960 metri lun- 

giine-a thalwegului rîului, avea 5 m. înălţime, 19 

grosime Ja basă şi 5 la, vîrf; dar în ajunul de a îi 

terminat Osman își execută eşirea. Afară de aceste 

întăriri pe linia, de împresurare, trupele nstre mai 

împinseseră lucrările de apropiere în faţa redutei 
30 octombre 

Griviţa no 2. La, Eee Se deschisese a 5-a pa- 
x2 noembre 

- zalelă, şi la 6/,g noembre se mai înaintă cu oa
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d-a, %) care nu era, de cât la 30 metri de faţa în- 
tărirei protivnice, și soldaţii noștri aruncaii acum 
pe dînsa granade de mână, Asemenea, se asvârleaii 
din paralele nâstre rachete ct pyroxilină, cari, pe 
lângă răul ce puteai ' să producă, vrăjmaşului, în- riureaii şi asupra, moralului sei. - e 

Compania 2-a, de genii (căpitan. Sorescu) înce: 
puse la 1%/3 octombre lucrarea, a, două galerii: de mină; cea, din drâpta pornea, din spatele parale- 
lei a 4-a, cea, din stânga, pornea, din flancul stâng 
al paralelei a, 6-a, şi amândouă ajungeaii sub şan- ţul redutei. Galeriile erai legate între dînsele 
printr'o ramură transversală, înaintea, redutei; ga- 
leria din drâpta avea 4 furnale, cea din stânga 3; și ele aveai să fiă încărcate îndată, ce se da ordin. Se putea ca, inamicul să simță, aceste lu- crări sub pământ şi să cerce să le opună contra mine, cum unii din desertorii turcesci afirmaă, 
chiar, Car fi făcând. Se practicară, deci, ascultă. tori spre a se observa, dacă se face acesta, dar nu se descoperi nimic. Minele pregătite de trupele n6stre aveai de scop a, răsturna, parapetul reduteț 
inamice în momentul asaltului, şi a, înlesni ast-fe] năvălirea soldaţilor noștri. Aceste mine se termi- » 26 noembre A . va nară la, CE decembre > dar aflându-se prin desertori şi spioni pregătirile de eșire ale lui Osman pașa, atacul devenea, acum de prisos, căci avea să se - dea lupta, supremă cu oștirea, turcâscă, 

*) Vedi planul întăririlor Plevnei.
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Din t6te cele de mai sus se pâte vedea, harnica 

energiă ce:puse în lucrările de împresurare ale 

Plevnei. armata, -românâscă, lucrări eari, în zona, 

ocupată de dînsa, avură mai multă desvoltare de- 

cât pe fronturile rusescă. Ast-fel trupele românesci, 

în genere, şi armele. speciale în particular, stat- 

major, artileriă, geniă, pe lângă bărbăţia și valdrea, 

individuală, împreunară şi silințele minţei, apli- 

caţiunile sciinței şi intiligenţei fără de cari arma- 

tele nu se pot mănţine la, înălţimea cerinţelor de 

astădi, şi nu pot să'şi asigure resultatele Ia, cari 

tind. Când se ţine s6mă, însă, că afară de price- 

__pere şi de cunoscînţe technice cari erai de trebu- 

„ inţă, pentru îndeplinirea cu bine a sarcinei ce avea: 

oștirea românâscă înaintea, Plevnei, mai era, nevoiă, 

în executarea, lucrărilor: de fortificaţiuni, încă și 

de întocmiri şi de rosturi speciale, de mnieria: 

priincios ca lemnăriă, scândurăriă, etc. care nu 

se afla, pe loc şi trebuia adus de peste Dunăre, din 

România, se va vedea, câte pedici şi greutăţi mai. 

întîmpină şi trebui să învingă acâstă oştire, pe 

lângă cele ce întîmpina din străşnicia vremei 

iernatice, din oboselile unui campament de trei 

luni pe posiţiuni răă adăpostite, din primejdiile, în 

sfirşit, de cari trebuia să se apere, pornind de la 

un vrăjmaş neîmblânqit. Dar răsplata, silințeior 

avea, să urmeze în curând. 

De la '5f,ș octombre, după luarea Gormy- -Dub- 

nikului şi Telișului, Osman pașa, era, cu desăvârșire 
ay 

închis în Plevna, şi căderea Rahovei îi ridicase ori
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ce nădejde de a; fi'sprijinit despre Nord, ca, şi de-- 
spre Sud. Provisiunile de hrană ce avea cu dinsul' 
abia puteai săi ajungă pentru o. lună, ş6se săptă- 
mâni, şi cercul care împresura, nui mai lăsa, pu- 
tinţa, de a'şi reinoi âprovisionările. Muniţiunile de 
r&sboiă pentru infanteriă erai încă îmbilșugate, dar 

“cele pentru artileriă începeaii a scădea simțitor, 
Aceste sciințe armata, aliată de împresurare le do: 
bândea, de la, prinşiă cari se făceaă la ante- -posturi, 
de la, soldaţii turcesci desertori câri se îmmulţeaă 
dilnic, de la număroşii fugari din populaţiunea, ora- 
șului cari căutaii scăpare în liniile nâstre. Numărul 
acestor fugari creştini devenea din. di: în di mai 
mare, şi comandamentul armatei de împresurare 
se îngriji ca acâstă fugă să nu fiă îngăduită, ba, 
chiar îndemnată de vrăjmaş, spre a scăpa, de guri 
netrebuinci6se şi aşi economisi, astfel, provisiunile 
de hrană pentru trupe. Domnul : Carol. şi ajutorul 
seu se gândiră un moment dacă n'ax trebui res- 
pinşi acei fugari când se înfăţişaă înaintea, liniilor 
n6stre. Dar o cestiune -de umanitate se presinta 
aci, și acei nenorociți declaraă că mai bine prefer. 
să fiă uciși de ante-posturile nostre, de cât să se 
mai întârcă şi să îngăduiă suferinţele: şi mortea, 
din mâna; Tureilor- care putea, să vină peste ei, și 
xnaă ales peste desertori. Ei fură, deci, priimiţă de 
trupele nâstre. Prin același mijloc se dobândeaui 
amănunte asupra; raţionărei qilnice a armatei tur- 
cesci din Plevna, și asupra, stărei sale morale. Tâte 
declaraţiunile concordai întru 'a spune că de la,
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'5aa octombre, hrana a început a fi scădută în ar 
„mata, lui Osman pașa; că este nevoiă de unele ar- 
ticole de subsistenţă precum lemnele de foc şi sa- 
rea, și că din lipsa, acestei din urmă vitele de con- 
sumaţiune încep a peri ; că trupele, vădându-se în- 

„ eonjurate și închise, arată descoragiare de greută- 
țile ce sunt, silite să ducă cu serviciul necontenit, . 
în tranșee, expuse la, asprimea timpului şi lipsite 
de ecuipamentul neceşar precum c0j6ce, cisme, etc. 
Numărul bolnavilor şi răniților creşcea, mereu, fără 

a se dispune de mijlocele de îngrijire .necesarii, 
simptome epidemice de tifos încep a se îmmulţi ; 

„. oraşul pătimea, şi dînsul de înconjurare şi de bom- 
bardament. Arătările desertorilor şi fugarilor con- 
cordaiă tâte în a declara, că partea în care oştirea 
tureâscă, suferea, mai mult; de focul protivnic, era. 
cea, despre Abdul-Kerim tabia, adică despre trupele 
românesci, şi acâsta se explică prin apropierea, pa- 
ralelor şi prin tragerea, eficace a, artileriei nâstre 
cu armament superior celui rusesc. 

In faţa acestor împrejurări şi în urma, înaintărei 

spre Sofia a trupelor generalului Gurko, cari se fă- 

cuseră, stăpâne pe Teteven şi Vraja, rădicând ast- 

fel din ce în ce mai mult puţinţa pentru oștirea 
turcâscă, din Plevna de a fi despresurată, de Mehe- 

met Ali, comandamentele armatelor aliate hotărîra, 

a îndrepta lui Osman pașa o somaţiune de predare 
spre a pune capăt. unei situaţiuni care, din di în 
di, devenea mai critică pentru dânsul şi nu-i lăsa, 
nică o nădejde. Spre ai înlătura, umilirea, și pote
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chiar. răspunderea, de a se fi închinat capului unui 

Stat pe cari Turcii îl ţineau de supus lor, se decise 

ca marele-duce Nicolae să scriă lui Osman pașa 

spre a/1 îndemna să depună armele. La finele lui 

octombre st. v. comandantul armatei active rusesci. 

adresă o scrisâre în acest sens căpsteniei turcesei 

din Plevna. Dar Osman dovedi şi în acâstă, împre- 
jurare că era, din acele suflete cari se înalță îm- 
preună cu primejdia, și sârta proțivnică, şi respinse 

propunerea dicând că nu se va abate de la aceia 

ce "i poruncesce datoria. *) 
    

*) Dăm aci în traducţiune din limba franceză, scris6rea marelui 

duce și răspunsul lui Osman paşa, neperitor model de simțiri și 

de hotăriri vrednice a sta pururea pildă despre chipul cum tzebue 

aşi înţelege însărcinarea căpeteniile de oști în fața vrăjmașului, 

Bogot, 31 octombre (12 noembre) 1877. 

« Domnule Mareșal, 

«In urma împotriviret energice ce am întimpinat din partea ar- 

matei puse sub comandamentul Vostru, a trebuit să iaă disposițiuni 

spre a înconjura cu -desăvârşire Plevna și a Vă pune în neputinţă 

de a fi ajutat. Pentru acâsta, garda imperială, sub ordinele gene- 

“ralului Gurko, a luat cu forţa posiţiunile de la Gorny-Dubnik la 

1/24; trei dile în urmă întăririle de la Teliș și garnisâna care le 

apăra, ali fost nevoite a se preda. Dolny-Dubnik s'a părăsit apol 
de soldaţii Voștri, și trupele mele au ocupat succesiv Teteven, Osi- 

kov şi Vraţa, Fiind-că în acâstă situațiune orl-ce următâre împro- 
tivire din partea Vâstră n'ar putea să pricinuească de cât nefolosil 
t6re vărsare de sânge, am credut de datoria mea, de datoriă de 
umanitate, a comunica E. V. aceste informaţiuni şi considerațiunt 

Imi place a nădăjdui, d-le Mareșal, că Veţi preţui motivele cari 
m'aii îndemnat la demersul de față, și "mi fac o plăcerea Ve asi-
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Nu  priimise, “deci, a se preda, neînduplecatul 
mușir, declarând că este hotărit, el Și oștirea, lui, 
a'şi vărsa, cea, din urmă picătură de sânge. De la 
Un om cu energia, ce dovedise Osman pașa, era de 
adăstat că acestea, nu erai numai vorbe, şi că, 'și 

„Vă pune în: faptă hotărtrea, Se putea, dar, considera, 
ca sigur că armata tureâscă va, căuta, să se măn- 
ţină până la ulţima, di cât va, mai avea, ce să mă- 
nâince, şi că apoi va, face o supremă încercare, o 

„crâncenă şi desperată, opintire spre a, căuta, să 
frângă, cercul de împresurare și să străbată prin- 

  

gura că voi sci în tot-â'a-una să onorez în persâna Vâstră, ca în 
pezsonalul vitezelor trupe puse sub comandnmaântul Vostru, nisce 
rEsboinici demni de stimă şi de” consideraţiă.» 

Comandantul cap al armatei imperiale de operațiuni. 

NICOLAE. 
" R&spunsul lui Osman pașa : 

«/nălțime, 

«Am priimit scrisârea ce "mi ați: făcut ondrea a'mi adresa cu 
data de 31 octombre (12 noembre), prin care mă încunosciințați 
că «în urma împotrivirey energice ce aţi întimpinat din partea ar- 
matei puse sub comatidamentul mei, a trebuit să luaţi disposițiu- 
nile trebuinciâse spre a înconjura Plevna și a- pune acest oraș în 
teputinţa de a fi 'ajutat,> Cu tâte că împărt&șase simțirea de uma- 
uitate ce I. V. a bine-voit a ar&ta, și că''I mulțumesc de demer- 
sul ce a avut bunătate să facă în scop de a înlătura vărsare de 
sânge, ori.cari ar fi, însă, disposiţiunile ce sai putut lua pentru a 
înconjura Plevaa, nu mă pot opri un singur minut la ideea dea 
îndemna pe vitejii mer soldați să depună armele, 

Dacă garda imperială sub ordinile generalului Gurko a luat 
Gorny-Dubnik şi Teliș, şi daca generalul însărcinat cu apărarea 
acestei diu urmă piețe s'a predat, nu urn.Eză de aci că trebuie să
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trînsul. Comandamentul armatei de Vest își luă, dar, măsurile pentru a întîmpina, asemenea, 'încei- care, a o zădărnici şi a; lua prinsă, tată oștirea, turcâscă,. Domnitorul, împreună, cu ajutorul seă | generalul Todleben, dispuse armata, de împresurare în vederea, acestei eventualități. Acestă armată, 
care acum, după detașarea, corpului generalului 
Gurko spre Sud, se compunea din 3 divisiuni de 
infanteriă române, şi, ca, trupe rusesci, din corpul 
IĂ și IV, din a 4-a, brigadă de tiraliori, a 3-a 
divisiune de infanteriă a, gardei, 2 divisiuni 
de granadieri, a 4-a și a 9:a divisiune de cavaleriă 
rusâscă, şi de t6tă cavaleria, româmnâscă, număra, 
peste 100,000 6meni, și era mai bine ca, îndoită 
de cât armata împresurată, Linia, de înconjurare 
a armatei aliate ocupând un perimetru. de 75 ki- 
lometri în jurul liniei de apărare turcscă, caze 
avea ca la 40 kilometri, se sub împărti în zone sai 
seotori care 'şi aveati fiă-care comandantul sei Şi îxupele hotărite pentru apărare, Aceşti sectori 

  

judec ca I.'V. că situațiunea Plevnei este critică. In tâte casurile, 
voiă sci să nu mă depărtez'de la datoriile ce'zai împune comandă- - mentul meă, și suntem. dispuşi; brava mea armată și eă, a vărsa 
păuă la cea din urmă picătură a sângelii. nostra pentru cinstea, patriei. nâstre și apărarea drepturilor ei. 

Bine-voiţi a priimi, Înălţime, expresiunea înaltei mele consi-- derațiuni.» 
ia ă 

"Comandantul cap ' 

Osman.. 
Cuartierul general de la Plevna !/,, noembre 1877, 3 

18
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erai următorii: 1-iul sector, de Ja; Susurlu pe ma- 
Iul drept al Vidului, până la şos6ua, Bulgăreni-Plev- 
na, 18 kilometri întindere ; coprindea, divisiunile 

a 2-a şi a 3-a de infanteriă romârie, şi era, sub co- 
mandamentul generalului Cernat. Al 2-lea sector, 
de la, şoseaua Bulgăreni-Plevna până la reduta - 
Halici, la, Vest de Radişovo, 10 kilometri ; era, ocu- 
pat de corpul IX rusesc (afară de o brigadă din 
divişiunea 5-a). sub ordinile generalului Krii- 
dener. Al 3-lea sector, de la reduta Halici la valea, 
Tuceniţei, 7 kilometri; a 2-a divisiune de infante- 
riă rus6scă, şi 1 batalion de tiraliori, comandant 
general Zotof. Al 4-lea, sector, de la valea Tuceniţei 
la valea Tcehernialka, 9 kilometri ; a 16-ea divi- 
siune de infanteriă, 3 bataliâne de tiraliori şi al 
9-lea, regiment de Cazaci şub generalul Skobelef II. 
Al 5-lea, sector, de la valea 'Tehernialka, până la, 
malui drept al Vidului, 11 kilometri, coprindea a, - 
3-a, divisiune a, gardei rusesci şi 2 eseadrone de 
Cazaci, sub ordinile generalului Kataley. Al 6-lea 

„sector, de la malul stâng al Vidului la satul Tir- 
nen prin Gorny, Dolny-Dubnik şi Dolny-Etropol 
până la malul stâng al Vidului în faţă de Susurlu, 
20 de kilometri ; coprindea a 2-a și a 3-a, divisiune 
de granadieri, 1 brigadă din a 5-a divisiune de in- 
fanteriă rusâscă, a, 4-a, divisiune de infanteriă ro- 
mână, 4 regimente de cavaleriă rusescă, și 2 re- 

„gimente române de călăraşi sub ordinile gene- 
ralului Ganetzki. Afară de 1-ul sector de 18 
kilometri ocupat de trupele române, acestea, se
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raai întindeaii încă vr'o 7 kilometri pe malul stâng 
al Vidului de la Demirkioi până la Dolny şi Gorny: - 
Etropol, şi pe acest spaţiu se afla întrâga divi: 
siune a 4-a, sub generalul Racoviţă, şi brigada de: 
călăraşi Formac, servind de reservă corpului de 
granadieri. Ast-fel Românii aveaă sub pază, aprope 
a treia parte din întregul perimetru de împresu- 
rare în jurul Plevnei. | 

Comandanții fiă-cărui sector priimiseră instruc- 
“țiuni de la comandantul -armetei de Vest asupra, 
mişcărilor ce aveai să, îndeplinscă în cas de atac 
în contra sectorului lor, sai celui vecin; se deter- 
minase precis ce trupe aveai să mârgă în ajutor, 
şi, spre a, le aduce pe punctul amenințat, se măsu- 
vaseră distanţele şi se calculase timpul trebuincios. 
Drumurile de comunicaţiune eraii puse şi ţinute in 
stare bună, spre a înlesni ori-când înaintarea, şi 
mișcările repedi pe dînsele; poduri și podisci se 
aruncaseră peste gîrle şi vălcele ce erai de trecut, 
stâlpi indicatori erai aședaţi da lungul acestor 
drumuri, spre a scuti ori-ce rătecire şi perdere de 
timp. Semnale optice de di și de nâpte, pornind din 
fiă-care sector, aveai să anunțe restului trupelor 
punctul pe care ar începe lupta; sectorii. erati - 
legaţi între dînşii prin telegrafiă electrică, 

În fiă-care diminâţă, despre diua, când trebuie 
zoaă ales a se păzi de întreprinderile răsboinice, se 
făcea apeluri, trupele erai puse sub arme, și ele 
nu reintraii în bivuacuri de cât după ce recunos= 
cerile trămise înainte aducea scire că nu se simte
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nici o cercare ofensivă, din' partea, vrăjmaşului. 
Trupele tiebuiaă” să aibă în tot-d'a-una pregătită 
hrană pe trei dile, spre a o lua cu dînsele în cas 
de pornire. Intrun căvânt tote măsurile pe cart le 
pot; lua prevederea, şi îngrijirea. povățuitorului de 
oşti, erati îndeplinite, şi căpetenia, armatei de Vest 
nu se mulțumea, număi cu darea ordinilor și in- 
strucțiunilor, ci se încredința însuși prin nsconte- 
nite inspecţiuni, că aceste ordine Şi instrucţiuni, 
erati esecutate; făcea probe cu trupele punându-le 
a se aduna, la locurile unde urmată să, se- afle în 
cas de atac, controla, distanţele, timpul pus spre a 
je străbate, și, cu chipul acesta, şefii și soldaţii 
erai deprinși cu tot ce trebuia să săvârşâscă în 
cas de luptă, 

Se'examinaseră de comandâiment eventualităţile 
de eşire ale armatei turcesci, şi punctele pe cari 
se putea opera; tâte disposițiunile se luaseră în 
consecuență, îngrijindu-se, însă, a, se ţine pent şi 
pe alte puncte unde vrăjmaşul “putea, esecuta, ata- 
curi falşe spre a, distrage atențiunea, de la punctul 
principal al atacului, | 

După tâte probabilitățile, eșirea, reală trebuia, să 
se îndrepteze asupra, sectorulului al 6-lea, unde se 
afla șoscua, Plovna-Sofia, și drumul spre Vidin ; 
acest sector, dar, se umpluse cu'trupe mai numă- 
rose: 2/2 divisiuni de infanteriă, rusesci, 1 divie 
siune românâscă și 6 regimente de cavaleriă aliată. 
- “Ora, supremă era; aprâpe. Prin desertori turci şi 
fugari creștini din Plevna se aflase că oştirei tur- 

ză
,
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cesci, de pe la 20 noembre şt. v. nu 1 se mai da 
decât 50) grame de pâne, câţi-va, ștuleți de porumb 
și pucin orez pe di; carne nu-i se mai da decât la, 
două dile. Provisiunile erai sleite, soldaţii cerea 
cu stăruinţă eşirea, 

De Ia, 26 membre tunurile turcesci își slăbiseră, îo- 8. decembre 

cul ; la 27 îl încetaseră cu totul. Cuartierul generaj 
26 noembre - „ al armatei priimise vestea, la, 25/, și 9 peeme 

Osman pașa făcuse inspecţiunea, armelor, şi dis- 
tribuise soldaţilor câte 150 cartuşe de fiă-care; ;că. la. 
*/s dimineţa, 10 tunuri şi 5000 6meni pogortseră pe 
şosua, Sofiei, unde se aflati adunate ca la 500 cară; 
pe acestea, se încărcaseră, lădile cu muniţiuni şi ba- 
gage. Tot în acea di, parte din provisiuni cari mai 
rămânea în Plevna se distribuiră trupelor, parte 
se încăreară, Ante-posturile şi patrulele nostre de 
cavaleriă semnalaseră în nâptea de 21/,—25/ 10. 
sgomotul unei mari adunări de Gmeni peste. 
Vid, pe șosâua, Sofiei, şi tot de o-dată şe au- 
dea, cum Turcii lucraă la, aședarea, unui pod pro- 
visorii pe acestă gârlă, în apropierea, podului de 
pstră. Tote aceste indicii arătat, desluşit; că, vrăj- 
mașul se pregătesce să'şi facă eşirea, spre al 6-lea 
sector. Căpetenia, armatei de Vest prescrise prin 
telegraf generalului Ganetzki, comandantul tru- 
pelor. ruse-române din acel sector, a'şi lua dispo- 
sițiunile de luptă, şi transmise ordine şefilor celor- 
lalţă sectori a pune în executare pregătirile pen- 
tru a, merge în ajutorul punctului atacat. 

Zorile unei dile de iârnă învăluită de negură și
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„de osță începură înceta, se: lumina, Ja ee 
- pământul era; înghiăţat de frigul de -peste n6pte. La 7 ore 'Dureii deschid focul din baterii din not 
stabilite pe malul drept al Vidului, și încep atacul 
în cotra posiţiunilor rusesci dincolo de Vid, ia Vest de Dolny-Etropol. Disposiţiunile- comanca- 
mentului turcesc erai simple; el împărţise întrega Ii armată în două Părți aprope de o potrivă, O parte, în număr de 20,000 luptători, avea, să se as. verle cu Osman în. frunte asupra liniilor de peste Vid, și să le spargă. A doua, parte a, oştirei tur- cesci, compusă, iarăși din 20,000 luptători, nu tre- “buia, să înainteze decât după 2 ore de la începerea 
atacului de peste Vid; iar până atunci avea, să 
apere flancurile şi spatele colânelor cari operati eșirea. Spre acest sfirşit, de către acestă a dona 
fracțiune a armatei se mănţinuseră ca, la 6,000 
Gmeni, cu artileriă, în redutele de la Opanez și de 
la Krişin, de unde trebuia să oprâscă trupele ro- 
mâne şi ruse din acele părţi d'a înainta, spre Plev- 
na şi d'a lovi pe d'inapoi armata, turcâscă, dând 
ast-fel timp lui Osman pașa să străpungă linia de împresurare d'înaintea, sa. | | 

La 7» Turcii trecură peste pod și se desfăşurară 
pe șesul din stânga, Vidului. Insufleţiţi de neînspăi- 
mântatul și iubitul lor şef care mergea, îri fruntea 
lor, ânimaţi de vitejia și încrederea lui Osman în- 
curându-și liniștit, în mijlocul grindinei de glânţe 
și de obuse, falnicul armăsar misirliă, dar al Sul- 
(anului, soldaţii otomani străbătură cet vre-c 3 

  

Î
P
S
 

O 
NI 

SON
 
N
N
E
 

N 

    P
S
 
i
 
T
e



CĂDEREA PLEVNEI O + 495 

kilometri cari despărțeaii de întăririle granadieri- 
lor rusesci fără ca nimic săi pâtă ţine din cal: Ca, 
vârtej. de vijeliă, şi de furtună, ei se asvârliră asu. |. 
pra şanţurilor și tăriilor protivnice. Cu totă, pregă; 
tirea Rușilor, cu t6te măsurile îndelung chibzuite 
pentru acest atac, năvala Osmanliilor fuse atât de 
silnică, și neoprită în cât în mai pucin deo jum&- 
tate oră tranșeele înaintate, reduta, no 3 și 3 baterii 
rusesci cădură în mâna lor. Granadierii regimen-. 
tului de Siberia cari apăra șanțurile și reduta, 
fură sfărămaţi şi respinşi ; Turcii cuceriră, 6 tunuri 
după ce uciseră pe tunari. Prima, liniă a Rușilor 
era, străpunsă, şi, pe la 9 ore, Osman paşa ordona, 
imediat atacul asupra liniei a doua. Otomanii se 
aruncă cu acelaşi avânt înainte pe redutele n 4 Și - 

„5, şi pe întăririle de lângă dînsele apărate de regi- 
mentul de granadieri ai Micei-Rusii, ei cuceresc cu 
baioneta, reduta no 4, tote lucrările din jurul ei şi 
alte 4 tunuri rusesci. Singură reduta, n%-5 mai re- 
sistă, dar a doua liniă de apărare rusâscă este săro- 
bită, aripa stângă a Turcilor înaint6ză, spre Gorny- 
Etropol. Totul depinde acum de la, reservels luptă- 
torilor. Sosi-vor mai ântăi cele rusesci, înaintarea 
vrăjmașului se va putea, opri ; sosi-vor ale Turcilor 
mai îngrabă, victoria este a, lor, eşirea a, isbutit, 
Atunci se uită Osman pașa peste Vid și aşteptă, 
ferbând de nerăbdare, înaintarea, cslor 20,000 6meni 
lăsaţi înapoi, cari trebueaă să'l urmeze după două 
ore de la începerea atacului. Este 10![,; sunt trei 
ceasuri de la, începerea, luptei, şi ei încă nu se văd..



496 ! CARTE A NOUA; 

Comandantul turcesc pornesce ordonanţe peste or- 
donanţe ca să aducă mai redepe restul oștirei sale, 
căci de la acâsta depinde acum succesul. Vom ve- 
dea, pentru ce acei 20,000 6meni nu putură, sosi, și 
cum Românii smulseră izbânda, jumătate câştigată, 
din mâna, mușirului otoman. 

Dar în restimpul acesta, generalul Ganetzki, co- 
mandantul sectorului în care se petrecea lupta, 
căuta a'şi aduna, tâte puterile. A 2-a, brigadă din 
divisia 3-a, de granadieri alârgă din Gorny-Etropol 
în ajutorul 1-ei brigade care fusese respinsă; a 2-a 

"divisiă, de granadieri aflată în reservă, Ia Dolny- 
Dubnik, înainteză asupra flancului stâng al vrăj- 
mașului ; divisia 4-a românâscă postată între Dolny- 
Etropol şi Demirkioi, se apropiă de flancul stâng 
rusesc ; și tte aceste trupe susțin întârcerea, ofen- 
sivă a granadierilor pe întrega liniă. Redutele și 
Şanţurile fură luate înapoi de Ruși, împreună cu 
cele 10 tunuri ce perduseră,; -ei cuceriră acum la 
rândul lor 7 tunuri și un. stg de la Turci. Un 
moment, de pausă se poduse atunci; era, 11:/ ore 
şi patru de la începerea, bătăliei, Rușii se opriseră, 
şi “și alcătuiaă bataliânele. Osman pașa aştepta, 
mult dorita, sosire a celor 20,000 6meni ai sei 
lăsaţi în urmă, 

Dar aceştia, nui maj puteai ajuta, căci iată ce 
se petrecuse pe ţărmul drept al Vidului pe când 
comandantul turcesc ataca și străpungea, linia de 
apărare a, granadierilor rusesci pe ţărmul stâng al 
acestui rîu, 
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La 6:/2 ore: diminâţa, generalul Cernat priimise 

depeșa, comandantului armatei carei prescria, a 
porni 4 batali6ne (brigada, Sachelarie) şi 3 baterii 
spre Demirkioi pentru a întări sectorul atacat. Lia 
aceiași oră comandantul corpului român avusese | însciințare din partea colonelului Cerchez, că, -în 
faptul dilei, loc.-colonel Cotruţ, comandantul tru- 
pelor nostre din tranșee, observând o mișcare de 
retragere a, inamicului din reduta, Griviţa no 2, 
trămisese un mic detaşament cu un oficier Şi sol- 
daţi de geniă spre a se încredința, despre acâsta ŞI 
a examina dacă, reduta este minată : în acest cas 
a tăia, și stinge ori-ce fitil saă conduct ar afla, Iar 
după acâsta, trupele nostre ocupaseră, reduta, vrăj- maşă. Colonelul Cerchez mai raporta că acum înaintâză cu a 2-a şi a 3-a, brigadă ale divisiunei sale asupra taberei întărite de la, Bucova, Generalul 
Cernat porni numai decât pe maiorul de stat-major 
Lahovari spre a recunosce starea lucrurilor spre Demirkioi şi Opanez; loc.-colonel Berindeită, şeful geniului, plecă asemenea, spre Bucova, pentru a în- drepta, acţiunea, colânelor cari înaintaii la, atacul acestei posițiuni, şi comandantul corpului, cu sta- tul-major, se transportă, la reduta Alexanăru pentru a, dirige mișcările trupelor române. Era atunci 7/2 
ore, adică momentul când Osman pașa, trecuse po- durile de' peste Vid şi începea, atacul asupra, sec- torului al 6-lea, 

Colonelul Cerchez înaintase cu cele 2 brigade ale divisiunei' sale de la, reduta, Griviţa, n 2 asupra, 

53
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stângei înălțimilor de la, Bucova, Și, în acelaşi 
timp, colonelul Angelescu G. cu divisia, 3-a, ocupase 
pe stânga acelorași înălțimi satul Bucova, aşa că, 
la orele 9 de diminâţă acâstă, liniă de. întăriri la, 
Nordul Plevnei era în stăpânirea trupelor române. 
Inamicul se retrăsese pe a doua liniă a sa, de întă- 
riri despre Opanez, unde 'şi concentrase apărarea. 
La 9i/2 o deputaţiune de orăşeni din Plevna, se 
presintă pe muchia Bucovei înaintea colonelului 
Cerchez, şi arătânduii că, orașul este evacuat de 
oştirile turcesci, îi ceru ajutorul irupelor n6stre 
spre al ocroti de bântuirea, făcătorilor. de rele. 
Comandantul divisiunei a, 2-a trămise 1 batalion 
din regimentul al 6-lea de liniă cu loc.-colonel 
Algiu, pe care 1 numi comandant; al pieţei până, 
la. nuoi disposiţiuni. *) Loc.-colonel Algiu porni cu 
acel batalion care intră pe la 10 ore diminsţa în 
oraș, în urale și strigăte de bucuriă ale populaţiu- 
neji. Aceste trupe române fură cele d'ântăi cari 
intrară în Plevna. 

Căpetenia, armatei de Vest, îndată ce priimise 
scirea telegrafică că Turcii î încep mişcarea, de atac 
pe ţărmul stâng al Vidului, pornise din cuartierul 
seti de la Poradim, și trecând prin Griviţa, întîm- 
pină aci raportul că trupele române at înaintaţ, 
pe înălțimile de la Bucova, și că un detașament, 

„dintriînsele plecase spre a, ocupa Plevna. Domni- 
torul vădu de pe acele înălțimi cum soldaţii noş- 

  

*) Raportul ne 2405 din 29 noembre (11 decembre) 1877 al generalului Cernat către căpetenia armatei,
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tiade a, aședa, bateria, Crimineanu și a deschide un foc forte viu asupra redutei celei maxi. Colonelul 

5-lea, de dorobanţi, compania a 2-a din batalionul l-iă al aceluiaşi regiment, batalionul l-iă de vână- 
-



300 “CARTE A NOUA 

tori, regimentul 1-iti de liniă. Col6nele conduse de 

colonelii Sachelarie şi Dona, se aruncară asupra, 

redutei înfruntând focul violent al vrăjmaşului, şi 
pătrunseră în: redută respingând pe Turcii, cari 

trăsniţi de tâte părţile de tunurile nâstre, loviți în 
acelaşi timp de trupele divisiunilor a 2-a și a 3-a 

- “pe fane şi în spate, încetară aci lupta şi depuseră, 

armele. Numai în acest punct cădură în mânile 

nâstre 1 paşă, peste 2000 prinși, arme, muniţiuni 

“şi 3 tunuri. 
Acestea, se petreceaii pe la ora Îi, adică în mo- 

mentul când generalul Ganetzki, pe malul stâng 
al Vidului, începuse mişcarea înainte şi lupta spre 

a lua înapoi liniile sale de întăriri-pe cazi Turcii 

isbutiseră, a se face stăpâni, și în acel cias de cum- 
pănă când Osman pașa aștepta. sosirea, oștirei sale 

lăsată înapoi, ca să vină a!l ajuta săși mănţină, 

posițiunile câştigate şi să împingă înainte succesul - 

dobândit. Dar acâstă, fracțiune a oştirei turcesci 
era, învăluită, cum se v&du, în ferbinte luptă cu 

Românii la Opanez ; peste 2,000 6meni dintr'însa. 

depuneai atunci armele acolo, alţi 3,800 Turci fu- 

seseră prinşi în întăririle de la Krișin, tot pe malul 

drept al Vidului, de divisia 3-a a gardei imperiale 

când înaintase şi dînsa spre a'şi lua, posiţiunile cei 

fuseră desemnate, pe malul stâng, pentru a întări 

sectorul generalului Ganetzki. 
_ Trupele divisiunilor a 2-a şi a, 3-a române pogo- 

ra acum repede pe călcâile vrăjmașului care se 

xetrăgea, de pe înălțimile Opanezului în valea, din
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gura, Plevnei, la, spatele armatei turcesci. Două ba- 
terii otomane, aşedate pe șosea, cătai în zadar 
să oprâscă, înaintarea, colsnelor nostre ; lupta se - 
încinsese între ţiraliorii regimentului al 4-lea, de 
liniă şi între garda, din apoi a părței de armată, 
turcâscă pe care Osman pașa o lăsase pe ţărmul 
drept al Vidului, și care, după ce fusese viguros 
atacată de Români, era acum scosă din înțăririle 
de la Bucova şi Opanez, tăiată de orașul Plevna, 
și înghesuită în valea, d'între oraș și ţărmul drept 
al Vidului. Acestă vale era copleșită de peste 
3,000 cară şi arabale de tot felul, atât ale oştirei 
turcesci, căt şi ale populaţiunei musulmane voind 
să pornâscă din Plevna, care încărcase tot ce a- 
vea pe aceste trăsuri şi aştepta ca, Osman să/și 
"deschidă cale. Obusele a trei baterii române din 
reservă aşedate pe muchia Opanezului, precum și 
focul trupelor nsstre cari luară, pe Turci din spate, 
izbeaă nu numai în rândurile tescuite ale ostașilor 
protivnici, dar şi în acea, mulţime alcătuită de mii | 
de fugari, — bărbaţi, femei, copii, unde, pricinuiată 
0 nespusă înfiicoșare și desordine. Incurcată în 
acâstă învălmăşslă, grămădită pe un teren restrîns 
pe care nu se mai putea, desfăşura, strâmtorată, în 
fine, de înaintarea, neoprită a Românilor, armata 
turcâscă de pe malul drept al Viduhai era, pusă în 
neputinţă a mai urma, lupta. Cinci tabore turcesci, |. 
înconjurate de trupele nostre, depun armele și se 
predaii, împreună cu 3 tunuri. Colonelul Cerchez 
pornesce numai de cât prinşii sub escortă de că-
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lăraşi la reduta Craiova; colânele divisiunilor a 
2-a și a, 3-a, fără ași înceta, focul, înaintâză spre 
glota vrăjmașă împroşcată din tote părțile, şi din 
care se rădica, strigăte de : Aman! Aman! Soldaţii 
turcesci încep a asvârli la, pământ armele, înălțând 
basmale şi stâguri albe. Colonelul Cerchez ordonă, 
trupelor sale a, suspenda, focul. 

Ac6sta, era, situaţiunea oștirei turcesci de pe ma. 
lul drept al Vidului la, amiadi, când pe malul stâng 
al acestei gîrle, în faţa generalului Ganetzki, se 
oprise un moment lupta de recucerire de către 
Ruşi a liniei de întăriri pe care Turcii izbutiseră a 
se face stăpâni în primul atac..Aceste erai tristele 
Sciri ce se aduceaă lui Osman pașa de la, oștirea, 
sa de peste Vid, respinsă, înconjurată, bătută de 
Români, şi care perduse pân'aci, afară de răniţi 
și uciși, peste 8,000 6meni luaţi prinşi în întăririle 
de la Opanez, de la, Krișin şi pe şosâua, de la, gura, 
Plevnei. Comandantul otoman se convinse atunci 
că ne mai putână fi susținută, eşirea, sa 'nu mai era, 
cu putință, şi se hotărî a se retrage înapoia 
Vidului. , . 

Pucin după 12 ore, Turcii încep acâstă mişcare. 
Generalul Ganetzki îndrâptă asupra, lor focul în- 
tregei artilerii” a divisiunei a 3-a de granadieri, 
întărită de bateriile Alexandrescu şi Grămăticescu 
din brigada Cantili, care, înaintând către aripa, 
dreptă a, vrăjmaşului, îl lovesc în fanc, pe când 
bateriile române de pe muchia dominantă a Opane- 

„Zului, pe malul drept al Vidului, vădend mișcarea, 
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înapoi a, Turcilor, trag asupra gldtelor inamice 
cari se adună și se înghesuie spre poduri. Grana. 
dierii rusesci, brigada, 1-a a, divisiunei a 5-a din ar- 
mata, imperială, şi brigada română Cantili încep a - înainta asupra inamicului în retragere ȘI urmă» resc cu salvele lor. Un noi incident nenorocit. se 
ivesce atunci pentru armata, otomană. Calul lui, Osman paşa este omortt de o spărtură de obuz, şi 
muşirul însuşi este rănit” de un glonț care “i stră- punge piciorul stâng. Când văd cădând pe porunci- 
torul care *i însufleţise pân'atunci cu neînfrănta, 
lui tăriă, Turcii "1 cred ucis; scirea morţei sale se r&spândesce ca, fulgerul, o desăvârşită, descoragiare se străcdră, în rândurile oştenilor sei, retragerea, se preschimbă în neoprită, dosire, Răsturnând tunu- rile, chesânele şi tot ce le împedica, calea, Turcii se prevălesc asupra, podului de p&tră, și asupra, celui improvisat, diminâţa, se îmbulzese unii peste alţii, dai prin apă spre a'şi face drum mai curend, și în acea neînfrânată, învălmăşală, în acea, nespusă, desordine, obusele rusesci şi 'românesci fac un cumplit seceriș. Oştirea aliată îi urmă- resce d'aprâpe şi ajunge până la rit, culegând în urma, fugarilor tunuri, lădi pline cu muniţiuni, arme mulțime. In acâstă urmărire trupele nâstre (brigada, Cantili) prind 2 baterii turcesci, *) 
Osman paşa, rănit, fusese transportat într'o că- 

  

*) Raportul ne 2.387 din 29 noembre (1 decembre) 1887 a] generalului Racoviţă către generalul Cernat.
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suţă care se afla pe malul drept; al Vidului, sub 
muchia unui deal de lângă şosua, Sofiei la capul 
podului de pâtră. Colânele române despre Plevna, 
inaintaseră pe şosea, aprâpe de pod, şi înconjura- 
seră glâtele turcesci cari, cum am vădut, rădica- 

„seră stâgul alb şi lăpădaseră armele. Un oficier 
“superior turcesc se” presentă înaintea, colonelului 
Cerchez și “i spuse că Osman paşa, cere ai vorbi. 
Colonelul român se duse fără întărdiere la locuinţa, 
unde era, capul oştirei turcesci, şi aflându-l rănit, 
comandă îndată o companiă de gardă din regi- 
mentul al 3-ea de liniă. Colonelul Cerchez, însoţit 
de. colonelii Arion E, Berendeiă și de mai mulţi 
oficieri din statul-major român, întră în acea mică 
şi sărăcăci6să colibă unde găsi pe mușirul şedând 
pe o ladă golită de cartuşe, cu piciorul rănit des- 
călțat şi întins, iar bătrânul doctor Hassib-bey sta 
îngenuchiat înaintea, şefului seă şi cerceta cu 
băgare de s6mă rana asupra, cărei aplica un pasa- 
ment. -Suferinţa, morală, mai mult de cât durerea, 
fisică, era, întipărită pe faţa, lui -Osman; în jurul 
sei mai mulți paşi şi înalți oficeri steteaii trişti şi 
în tăcere. Colonelul Cerchez salută cu respect pe 
eroicul comandat al armatei otomane care “i dise, 
prin tălmacit, că, după ce a făcut tot ce datoria, 
i poruncia, doresce să sciă condiţiunile sub cazi 
este priimită predarea sa şi a armatei sale. Colo- 
nelui Cerchez răspunse în limba franceză că n'are 
în acestă privinţă instrucțiuni, si că, va trimite a 
lua, ordinile căpeteniei armatei de Vest, In același 

i
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timp porni un oficier spre a raporta Domnitorului. 
cele ce se petrecea. Da 

Pe când colonelul Cerchez se presintase înaintea 
lui Osman pașa, trupele din al 6-lea, sector de peste . 
Vid, granadierii rusesci şi batalinele române, ajun- 
seseră la pod unde Turcii rădicaseră asemenea, sts- 
gul alb. Generalul rus Strukof se înfățişă înaintea, 
lui Osman pașa, şi 1% declară că, este trămis înainţe 
de către generalul Ganetzki, care comandă trupele 
din aj 6-lea, sector, spre ai aduce la cunoscință, că 
acel comandant neavând nici un ordin din partea, 
capului armatei de Vest, nu pote oferi mușirului de 
cât predarea fără, nici o condiţiune. Peste pucin 
sosi şi Generalul Ganetzki, care confirmă, cele spuse 
de generalul Strukof. Osman mai ântăi tăcu ; apoi 
cu glas întristat, şi liniștit dise medicului seă în 
turcesce : „Dilele trec, dar nu se as6mână ; unele 
„fericite, altele nenorocite.« Plecându-şi capul se 
cufundă, câte-va, momente în cugetări ; apoi la ob- 
servaţiunea generalului Strukof că se face tărdiu, 
căpetenia, turcâscă îşi descinse încet de la brîu sa. 
bia dăruită de Sultanul, cu mâner împodobit, cu 
petre scumpe, o privi un minut cu înduioşare și o 
dete, fără a dice un cuvânt, generalului Ganetzki. 
Ochii paşilor și oficierilor turcesci d'împrejur scân- 
teiau de lacrimi, emoţiunea, coprinsese inimile ofi- 
cierilor români și ruşi presenţi la acâstă durerosă, 
scenă. Apoi Osman făcu un semn bătrânului Agil 
pașa, indicânduii să se ducă să predea oștirea, Ace- 
sta salută cu respect punând, după obiceiul musul-
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man, mâna, la inimă și la, frunte, şi eși spre a, trans- 
mite ordinul şefului seu. 

Domnitorul, care priveghiase de pe inălțimile 
Bucovei asaltul trupelor române asupra, Opanezului 
și îndreptase apoi marșul col6nelor nâstre asupra, 
spatelui oştirei turcesci, priimise defileul a, 7,000 
prinși făcuţi în luptă de oștirea nâstră. Venindu-i 
raportul despre predarea lui Osman şi a oştirei 
sale, porni o depeşă telegrafică Impăratului Alex- 
andru, care se afla pe platoul d'asupra, Radişovei 
de unde urma bătălia, şi i anunţă strălucitul re- 
sultat. Apoi căpetenia, armatei române pogort de 
la Opanez pe şoseaua Plevnei spre Vid, unde, în 
trecere, era, aclamat cu strigări entusiaste și de ne- 
spusă bucuriă a, oștenilor sei. 

Câmpia, care se întindea, din marginea, oraşului 
până la podul Vidului, înfățișa una din acele pri- 

- velişti cari nu se mai şterg din mintea, celor ce le 
ai văqut;. Cât coprindeaii ochii nu se 'zărea, de cât 
fesuri, turbane și cialmale roşii, albe, verdi, de tâte 
fețele, ale soldaţilor și locuitorilor musulmani din 
Plevna, cari steteau înțesaţi în jurul miilor de că- 

„ruţe înhămate cu boi, ori cu cai slabi şi costelivi. 
In aceste căruţe erat grămădite, unele peste altele, 
turcoice cu iașmacurile trase pe obraz, copii, ba- 
gage şi unelte casnice. Pe feţele întristate ale ace- 
stor Gmeni se citea, suferința privaţiunilor îngă- 
duite; scânteie de ură la, vederea, creștinului învin- 
g&tor luceai în ochii unora, dar în genere fisiono- 
miile oglindeaii kismetul islamit, supunerea la, ne-
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norocire și la, sârtă, protivnică, Jur-împrejur, astă, 
mulțime care coprinde ttă, valea, este împresuraţă; 
de trupele şi de tunurile n6stre, cari, pe măsură, 
ce batalidnele otomane lapădă armele ȘI'ŞĂ reiaă 
rândurile, se constituie în escorte şi pornesc cu 
prinșii turcesci spre întăririle nâstre, unde “i închid 
sub pază. Apoi mai nainte, de amândouă laturi 
ale şoselei, stai în grămedi pe pământ mii de 
pusci, cazrtuşiere, săbii, iatagane şi arme de tot fe- 
lul depuse de Turci. 

Aci pe şosea se întâlni Domnitorul cu marele- 
duce Nicolae care venea, despre Plevna, şi ambele 
căpetenii se îmbrăţişară și se felicitară pentru 
marea, izbândă câştigată de armatele aliate. Pucin 
după acâsta se apropiă pe şosea, îndreptându-se 
spre Plevna, trăsura în care se aședase mareșalul 
otoman rănit, având în faţă pe medicul sei. Tră- 
sura, escortată de un peloton din al 3-lea, regiment, 
de călăraşi înainte, de un alt peloton din ulani 
ruși de Bug înapoi, și însoțită de paşi, de oficieri 
turci .călări sai pe jos, se opri înaintea, înalților 
comandanți. Osman se rădică, sprijinindu-se de co- 
şul trăsurei, și salută, Domnitorul Și marele-duce 
întinseră, mâna valorosului comandant, felicitân- 
du-1 pentru frumâsa lui apărare. Osman se înclină, 
mulțumind prin câte-va cuvinte. întrerupte de 
emoţiunea, de care era, coprins, Şi se aşedă drăşi în 
trăsura, care porni spre oraș, unde comandantul 
turcesc fu locuit într'o casă spaţidsă, dândui-se 
o companiă de trupe românescă ca, gardă de onore.
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| “Impreună cu căpetenia, oștirei otomane, se ' pre- 

dară armatei aliate 10 paşale : muşirul Osman 

pașa; ferikul Adil paşa; livalele Tahir pașa, șef 
de stat-major general; Tefik pașa, comandantul 
geniului ; Ahmet pașa, comandantul artileriei, Atif 

pașa ; Sadik paşa ; Poir-Omer paşa ; Husein-Tasi 
pașa şi Edhem pașa. Apoi 130 de oficieri superiori 

2,000 oficieri subalterni, 40,000 6meni de infante- 
riă şi artileriă, 1,200 călăreţi şi 77 tunuri. Drapele, 

afară de unul cucerit de Români în reduta Opane- 
zului, și de altul luat de granadieri ruşi în lupta 

peste Vid, nu se găsiră, dovadă că oștirea tur- 

câscă le desființase spre a nu cădea. aceste odore 

ostășesci în mâna vrăjmaşului. Turcii perduseră, 

în bătălia de Ia 5 acm: maă bine.de 6.000 6meni 
uciși şi răniţi. Dar şi perderile n6stre fuseseră 

- Simţitore, mai ales acelea ale granadierilor rusesci 

în iuţita năvălire a lui Osman ; ei avură ca la 

1,800 6meni morti şi răniți. Perderile Românilor e- 

rau mai pucin însemnate. 
Spada, lui Osman fu presintată de comandanții 

armatelor aliate Impăratului Alexandru II, ca înaltă, 

satisfacţiune pentru Suveranul care stătuse până 

în sfîrşit înaintea, Plevnei, împărtășind greutățile 

oştirilor, dovedind stăruință şi răbdare chiar în 
momente în cari descoragiarea începuse a, se stră- 

cura, în inimile statului-major rusesc. 

A doua di, 2" 'Tarul Rusiei, Domnul Româ- 
nilor şi marele-duce Nicolae, însoţiţi de un nume- 

tos stat-major rusesc şi românesc, întrară în triumf 
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în Plevna, aclamaţi ca liberatori de întrâga popu- 
laţiune creştină. Aci se presintă înaintea, Impăra- 
tului şi căpetenilor oştirilor âliaţe mareșalul oto- 
man, sprijinindu-se, din causa ranej sale, pe medi-: 
cul lui și pe dragomanul cuartierului general ru- 
sesc. Suveranul Rusiei lăudă, vitejia cu care se lup- 
tase comandantul turcesc, și, în semn de stimă, 
pentru dînsul, îi înapoiă spada. Când eşi Osman dela, 
audiența Impărastului, mulțimea, de oficieri români 
și ruși adunaţi în faţa, cuartierului imperial se. des- 
coperi cu respect, înaintea, şefului otoman, şi'] a- 
clamă strigând în limba, franceză : „Trăiască va- 
lorosul Osman paşa, !“ Mareșalul, care se oprise aci 
spre a se odihni un moment pe un scaun de oste- 
n6la cei pricinuia, prospăta, rană, adîne mişcat de 
acesțe semne de consideraţiune din partea, protiv- 
nicilor, răspunse tot în limba, franceză, : „Mulţu- 
„Mesc domnilor oficieri TUşi și români, 'şi'mi pare 
„bine vădând că, aprobă, ca, oşteni, că'mi-am făcut 
„datoria mea, de oştân.« 

Ast-fel cădu Osman Şi viteza, lui oştire care 
câştigase trei însemnate biruinţe asupra, vrăjma- 
şilor sei, și luptase necontenit, o sută patru-deci şi 
patru de dile ca să ţină în loc armatele rusesci şi 
românesci. 50-—60,000 luptători turci, cu 100 de 
tunuri, găsiseră mijloc să întărâscă, neaşteptat un 
orășel deschis și nepregătit, aşa, încât să prelun- 
gâscă, cinci luni de dile împrotivirea, în contra, a, 
120,000 ae vrăjmaşi cu 600 tunuri, fără ca nimie 
să potă îmlădia statornicia 6stei otomane și a
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energicului ei comandant, Şi în sfîrşit, când acestă, 
oştire și acest comandant sunt împresuraţi de 
tote părţile, ne mai comunicând în afară şi ne 
mai primind nici ajutâre, nică aprovisionări ; când 
nu'şi mai pot evacua, răniții şi bolnavii pentru, 
cari lipsesc medicamentele ; când tifosul începe a 
se încinge în oraș şi în rândurile soldaţilor ; când 
nu mai rămâne hrană decât pentru cinci dile, 
acâsta, se împarte trupelor, Și, într'o ultimă, şi su- 
premă opintire, comandant și oştire se asvârlă 
asupra, dușmanului și cârcă, cu arma în mână, aşi 
face drum, smulgând î încă o dată, daca nu isbânda, 
dar cel pucin admiraţiunea protivnicilor şi a, lumei 

28 noerbre întregi. In diua de 3 eşi pentru ultima, Gră, 
din gura tunurilor otomane răcnetul leului de la, 
Plevna; şi nu se umili Osman Gaziul a'şi scrie 
predarea, pe un petec de hârtiă, ci cu însuși sân- 
gele sei pecetlui glori6sa, lui cădere. Făra a iscăli 
vre-un act de capitulare, comandantul turcesc, ră: 
nit, oştirea lui sfărâmată în luptă, se predară, la, 
discreţiunea, adversarului. Ori-ce sar dice, respect 
și închinare cuvine-se a, da oștenii unui asemenea 
oşten, şi drept aă a se mândri naţiile născând 
ast-fel de viteji cazi, şi în nenorocire, răspândese 
încă atâta, cinste asupra lor. Drepte, deci, şi me- 
ritate au fost semnele de considerațiune ce se 
dederă de armatele aliate lui Osman paşa ; drepte 
și meritate erai demonstraţiunile de recunoscinţă 
şi de iubire cu cari Sultanul şi populaţiunea mu- 
sulmană din Stambul primiră pe acest cap de 6ste,
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la întârcerea lui din captivitate. *) Apărarea, Plev- nei va, figura, pururea, spre fala apărătorilor, ca, şi a măvălitorilor, între operaţiunile de resbel cele mai vestite de felul acesta din timpii moderni, alături de liniile de la Torres-Vedras, de apărarea, Sevastopolei, a, Duppelului, de asediurile Strasbur- gului, Metzului, Belfortului și Parisului. 

  

*) Credem că nu este fără interes a reproduce aci, de pe o co- respondență din Constantinopole publicată în /Mfonzteup universel, priimirea ce se făcu lui Osman în capitala Turciei la 12/., marte 1878, când se întârse din Harkov, în Rusia, unde fusese internat până la încheiarea păcei, și cuvintele ce adresă Sultanul generalului seii, «Osman pașa, dice corespondentul, vit&zul, de şi nenorocitul aperător al Plevnei, este astădi simbolul viii 2l ondrei otomane ; de aceia naţia umilită şi învinsă se grăbesce în joru) lui spre a saluta cu iubitâre admirațiune pe acel a cărui inimă n'a șovăit nici-o- dată, al cărui caracter înalt și curat a rămas mai presus de ori-ce bănuială. 

«< Populaţiunea musulniană, informată de sosirea lui Osman paşa, voise să” dovedescă cu strălucire recunoscința ei. Peste doue sute mii | privitori se adunaseră de la amiadi la locul unde vaporul care aducea pe mușir avea să desbarce, Indată ce Osman se pogori spre a se urca. în trăsura care trebuia să'l conducă la Palat, admiratorii iul se. asvărliră în jurul seă hodji, ulmale, softale, militari, hamalt și 6meni din popor, toți voiali s%] privâscă, săi sărute mânile sai cel pucin pla hainei. Unit Sirigai znașafah ! alții cu glasul înecat de lacrimi qiceaă : părintele hostra, fii binecuvântat ! Modestia lui Osman, care este cea mai bună dovadă a meritului seă, căta, să se sustragă acestor demonstrațiuni ferbinți, și el dicea mereă : «Copiy «mei, dar m'am făcut nimic, de ce aceste laude ; Mi-am făcut numai «datoria» 
«Semne și mai mart de admirațiunea recunoscătâre ce inspira, î așteptaii la palat. Diarele turcesci a dat chiar textul cuvintelor atingăt6re ce'i adresă Abdul-Hamid II,
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Căderea, Plevnei însâmnă ca un mare eveniment 

în faptâle răsboiului din 1877—1878, căci împreu- 
nă cu acest oraş cădu cea din urmă stavilă pusă 
mersului triumfător al oştirilor rusesci în Turcia, 

şi spre Constantinopole. Improtivirea Porţei, pre- 

cum se va. vedea maj departe, nu mai putu de aci 

mainte opri izbânda, definitivă a, crucei asupia, 

semi-lunei. Diua, de 2 **2**. este asemenea, memo- 
rabilă în istoria României, căci în acestă di fură 

răsplătite silințele şi jertfele fiilor că sub arme, în a- 
câstă di se consânţi pentru veciă cinstea, şi renu- 

„mele de vitejiă a oștenilor români. Prin cooperarea, 
“+rupelor nostre în tot timpul cât ţinu anevoicsa, 

îrapresurare a, taberei întărite musulmane, precum 

şi prin acţiunea lor hotăritore chiar în diua bătă- 

liei de 2". cădând în spatele armatei turcesci, 
împedecând fraciia acestei armate de pe malul 

drept al Vidului a merge în ajutorul părței care 

înaintase pe malul stâng, şi silind pe vrăjmaş să 

    

«Vino, vitezul mei,— îi dise Padișahul — tu ai făcut să strălu- 

«cescă, armele otomane, tu ai scăpat cinstea nâstră ostăşâscă. Apro- 

ăpie-te, căci am făgăduit lui Dumnedeă să-ți dai îmbrăţișare cu 

«iubire în qiua. în care ochii mei te vor vedea, și astădi îmi pot 

«împlini făgăduinţa.» 

Osman răspunse: «Cea d'ăntăt a mea dorinţă este să îngenuchiă 

«la picidrele Măriei Tale,» 

Apoi Sultanul dete cu mâna sa lui Osman ordinul Osmanie în bri- 

liante şi medalia militară, Suveranul porunci de "i se aduse o sabiă 

pe care era scris Gaz, sabia care a fost a sultanului Abdul-Hamid 1, 

și dând'o lui Osman, îi qise: cNu cred că'ți pot da o mai meritată 

«răsplată; acestă sabiă a fost a unui învingător ca tine.»
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depună armele, prin tâte aceste fapte armata, ro- mână avu o parte însemnaţă, în acest; asediu, ca, şi în ultima bătăliă, și contribui mult la, resultatul definitiv, la predarea lui Osman cu 6stea, lui în- trsgă. Acâsta, s'a, învederat nu numai de către co- mandantul oştirei rusesci prin ordinile de qi cari le-a dat când sa desfiinţat armata, de împresurare a Plevnei, ordini de di pe cari le vom reproduce în capitolul următor, dar acestă, parte care se cu- vine acţiunei românesci a fost recunoscută cu mulțumire, în diua, bătăliei şi a doua di, de însuşi Suveranul Rusiei prin următorele rescripte îndrep- tate Domnului Românilor : 

Poradim, 28 noembre (10 decembre) 1877, Ă Telegramiă, 7 ore 40 minute sira, . 

/năltimei Sate Domnului României, 
la Plevna, 

«VE mulțămesc din inimă pentru felicitări. Re- «Sultatul a fost destvârșit, și Mă bucur de partea «strălucită ce a luat la dinsul armata Inălțimei « Vostre. | 
<Voiă fi în Plevna mâne la amiadi, > 

ALEXANDRU. 

Cuartierul general de la Poradim, în Bulgaria, 
1/3 decembre 1877.*) 

Inăițimzi Sale Domnului Românzei, 
«După o împotrivire de cinci luni, silințele com- «binate ale trupelor aliate aii fost încununațe de RIN 

*) Acest rescript imperial s'a publicat în Monitorul oficial n 8 din */,, ianuarie 1878. 

34
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«un deplin succes. Armata lui Osman pașa a depus 
«armele și Plevna a cădut. Dorind a consânţi amin- 
“«tirea acestei strălucite izbânde și a părţei ce I. V. 
«a luat în persână la dînsa, 'Mi este plăcut a 'I con- 
«feri cu acestă împrejurare ordinul Mei al S-tului 
«Andreiii împodobit cu spade. *) Rog pe 1. V.să 
<ptiimescă însemnele acestui ordin ca o mărturisire 
«a sincerei mele iubiri, a cărei încredințare V'o re- 
« înoiesc.s 

ALEXANDRU. 

Indreptăţit era, dar, poruncitorul 6stei românescă 

a se făli de cele ce dînsa săvârşise, şi ai mulţumi 
prin următdrele cuvinte : 

ORDIN DE PI PE ARMATA ROMĂNESCĂ. 

Ostaşi 1! 

« Străduinţele vâstre, nobilele și eroicele suferinţe 
«ce ați îngăduit, sacrificiile generâse ce aţi făcut cu 
«sângele şi cu vitţa vâstră, tote aceste sii fost r&s- 
«plătite şi încununate în diua în care îngrozitârea 
«Plevna a cădut înaintea vitejiei vâstre, în diua în 
«care cea mai frumâsă stea Sultanului, cel mai 
«ilustru şi brav general al seii, Osman biruiforul, aă 
«fost biruiţi și ati depus armele înaintea vâstră și a 
«fraților voştri de gioriă, soldații M. S. Imperato- 
«relui Rusiei. 

«Povestea faptelor măreţe ale trecutului, voi ați 
«îmbogăţit'o cu povestea faptelor nu mai pucin mari 

*) Ordinul S-tului Andreiii este cea mai 'naltă decoraţiune a 

Rusiei, care, împreună cu dinsa, conferă tâte celei Valte decoraţiuni 

imperiale. Acest ordin nu Sa dat cu spade de cât înaltelor căpe- 

tenii de oștiri învingătâre 'în răsboiăi.
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«ce aţi s&vârșit, şi cartea vâcurilor va păstra pe neş- «tersele ci foi numele acestor fapte, alături de nu- . «mele vostru, 

«În curând vă veţi întârce în țEră, purtând fiă-care «Scris pe peptul seu virtutea sa de oștEn și devota- «mentul seă pentru patriă: Crucea recercă Dunărei <Și Medalia Apărătorilor Independințel României. A- <tunci când veţi ajunge la căminele vâstre, în ora- <șele, satele și cătunele în cari vați născut. veţi «spune părinților, fraților, rudelor vOstre, ce aţi fă- «cut pentru țcră. Bâtrânii ve vor asculta amintindu'și «de vremile de mărire ale neamului românesc de cari - «din moşi, strămoși ai audit ; tinerii vor vedea în «voi esemplul însuflețit al datoriilor lor viitore, iar «măr€ța figură a României va privi mândră și linişe ctită, căci vecinică i va fi vicța pe câtă vreme va <avea fii cu inimi calde şi brațe voinice ca ale vâstre.. «In numele Ţerei, Domnul și căpetenia vâstră vă «mulțumesce și vă dă fiă-cărui din voi sufletesca im- «brățișare a vitejilor.» 

Dat în Plevna, în 1/14 decembre 1877. 

CAROL.
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SMĂRDAN.— VIDIN. 

Nouile objective ale armatelor aliate române-ruse după căderea 

Pleynei.— Imp&ratul Alexandru plecă din Bulgaria spre a se 

întorce în Rusia trecând prin Bucuresci.— Hotărtrile în pri- 

vința operațiunilor ce ai a se executa de trupele nâstre. — 

Armata instituită în scop de a împresura Plevna este disol- 

vată.— Dislocarea trupelor române și rusesct. — Ordinul de 

di al marelui-duce Nicolae,— Scris6rea de mulțumiri adresată 

Domnului Românilor. — Noua, ordine de bătaiă a oștirei 

. nâstre.— Asprimea iernel în Bulgaria. Greutățile aduse prin 

acesta operaţiunilor și transportului prinșilor turcesci cari se 

evacuaii spre România şi Rusia. Sentimentele de compătimire 

și de umanitate ce ii se dovediră în ț&ra nâstră.—-Domaitorul 

se întârce în Bucuresci chiămat de trebile Statulut.- - Priimirea 

entusiastă ce i se face.— Corpul român de Vest, care ocupase 

Cibru-Palanca, înainteză spre Lom-Palanca.— Divisiunea 3-a 

română ocupă Giurgiii, Olteniţa şi Calărași.— Trupele adstre 

observă și isoleză de Vidin cetățuia Belgradiik, şi iaă în stăpâ- 

"mire Arcer-Palanca. Oștirea nâstră înainteză spre Vidin.— 

Lupta la, Vitbol și Nazirmahala; Turcii sunt respinși, — Descrie- 

rea cetăței Vidinului și a întăririlor sale, — Posiţiunile luate de 

corpul de Vest pentru împresurarea acestei piățe despre malul
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drept al Dunărei, și concursul dat Împresurăre! de trupele nâstre de la Calafat.— Înaintarea divisiunilor române de pe malul bulgar pentru a restringe cercul în jurul Vidinului, — Impre- Surarea cetățuiei Belgradjik de către brigada 2-a a divisiunei a 2-a.— Lupta la Novoselo, Rupce şi Rainovce.— Posiţiunile de la Smărdan şi Tnova.--Atacul Smărdanului; luarea acestei posițiuni şi a celei de la Inova de oștirea românescă. — Eşirea garni- sânel turcesci din Vidin la 137,, ianuarie spre a recuceri Smaăr. danul ; respingerea Turcilor. — Bombardament de şese dile asupra Vidinului, —. Armistițiul și ordinul de Suspendare a ostilităților, — Convenţiunea pentru predarea cetăților împre- surate trupelor române; armata, turcâscă Părăsesce Vidinul și Belgradjikul și se retrage spre Niș, 

Căderea, Plevnei dedea, soluțiune unuia, din ter- menii cei mai însemnați ai problemei care trebuia s'o deslege oştirile aliate române şi ruse în opera. „țiunile lor în Bulgaria. Pentru armatele Țarului, se r&dicase pedica, ce întîmpinaseră, în atingerea, celui de al douilea, al lor obiectiv strategic, trecerea Bal- canilor, după trecerea, Dunărei, şi se înlesnea, mer. sul asupra obiectivului definitiv, capitala vrăjma.- Șului. Pentru oștile române, prin cucerirea, cetăţei ce 'şi făcuseră neașteptat Turcii nu departe de Dunăre și de hotarele României, primejdia de a lua dușmanul învingător ofensiva, şi de a năpăai țara nâstră, era acum înlăturaţă. 
Armata imperială, desbărată, de împrotivirea ce întîmpinase pe flancul ej drept, avea, să'şi urmeze înainte pe front mișcările, înaintând în Rumelia, pe când armata, țareviciului și corpul generalului Zimmerman, din Dobrogea, aveaiă să, ţină în loc pu-
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terile turcesci din Răsăritul Bulgariei și din cetăţile 
cuadrilaterului Rusciuc-Silistra-Varna-Şumla, spre 

„a le opri de a, merge în ajutorul oştirilor sdrunci- 

nate ce Otomanii mai puteai opune înaintărei 
victori6se a Ruşilor. Operațiunile rusesci despăr- 
'țindu-se acum de cele românesci, noi nu ne vom 
ocupa în istorisirea nostră de cât cu aceste din 
urmă, conform programei în care ne-am cercuit. 

Impăratul Rusiei, care mai bine de şsse luni r&- 
"mâsese pe lângă oștirile sale în campaniă împărtă- 
şind cu dînsele griji și greutăţi, socotise, după că- 
derea Plevnei la care însuși fusese față, că a ve- 
nit momentul de a se întârce în imperiul seă. La 

2) decembre Suveranul își luă ina bună de la, 

“trupele de împresurare, pe cari le trecu în revistă 
felicitându-le şi mulțumindu-le pentru succesul ce 
dobândiseră. Cu acest prilej Domnitorul înfăţişă 
Și trupele române Țarului, care spuse că este fericit 
de a vedea aceste trupe înainte de plecare-i. A 
doua, di Impăratul porni din Poradim la. cuartierul 
axmatei de pe Lom a marelui duce-moştenitor, și 
de acolo, trecând Dunărea, pe la, Petroşani, sosi la, 
5ha decembre în Bucuresci, unde fu curtenesce prii- 
mit de Dâmna Românilor şi de tâte înaltele auto- 
rități ale țărei. Capitala, şi de astă-dată priimi cu 
deferenţă pe Monarchul aliat și vecin, salutându-l 
cu bucuriă pentru izbândile în care sângele oştie- 
nilor rosiani și români cursese amestecat, Simţitor 
pentru aceste manitestaţiuni ale populaţiunei ţărei 
care făcea, porsnei sale o priimire tot atât de res-
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pectudsă, pe cât de frăţesci fuseseră, întîmpinarea, și sprijinul ce deduse oștirilor sale, Împăratul Ale- xandru II porni din Bucuresci la. €/, decembre spre St. Petersburg, 

In rolul ce evenimentele acestui r&sboiti .creaseră, națiunei române, și care se împărțea, în două fase deosebite : defensiva.pe malul stăng al Dunărei, Şi apoi trecerea rfuluj şi pășirea în ofensivă, Plevna, ocupă un punct culminanţ, După căderea acestei improvisate cetăţi care, cât stetea, în picidre, con- : stituia, o amenințare permanentă pentru teritoriul nostru, rolul armatei române nu era, de a trece Balcanii, a înainta, în inima, statului turcese şi a împinge lupta, până la, porţile capitalei imperiului otoman. Porta, fără, să ne fi declarat; răsboită formal, întreprinsese, ea, cea, d'ântăi, în contra, nostră agre- siunile cari sai descris la, începutul acestei na- raţiuni, lovise drepturile Şi violase hotarele Româ, niei. Pentru apărarea, acestor hotare oștirea, româ, n6scă 'și împlinise datoria, la, Calafat, Ia, Olteniţa, la Giurgit, Bechet, Islaz, şi pe tot malul stăng al Dunărei până în fața, gurei Timocului ; apoi la, Plev- na. Acum, pentru îndeplinirea, Și asigutarea, desă- vârşită a acestei apărări, oștirea, românescă trebuia, să caute a, se face stăpână pe țărmul dunărân de unde Turcii ar mai fi putut îndrepta, loviri în con- tza nâstră, din Rahova În sus până în Vidin; tre- buia, să împresdre şi să facă, să cadă acestă, cetate: în care se îngrădise, acum, totă, împrotivirea, oto- mană din Răsăritul Bulgariei, şi de unde maj pu-
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teaiă porni agresiuni fiă în contra teritoriului român, 
fiă în contra extremei drepte a aliatului nostru. 

După ocuparea Plevnei Domnul Carol regulă, 
deci, în cuartierul sei general de la Poradim tâte 
amănuntele privitore la operaţiunile ulteridre ale 
armatei române. Prin înţelegerea, între ambele co- 
mandamente român şi rusesc, se stabili că cetatea 
Nicopolei se va lua, în priimire de Români, cari vor 
ţinea acolo garnis6nă, tot, asemenea, şi oraşul în- 
tărit Rahova, rămase în păstrarea, oștirei nostre care 
urma, să mai ocupe Cibru, Lom, Arcer-Palanca, în 
fine tâte localităţile de pe ambii țărmuri al Du- 
năzei din Turnu-Măgurele-Nicopole, în sus, până în 
hotarele Serbiei. In josul Dunărei trupele n6stre 
aveaă să mai ia, succesiv posiţiune la, Giurgiii şi la, 
Călăraşi, spre a permite trupelor imperiale aflate 
acolo a, trece în Bulgaria, şi a, însoţi corpurile din 

"cari făceaă parte în operaţiunile lor dincolo de 
Balcani. 

Armata, aliată rusă-română de împresurare a 
Plevnei, care purtase denumirea, de armată de Vest, 
se desființă, și în momentul dislocărei corpurilor 
din cari fusese alcătuită, Domnul Românilor adresă, 
trupelor imperiale ce avusese sub comandamentul 
seil un ordin de di prin care le mulțumea, pentru 
silințele, rîvna, şi vitejia, ce desfăşuraseră spre a, 
atinge, în frățâscă unire cu armata, română, țința 
însemnată; ce avusese înainte. *) Marele-duce Ni- 

*) Acest ordin de di sa publicat în Jfozztorul oficial n 278 
din '1/,, decembre 1877.
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colae, comandantul armatei active imperiale, în- dreptă, asemenea, „Valoroșilor soldaţi ai Rusiei şi României“ un ordin de di la aa în Care el dicea că: „din ţsră în ţ6ră a străbătut vestea, des- „Pre căderea Plevnej şi predarea lui Osman pașa cu „întrâga lui armată de 40,000 prinşi, între cari 10 „Paşale etc, cari sunţ dovedi elocuente a, neîntrecu- „tei vitejii a oștenilor armatelor aliate.“ După ce ma, rele-duce aducea la, cunoscinţa trupelor că Împăratul Rusiei a bine-voit a-i da, însemnele de clasa, 1-a ale ordinului S-tului George, el adaoga: „nu mie, dar „»Vo& datoresc acâsţă, supremă distincțiune militară, „ea va fi o mărturire că voi sunteţi vitejii vitejilor, »Malţumesc dar vo5, eroi, mulțumesc pentru tot ce „aţi săvârşit până acura. Urmaji ast-fel şi vrăjma- „ȘUl nu va uita nici odată înspăimântătorul vostru „strigăt de: ura!“ Apoi, prin un alt ordin de di de la *h5 decembre prin care dispunea dislocarea trupelor rusesci cari formaseră armata de împresurare a, Plev- nei, comandantul cap al oștirei imperiale dicea: „M& - „cred dator a exprima, recunoscința mea Şefului, „L. S. Domnului Carol al României, care, de la 17/4 „august, a comandat trupele aliate alcătuind armata, „de Vest, şi apoi armata de investiment, Mulțumită „unei activităţi escepţionale, 1. S, a, sciut să stabi- „lscă, coesiunea, cea mai complectă între trupele „rusesci și românesci, să, le grupeze întrun întreg „omogen, și să le îndrepteze spre ţinta, finală care „& încununai; aşa, de strălucit opera comună. Es- . „prim tecunoscința mea, sinceră comandantului 
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„trupelor române ale corpului. de investiment, ge- 
„neralului Cernat, care a făcut să pătrundă spiritul 
„militar în trupe participând pentru ântăiaşi dată, 
„la lupte, și s'ajă arătat oţelite Ia, tote greutăţile 
„Vieţei ostășesci în condiţiunile cele mai dificile; 
„care a sciut să esecute până la fine întrega, sar- 
„cină ce i era, încredinţată. Mulţumesc din inimă, 
„tutulor comandanților de corpuri de armată, şefi- 
„lor de divisiuni, comandanților de brigade, regi- 
„inente, bataline, escadrâne, baterii, oficierilor su- 
„balterni din corpul de împresurare, pentru ostene- 

„slile şi lipsurile ce ai îngăduit în esecutarea, unei 
„sarcine grele; le mulţumesc pentru vitejia lor ne- 
„înfrântă faţă cu un vrășmaş care se lupta cu 
„desperare. « | 

În. sfîrșit printr'o scrisăre directă către Doni- 
nul Românilor, marele-duce Nicolae se exprima, 
aşt-fel : *) 

Bogot, 1/,, decembre 1877, 

" Îndltate Domne, 

«Operațiunile armatei rusă-română fiind fost în- 
«cununate de o întregă și strălucită izbândă, trupele 
«cari se aflai sub comandamentul [. V. vor primi 
<alte destinațiuni. "Mi-am făcut o datoriă a le mul- 
<țumi printr'un ordin de'di special ce am ondrea Vă 

*) Acâstă scrisâre, precum și ordinile de di ale căpeteniei ar- 
matel active rusesci către trupele imperiale și cele române cari 
alcătuiseră armata de Vest, aă fost publicate în Afonzforul oficial 
n* 285 din 22 decembre (3 ianuare) 1877,
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«transmite aci, împreună cu acela care prescrie di- «solvarea armatei de împresurare. 
«Resultatele strălucite cari sati obținut înaintea «Plevnei sunt datorite în mare parte cooperaţiunei «vitezei armate românesci, precum și impulsiunei ce «trupele aliate priimea de la comandantul lor ime- «diat, al cărui coragiii și devotament către datoria «de oșten ele le admiraui și se sileaă a imita. «Imi fac o plăcere cu totul deosebită a exprima «ÎL. V. aceste sentimente, precum și mulțumirea sin- «ceră ce am simţit de a vedea frăția de arme între «trupele rușesci și românesci stabilind legături noui «între ambele popâre. 

«Fericit că am fost în măsură a prețui cu acestă «împrejurare însuşirile eminente cari disting pe 1. «V. și pe viteza oştire românescă, ei voiă păstra în «tot-d'auna despre dînsele o adîncă și neștersă amin- «tire. 

«Bine-voiţi a priimi, Înălţime, expresiunea senti- «mentelor de înaltă considerațiune și de iubire din ini- «mă cu care am ondrea a fial LV. credincios amic.» 
NICOLAE, 

Pentru îndeplinirea, nouilor sale însârcinări, axr- mata română sub comandamentul suprem al Dom- nitorului, și având pe generalul de divisiune Cernat 
de maior-general, şi pe colonelul Fălcoianu S. de: 
șef de stat-major general, priimi, prin înaltul ordin de di no 174 din “I9 decembre, urmăţdrea ordine de bătaiă : 

Corpul de Ves: 
Comandant, general Haralamb, 
Șef de stat-major, colonel Gramont, 
Sub-şef de stat-major, loc.-colonel Voinescu. 

P
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i-a Divisiă de infanteriă, 

Comaihdant, colonel Lecca. 

Șef de stat-major, loc.-colonel Băicoianu. 

Brigada I-a : 

“Comandant, colonel Cruţescu. 

Regimentul 1-il liniă. 

Regimentul 1-iă dorobanţi, 

1 bat, reg, al 3-lea dorobanţi 

Artileria : 

Com, loc.-col Horbatzki. 

Reg. al 2-lea de axtileriă, 

2 baterii teritoriale. 

Brigada 2-a : 

Comandant, colonel Dona, 

Reg. al g-lea dorobanti, 

1 bat. reg, al 1-lea dorobanţi. 

1 bat, reg. al 4-lea dorobanţi, 

Cavaleria : 

Com. col. Cernovodeanu. 

Reg. al 2-lea călărași, 

Reg. al 8-lea călărași, 

Compania 1-a de genii. 

4-a Divisiă de infanteriă. 

Comandânt, general Angelescu G. 
Șef de stat-major, maior Argetoianu, 

Brigada i-a : 

Comandant, col. Sachelarie. 

Batalionul al 4-lea vânători, 
Regimentul al 2-lea de liniă. 
Reg. al 12-lea de dorobanţi. 

Artileria : 

Com. loc.-colonel D, Maican. 

Bateria I-a, 2-a, s-a şi G-a 
din reg. 1-iă de artileriă, 

Brigada 2-a : 

Comandant, colonel Ipătescu, 

Batalionul al 3-lea, vânători. 

Regimentul al 8-lea de liniă, 

Regimentul al 2-lea dorobanţi. 

Regimentul al 7-lea dorobanţi, 

Cavaleria : 

Comandant, colonel Formac, 

Regimentul al 6-lea călărași, 

Regimentul al g-lea călărașt, 
Compania, 4-a de genii, 

Divisia de reservă. 

Comandant, colonel Slăniceanu, 

"Șef de stat-major, colonel Boteanu E. 
Sub șef de stat major, maior Carcaleţeanu,



Infanteria : | , 

Comandant, colone! Holban M. 
1 bat. din reg. "3-lea dorob. 
1 bat. din reg. 4-lea dorob. 
Batalisnele de miliții, 

Artilerie : ” 

Com, colonel Angelescu A. 

Bateriile de costă (Com. maior 
D. Maican N.) 

Bat. 3-a, 4-a din reg. 1, 
Bateriile teritoriale, 
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Cavaleria : 

Comandant, colonel Creţeanu: 
Regimentul 1-iă de roșiori, 
Regimentul al 2-lea de roșiori. 
Regimentul r-iă călărași, 

Geniul : + 

Comp. 3-a de săpători, 
Comp. 6-a de telegraf. 

Divisii detaşate. x) 
2-a Divisiă de infanteriă. 

Comandant, general Cerchez, 
Șef de stat-major, loc,-colonel Algiu, 

Brigada r-a : 

Comandant, colonel Cantili, 
Regimentul al 7-lea de liniă. 
Reg. al 14-lea dorobanţi, 
Reg. al 16-lea dorobanţi. 

Artileria : 

Comandant, colonel Herkt, 
Regimentul al 3-lea, artileriă, 

Brigada 2-a : 

Comandant, col, Budișteanu C 
Regimentul al 4-lea de liniă. 
Regimentul al 6-lea de liniă. 
Reg. al 1o-lea dorobanţi, 

Cavaleria : 

Regimentul al ş-lea călărași, 

Compania 2-a de geniă. 
*) La disposiţia marelui cuartier. 
**). Aşa se denumiseră prin înaltul ordin de di n0 174 divisiu. nile de infanteriă a 2-a şi a 3-a cari, prin același ordin, priimiră, de o cam-dată destinaţia : a 2-a divisiă, a ține garnisânele în “Pleva na, Nicopole și Rahova; iar a 3-a divisiă a escorta prinșii de resbel porniţi peste Dunăre în România. Se va vedea maj departe că divisia 2-a merse apoi de se împreună cu corpul de operaţiuni n contra Vidinului si Belgradjikului, iar divisia 3-a luă posiţiune y 

la Bucuresci, Giurgiii, Olteniţa și Călărași. Divisia de resezvă TE, mase la Calafat,
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3-a Divisiă de infanteriă. 

Comandant, general Racoviţă. 

Șef de stat-major, colonel Mărculescu. 

Brigada 1-a : 

Comandant, colonel Vlădescu, 

Batalionul r-iă vânători, 

Regimentul al 3-lea: de liniă, 

Reg. al 8-lea dorobanţi. 

Reg. al 13-lea dorobanţi, 

Artileria : 

Comandant, colonel Dabija. 

Regimentul al 4-lea artileriă. 

Brigada 2-a: 

Comandant, col. Borănescu C, 

Batalionul al 2-lea vânători, 

Regimentul al ş-lea de liniă. 

Reg. al 5-lea dorobanţi, 

Reg; al 6-lea dorobanţi. 

Cavaleria : 

Comandant, col. Roznovanu. 

Regimentele al 3-lea, 4-lea, 

7-lea călărași. 

Compania 5-a de genii, 

După ce prescrise tâte măsurile în vederea, 
nouilor operaţiuni ce avea, să urmeze oștirea, ro- 
mân6scă, după ce regulă t6te am&nuntele privitore 

la, dislocarea şi la, mişcările trupelor nostre către 

obiectivul ce aveai acum înainte-le, Domnitorul, 

chiămat de însemnatele interese ale Statului, ho- 

tări a se întârce în capitala sa, de unde lipsea de 

cinci luni în campaniă, și a se îndeletnici acolo cu 

treburile publice până ce armata îşi îndeplinea, 
“marșul de concentrare în jurul Vidinului. Apoi 

înalta, căpeteniă îşi propuse a merge spre a îm- 

părtăși, ca până aci, cu oștenii sei răsboinica, lor 

muncă pentru ţsră. Domnul Românilor, care, pre- 

cum am dis, îşi luase prin ordin de di rămas bun 

de la, trupele imperiale ce avusese sub ordin, se
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despărţi asemenea în modul cel maj prietenese de marele-duce. Nicolae şi de înalții oficieri rusesci cari făcuseră, parte din armata, de Vest, şi pe cari “i pofti la un ospăț în cuartierul general domnese de la Poradim. Generalul Todleben, urând sănătate Suveranului nostru, dise că este fericit a putea tăl- măci în acâstă împrejurare sentimentele oficierilor Tosiăni către L. S. Domnitorul Carol pentru carac- terul sei cavaleresc, pentru energia şi. talentele militare prin cari a câștigat respectul, iubirea, și admiraţiunea, tutulor ; *) iar Domnul mulţumind, rosti că a, fost mândru a, avea, alături, în operajţiu- nile în contra, Plevnei, pe ilustrul apărător al Se- 

vastopolei. 
În dilele de 7j,ș, 40, %a decembre, se rădică în tot basinul mărei Negre d'intre Balcani și Carpaţi - una din acele grele furtuni de i6rnă care, de astă. dată, avu o putere Și 0 asprime cum rar se po- „_menise. Crivăţ înghiățat şi viscolos sufla fără Con- tenire di şi nâpte; zăpada cădută în troiene înomătase pretutindeni aslurile și văile, închises6 drumurile ; comunicaţiunile erati întrerupte, liniile: telegrafice distruse ; termometrul căduse la 25 grade sub zero. Podul pe Dunăre la Măgurele-Nicopole trebui a se strînge spre a nu fi sfărâmat da sloi Tare avură a suferi de acâstă străşniciă a vreme; col6nele de trupe surprinse în marș; dar mai tare încă suferiră bieţii prinși turcesci de la Plevna, 

*) Vedi Monitorul ofcial m 281 din |, decembre 1877. 
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cari erau pe cale de transportare, în ecuipămentul 
lor neîndestulător şi stricat, lipsiţi de mantale de 
iarnă, mulţi chiar fără încălțăminte. Câţi din acești 
nenorociţi nu cădeaii obosiţă şi înghiățaţi pe dru- 
muri, unde aşteptaiă cu resemnaţiunea, şi răbdarea, 
musulmană, mârtea, fără, a, cârti ; şi întristător era, 
că în asemenea împrejurări sentimentele de milă, 
şi de umanitate rămânea sterpe, neputându-se 
afla adăpost şi ajutor în câmpiile deşerte și pără- 
site. Trupele de escortă aveaă să lupte, şi ele, cu 
aceleași greutăţi; fiă-care era silit să caute a se 
mântui pe sineşi. Abia ajunşi în România, neferi- 
ciţii prisioneri putură afla, ușurare şi îngrijiri ; aci 
li se dete hrana care le lipsise din causa, imposi- 
bilităţei convoiurilor de a urma, pe drumurile în- 
chise de zăpadă, li se distribuiră veşminte calde, 
cei șuferindi de b6le şi osteneli se aşedară în spi- 
talele din Măgurele, Islaz, Roşiori-de-Vede, Caracal, 
Stolnici, Piatra, Bucuresci. Intr'un cuvânt, carita- 
tea, și compătimirea publică pentru aceşti oșteni 
netericiți se manifestă întrun chip atât de gene- 
ral și ating&tor,în cât bieţii prinși turci manifesta 
adîncă recunoscință, şi cei ce erai destinaţi a, 
porni spre a se interna în Rusia, se rugaă a, rămâ- 
nea la, noi şi plecati cu părere de răi mai departe. 
15,000 din acești prinși de r&sboiă (între cari 2 
pași şi mai multe sute de oficieri) rămaseră în 
sarcina statului român, care-i căsărmui şi le 
acordă o soldă de întreținere până la finele ostili- 
tăților.



SMĂRDAN.-—VIDIN, 529 Domnitorul, a cărui pornire de la Poradim fusese. hotărită, pentru 8), decembre, trebui să'și amâne plecarea, din causa, vremei până la, 1922, Și nu putu . face drumul până la, Nicopole decâţ călare. Intors în ră, Suveranul Şi povăţuitorul de oștiri izbân- ditor fu priimiţ pretutindeni cu hespus entusiasm Fi națiunea saluta, într'însul Propria, ei gloriă, Intra- rea în Bucuresci, Ia, 55, decembre, fu un adevăraţ triumf, o nesfirşită, ovaţiune, Ântăia, purcedere a Domnului, în capitala sa, se îndreptă, către Mitro- 

noştri; din casa, lui Dumnegeiă Suveranul merse În casa, Najiunei, în Parlamenţul Yomân unde Cameră şi Sena, erai adunate, ȘI unde suindu-se „Pe tron rosti următorele cuvinte. 

«Intorcându-mă de pe câmpul de luptă, astădi 
«când cele may scumpe din dorințele de la 1866 

35
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«s'a îndeplinit, am voit a veni iarăși în mijlocul 

«d-vâstre spre a ve mulțumi de felicitările ce 'mi- 

cați transmis prin delegațiunea însărcinată a mă în- 

«tîmpina în Bulgaria. Din fericire evenimentele ai 

«mers mai repede de cât se credea, şi astădi avem 

'«o nouă pagină de înscris în istoria noastră : căde- 

«rea Plevnei. 
„Sci şi am simțit că țera afost întrun cuget 

cunită cu mine în tâte grelele împrejurări prin care 

cam trecut, şi că ea a tresăltat de bucuriă la audirea 

cizbândelor armatei nostre. | 

«Sum mândru că am fost în capul ei când 'şi-a 

«vărsat sângele pentru independența scumpei n6stre 

«patrie. Dumnedeii să pine-cuvinteze România de 

«sine-stătătâre, şi să întărescă pururea viteza nostră 

«armată |» 

În numele representaţiunei naţionale, d. C. A. Ro- 

setti, preşedintele Adunărei deputaţilor, răspunse: 

«Măria Ta, ai primit corâna Priacipatelor-Unite 

«numai după ce Ți-sa dat încredințarea că poporul 

«român, din sate și din oraşe, neclintit rămâne în 

«tâte anticile sale virtuți. 

<Ţera Te-a ales căci eşti din seminția celor care 

«conduc o naţiune la deplinirea destinărilor ei. 

«Și Căpitanul, și oștirea arătară celor cari nu 

«mai credeai, că din vultur, vultur nasce, din stejar, 

«stejar cresce, Cu spada Ta ai împrospătat în gra- 

«nitele Balcanilor scrisârea neștersă a independenţei 

«române. 

- «Istoria va înregistra încă ca gloriă a Măriei 

«Tale, şi faptul ce oferă România, aprâpe unic în 

«analele popârelor, da trece dilele grele ale unui 

«mare resbel şi ale unci mari treceri de oștiri stră- 

cine cu tâte libertăţile constituționale neatinse.
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531 „«Fiă bine venit în capitala Românilor Căpitanul <Si Domnul constituțional care, din vitejia sa făcu 

mul drept, iar divisia, de reservă, comandată, de colonelul Slăniceanu, urma să susțină, aceste ope- raţiuni de la, Calataţ Și de pe ţărmul sting al Du. nărei. Chiar de la, 1 = noembre cavaleria din divi. sia 1-ă înaintă pe malul drept a] rîului, de la Ra. 

Opresc la acest eveniment. Pentru a face narațiunea faptelor ulteri- 
Gre ale oştirei româneser și ale Operațiunilor ei în contra, Vidinului, 
am recurs la raporturile ș stat-major,
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hova spre Kotuzlu, Hârlek, Krustatarselo; *) și 

trupele n6stre de pe malul stîng, în fața Lom-Pa- 

lancei, deschiseră, la; 11|23 o viuă bombardare asupra 
acestui din urmă oraş. La 152; călăraşii ocupară 

oraşul Cibru-Palanca, care fusese evacuat de Tuzci, 
și linia nâstră se întinse spre Apus întrun arc de 

cere care trecea prin Cibru-Palanca, Velcidrama şi 
Krustatazrselo, având centrul de resistenţă la, Ko- 

tuzlu. Aci se aşedă un batalion de infanteriă care 

se întări pe acestă posiţiune; la, Cibru-Palanca se 

afla un escadron de călărași; Rasgradmahala, Vel- 

cidrama, Hârlek şi Krustatarselo erai fiă-care 

ocupate de o jumătate escadron; la, Galicia se afia. 

un escadron. 

__ Brigada de roşiori, după luarea, Rahovei, se în- 

+6rse la Mabhaleta spre a reintra în corpul de ca 

valeriă al generalului Arnoldi din care făcea parte. 

Aci priimi ordinul a porni la, 15/2ș, şi a se afla la 

16/„g la Belibrod, de unde trebuia, să esecute a, doua 

di o recunscere spre Lom-Palanca. Recunoscerea 

se săvârşi cu 2 escadrone şi 1 secţiă de artileriă. 

Tot în acea, di de 17J2 se pornise asupra acestui 

oraş în recunâscere, despre Cibru-Palanca, un pelo- 

ton din regimentul al 8-lea de călărași, pe când 

colonelul Dimitrescu A. cu un detaşament de do- 

robanţă, milițieni şi călărași, trecea Dunărea, de pe 
malul stâng, spre a se întruni cu cavaleria, care 

esecuta, tecunscerea pe malul drept. Aceste trupe 

*) Vegi alăturata cartă a țărmurilor Dunărei de la Rahova 

la Vidin.
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constatară că în urma; unui bombardament, de 6 dile consecutive, Turcii părăsiseră, Lom-Palanca, și se retrăseseră spre Vidin. Românii ocupară în- dată oraşul, 

Pe câtă vreme Plevna, sta încă în picidre, aceste trupe ale nostre de pe țărmul drept al Dunărei aveati ordin a înainta, cu prudență, căci nu erati în forță îndestulătore pentru a împinge operațiunile Până sub cetatea Vidinului, Ele se mărginiră a, acoperi Rahova, a lărgi basa, de operaţiuni a arma. telor aliate, ţinându-se în legătură cu Corpul de cavaleriă al generalului Arnoldi, care opera, la, Ve- stul Plevnei. Din sciințele culese Ia, cuartierul nos- tru general, situaţia, forțelor inamice în acea, parte era, următârea,: la Arcer-Palanka, se aflaă înăriţi 1,800 Turci cu artileriă ; Ja Vîrtop era un detașa- ment inamic retranșat, având ante-posturi la Do- bridol. Cetăţuea, Belgradjik avea o garnis6nă, ca de 2,000 6meni cu 12 tunuri ; la Orăsc se afia un post înaintat cu atileriă, La, Bercovaţ, erati 2,000 ni- zami ; în fine în cetatea, Vidinului se afla o garni- sonă de 12,000 Gment cu număr6să, artileriă, După căderea, Plevnei, divisiunile a 3-a, şi a 4-a române devenind pe dată disponibile, a, 3-a, porni, cum s'a vădut, în escortarea, prinşilor ; a, 4-a, avea, a, se întruni cu corpul de Vest care urma, a, mai fi întărit, de divisiunea, a 2-a, pe mesură ce prinşii se evacuaii și trupe de reservă rusesci veneau să ia locul trupelor române în Plevna, După interna. rea, prisonierilor cazi reveneasă țărei nâstre, și pre-
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darea, autorităţilor militare rusesci a, celor ce ur- 
mai a fi internaţi în Rusia, divisia, 3-a luă, în pază 
țărmul stîng al Dunărei începând de la Giurgiti 
până la, Călărași, unde 'şi da mâna, cu trupele ru- 
sesci aședate pe Dunărea de jos, ast-fel că două 
părţi din litoralul dunărân, de la Gruia la Călă- 
raşi, era păzit acum de-trupe românesci. La Giur- 
gii se aședaseră 8 batalisne și 24 tunuri; aceste 
trupe, pentru unitatea de acţiune în contra Rus- 
ciucului, se puseră de Domnitor la disposiţiunea, 
rhareluj-duce moştenitor care făcea asediul acelei 
cetăţi. La, Olteniţa se aflaii 1 batalion şi 1 baieriă ; 
2 bataliâne și 1 bateriă eraă postate la Călăraşi. 
Apoi de la Petroşani în jos până la, Călăraşi, 15 
escadrâne de casaleriă, românâscă, privegheaiă țăr- 
mul Dunărei. In spatele acestor trupe se aila o a 

doua liniă ocupată de detașamente de reservă ru- 
sesci. 

Pe timpul de viscol, de ger şi de zăpadă care 

domnea în a doua săptămână a lunei lui decembre 
în Bulgaria, trupele române cari urma a porni de 

la, Plevna spre Rahova, şi Lom-Palanca, pentru a, 
lua parte la operaţiunile din Apusul Bulgăriei, își 

săvârșiră marșul lor. Tot în acel timp comandan- 

tul corpului de Vest ordonase divisiunei 1-a de în- 

fanteriă, (care fusese întărită cu 2 batalione de do- 
robanţi sosite de la, Calafat pe la, Rast. şi avea, să 
mai fiă sporită cu trupe ce erai în marş de la 

Plevna) a înainta, spre Arcer-Palanca. La, apropie- 
rea trupelor n6stre, vrăjmaşul începe a se res-
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frânge către Vidin, părăsind posturile sale înain- 
tate de la, Virtop și Dobridol, evacuând și oraşul 
Arcer-Palanca, și retrăgându-se spre Nazirmahala, 
și Vitbol, Divisia 1-a, ocupă la, :0/,„ decembre Ar- 
cer-Palanca,; cavaleria nostră, își întinse rada pe 
linia Sabripașakioi, Vîrtop, Logosovce, Şipot Și 
Corlevo. Satele Vitbol şi Nazinmahala, situate în 
drumul d'între Arcer-Palanca, și Vidin, erai puncte 
pe cari trupele române, operând pe malul drept al 
Dunărei, trebuiati să se facă stăpâne pentru a, se 
apropia, de objectivul lor, cetatea, Vidinului. Sia v&- 
dut că după retragerea, lor din Lom-Palanca, Tur- 

20 decembre cii ocupaseră aceste sate. La * invazia El Porniseră, 
de la Vitbol 1 batalion de infanteriă, Şi 2 escadrâne 
de cavaleriă spre a, recunâsce mişcările nostre, însă. 
1 companiă de infanteriă şi 1 peloton de cavaleriă, 
române întîmpinară detașamentul inamic. care, 
după schimbare de câte-va, focuri, se . retrase spre 
Vitbol. 

Divisia 1-a fiind sporită cu regimentul 1-iă de 
liniă, i batalion din regimentul al 11-lea, 1 batalion 
din regimentul al 14-lea, de dorobanţi şi 3 baterii din 
regimentul;al 2-lea, de artileriă, marele cuartier-ge. 
neral ordonă ca un detașament de 1,409 Gmeni in- 
fanteriă, cu 1 escadron de cavaleriă și 1 secțiă de ar- 

24 decembre ! tileriă, să ocupe la “0. satul Rujince ca, să 
observe trupele vrăjmaşe de Ia, Belgradjik, şi. să 
împedice eşirea, şi împreunarea, lor cu “trupe tur- 
cesci cari ar fi putut, porni din Vidin. Tot în acest, 
scop regimentul a1 3-lea, de dorobanţi se aşedă la,
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Osmanlia, și Logosovce, Aceste trupe ţinură, disele 
positiuni până la, ere când fură înlocuite cu 
brigada, 1-a (Cantili), din divisiunea 2-a de infan- 
terlă sosită de la Lom-Palanca. 

Divisia 1-a, se concentră atunci pe linia, Clodniţa, 
Vîrtop, Sabripașakioi şi Carantina. Colonelul Lecca 
recunoscuse posițiunea inamică de la, Nazirmahala, 
şi Vitbol, ocupată de vro 2,000 6meni infanteriă 
cu 4 tunuri, şi conform ordinelor ce priimise, luă 
disposiţiunile pentru a, ataca, acestă posiţiune, La 
î9 <ecembre. la, 10 ore diminsța, brigada 1-a a acestei 
divisiuni înaintă pe înălțimile de la, Jiglita drept, 

- asupra inamicului, și deschise lupta, Brigada, 2-a 
apucând prin satul Cuşoviţa, trecu gârla, Reca, 
unele trupe prin apă, altele pe o podişcă lângă, o 
m6Tă, şi ocoli flancul drept al inamicului, amenin- 
țând a i tăia retragerea, Artileria, divisiunei se 
“stabili pe înălțimile de la, Jigliţa şi de la Sud de 
Cuşoviţa, și începu focul asupra, satelor Nazirma- 
hala şi Vitbol. Lupta ţinu două ore, după care 
Turcii vădând mișcarea, ocolitâre a, brigadei a 2-a, 
și temându-se de a fi tăiaţi de Vidin, îşi începură, 
retragerea cu precipitare, lăsând în mânile trupe- 
lor române un însemnat material de muniţiuni de 
resbel, corturi, efecte de îmbrăcăminte și un mare 
aprovisionament; de produote. Divisia, 1-a, ocupă 
imediat Nazirmabhala, Vitbol, Tîrnac, Bucoviţa, Si- 
nacovcea, urmărind cu focurile infanteriei şi arti- 
leriei pe Turci, a, căror retragere fu acoperită prin 
forțe pornite din Vidin, dar cari sosiră, prea, târdiiă
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pentru a împedeca trupele nsstre de a, izgoni pe 
inamic din posiţiunile atacate. Scopul atacului fu, 
deci, atins; divisia 1-a, se făcuse stăpână pe posi: 
ţiunile cari împedecaă, spre Sud, înaintarea n6s- 
tră şi începerea, investismentului cetăței, | | 

Comandantul corpului de Vest, generalul Hara | 
lamb, își stabili acum  cuartierul la, Nazirmahala, - ? 
și luă disposiţiunile pentru încongiurarea,. Vidinu- 
lui, care avea, să se esecute progresiv cu sosirea, ce- lor-lalte 2 dizisiuni, a 4-a, şi a 2-a, cari eraă în 
marş. Dar pentru a se asigura, acâstă, înconjurare 
despre Belgradjik, cuartierul general prescrise a se 
face o demonstraţiune cu trupe mai numărâse asu- 
pra, acestei cetăjui, prin natură, forte tare, aşedată, 
pe vîrful unei stânci, și a sili pe inamic a, şi de- 
„masca, puterile ce avea acolo şi cari puteaă ame- 
nința flancul corpului nostru de operaţiuni în con- tra, Vidinului, La, *E**e. capetele de colGne ale 
divisiunei a 4-a, de infanteriă, sosiră, la. Arcer: 
Palanca, Bela, Cladino şi Ostrocavei. Comandan- 
tul divisiunei, generalul Angelescu G. conform or- 
dinilor ce priimise, înainţă, brigada 2-a (Ipătescu) 
spre Belgradjik, Bela, şi Vîrtop; iar brigada, l-a. 
(Sachelarie) avea, să'și urmeze marșul asupra Vi- 
dinului. Generalul Angelescu G. întreprinde în diua, 

e 2 eecembre, o recundscere asupra Belgradjikului cu 
regimentul al 8-lea de liniă și 1 escadron din a] 
9-lea călăraşi, iar la 1/13 ianuarie fiind sosit restul 
brigadei Ipătescu la, Vîrtop, Bela, şi Caluger, co- 
mandantul divisiunei a 4-a ordonă a, se începe o
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canonadă care ţinu totă diua. Bombardarea, “urmă, 
în dilele de 2/,, şi */,; ianuarie, , în, care timp gene- 
ralul Angelescu dispuse a se esecuta, demonstra, 

-țiuni de atac de către regimentul al 8-lea de liniă 
şi al 2-lea, de dorobanţi (i, pe când brigada; 1-a (Can- 

“ili) din divisia 2-a, înainta asemenea, trupele de la 
Rujince, Scomgea și Orăsc. Turcii nu răspunseră, 
de cât forte slab din cele 3redute şi din fortul cari 
apărai oraşul, și constatându-se ast-fel că, pentru 
a. observa și conţine garnis6na Belgradjikului, bri- 
gada, Cantili va fi de ajuns, generalul Angelescu 
dete ordin brigadei a, 2-a, din divisia sa a se în- 
drepta, spre Vidin, şi a se împreuna acolo cu tru- 
pele de investiment. 

Cetatea. Vidinului, asedată pe malul drept al 
Dunărei în faţă de Calafat, la vro 50 kilometri de 
Timok şi de fruntaria Bulgariei spre Serbia, a, ju- 
cat în tot-d'a-una, un rol important în răsbiele an- 
teridre ale. Tureiei. Oraşul cu o populaţiune şedătâre 
ca de 25,000 locuitori, coprindea acum un număr 
aprope înduoit de suflete, sporindu-se cu familiile 
musulmane din localităţile din prejur şi chiar mai 
depărtate, cari, la înaintarea, trupelor nostre se re- 
fugiară aci sub protecţiunea, cetăței. Acâsta, era, con- 
stituită din două incinte. Una, alcătuită de lucrări 
permanente cu fronturi bastionate și șanțuri ali- 
mentate cu apă din gârla, Pereşit; care se aruncă în 
Dunăre la, Vestul orașului. A doua incintă, formată, 

- de lucrări trecătâre sprijinite pe redute, înconjură 
suburbiile. Inaintea acestor incinte se află de tote
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părţile un tărâm mlăștinos care îngreunâză apro- 
pierea, de cetate, Punctul de atac mai lesnicios este . despre Nord, unde terenul se înalță mai mult. De- spre Dunăre Vidinul era apărat; de un zid în crţ.. 
mailldre. 

i 
Ast-fel întărită, cetatea, turesscă avea 0 'garnis6nă, .. 

de 12,000 6meni trupe solide, şi era, pregătită cu 
provisiuni de hrană şi de muniţiuni spre a putea; susține un asedii mai îndelungat. Ea era, coman- 
dată de un general cunoscut de energic și inteligent, 
ferikul (general de divisiă) Izzet paşa, care nu se 
mulţumi cu apărarea, pasivă, în dosul forturilor, ci 
se întinse peste linia lor înainte întărind, cum s'a 
vădut, punctele Vitbol şi Nazirmahala, Tatargik, 
Novoselo, Rupce, Rainovce, Capitanovee, Ceiselo;; 
și mai ales importanta, posiţiune de la Smărdan 
și Inova, 

_ 
Pentru a, putea, Păși la atacul fortereţei, corpul 

nostru de Vest trebuia, so împresâre de t6te Păr- 
țile şi să'i taie comunicaţiunile atât cu Belgradjikul + cât și cu Nișul. Isolarea, de acâstă din urmă cetate 
otomană aședată la p6lele apusene ale Balcanilor, 
avea, să fiă înlesnită de intrarea, în acţiune a Ser- 

„biei, care, după căderea, Plevnei, declarase resbel . | Turciei la 2], ianuarie 1878, și armata, sârbescă "și 
începuse operaţiunile în contra Adliei şi Nişului, - 

" Generalul Haralamb prescrise disposiţiunile pentru 
împresurasre. Ante-garda, corpului ocupă satele Be-  larada și Musulmana, și brigada; de roşiori porni în 
recundscere la Nord spre Denkoviţa, de unde res-
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ping6nd pe inamic după o scurtă luptă, împinse 
“până la Florentin, pe malul Dunărei la Nord de 
Vidin. Urmară'apoi cele-lalte trupe întărite acum 
şi de a doua brigadă a divisiunei a 4-a, care sosise 
din "naintea Belgradjikului, şi de brigada a 2-a a 
divişiunei a 2-a (Cerkez) care îşi săvârşise la 9 ia- 
nuarie marșul ei de la Plevna şi Rahova, spre Vidin. 
Corpul de Vest ocupa, la, "j2 ianuarie următărele 
posiţiuni: La aripa nâstră drâptă, divisia, 4-a, (pe- 
neral Angelescu G.) cu brigada 1-a (Sachelarie) la, 

- satul Vitboi, având posturi înaintate dincolo de pod 
pe șostua, Vitbol-Vidin, cam la 3,500 meţri de ce- 
tate. Brigada 2-a (Ipătescu) ocupa, satele Tîrnac şi 
Bucoviţa, cu posturi înaintate spre Tatargik, unde 
se lega cu divisia 1-a, (Lecca). Acestă divisiă, exe- 
cutase la 2/,, ianuarie, după sosirea, brigadei Sa- 
chelarie, un marș ocolitor, respinsese la 355 0 de- 

_monstraţiune de atac a câtorva, tabore turcesc! 
cu cavaleriă pornite din Tatargik şi Novoselo, şi 
se aședase cu brigada 1-a, (Cruţescu) la. Belarada 
şi în viile din drâpta și stînga, şoselei Adlie-Vidin. 
Brigada a 2-a, (Dona) a, acestei divisiuni ocupa sa- 
tul Musulmana şi viile din spatele satului Rupcea, 
în care se afla inamicul. Divisia, 2-a (general Cer. - 
chez) avea până acum înaintea, Vidinului numai 
brigada, 2-a, împuternicită cu 2 escadrâne din re- 
gimentul al 8-lea călărași sosite de la Lom-Palanca, 

cu vegimentul al 9-lea, dorobanţi şi 2 baterii date 
de divisia 1-a, şi ocupa satele Girce și Dencoviţa. 
Brigada de roșiori şi 4 escadrâne din al 2-lea şi al
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8-lea de călărași, acoperea, aripa, stingă a corpului 
de investisment și se întindea, de la, Negovaniţa, şi 
Halvagii până la Florentin. Numărul luptătorilor 
corpului de investisment, pe malul drept al Du- 
nărei, era în diva de :1., ianuarie de 15,435 baio:: 
nete, 2,149 călăreţi şi 84 tunuri ; pe malul stîng 
se mai afla la, Calafat și Ciuperceni . divisia, de re- 
servă (colonel Slăniceanu). 
Rada de înconjurare a, trupelor n6stre ne fiind 

încă la distanță eficace spre a se începe bombar- 
darea, cetăței de pe malul drept al Dunărei, co- 
mandantul corpului dispuse, la, 11/„3 ianuarie, a, se 
restrînge acea radă ordonând divisiunei a 4-a - a 
înainta, asupra, posiţiunei de la, Tatargik ; divisia, 
l-a avea să ocupe satele Rupcea și Rainoveea, şi 
apoi Novoselo după ce'l va, fi bătut de ajuns cu ar- | 
tileria sa. Divisia 2-a urma să înainteze și să ia, 
„cu forţă satele Smărdan Şi Inova, şi trebuia, să, în- 
cepă atacul după ce divisiunile a. 4-a, Și 1-a zor fi 
ocupat Rainovcea, Rupcea, şi Tatargik. Bateriile 
divisiunei de reservă, de pe malul stâng al Dună- 
rei, aveai să susţină, prin bombardare viuă, asupra, 
Vidinului, atacul trupelor nâstre de pe malul drept, 

La 12/24 ianuarie atacul corpului de investisment 
al Vidinului a început pe tctă linia. La 7 ore di- 
minâţa, la aripa nâstră, drâptă, divisia 4-a, (gene- 
tal Angelescu G.) a deschis focul celor 3 baterii - 
de 12 tunuri construite peste n6pte în drâpta şi 
în stânga, şoselei Vitbol-Vidin, şi având de obiectiv 
fortul Sud, precum și colGnele inamice ce ar fi
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eşit din cetate . spre a. merge în ajutorul Tatargi- 
„ Kului și Novoselei. Brigada Sachelarie era, aşedată, 

în susţinerea, artileriei ; brigada Ipătescu avea, să 
înainteze asupra Tatasrgikului.: La, 711, ore acestă 
brigadă, părăsesce bivuacurile, şi regimentul al 

„8-lea, de liniă, 1 batalion din regimentul al 2-lea 
de dorobanţi şi 1 peloton de genii, sub comanda- 
mentul loc.colonelulut Poenaru, înaintâză asupra, 
Tatargikalui. Restul trupelor acestei brigade, sub 
colonelul Papadopolu, era în reservă. La 8 ore 
loc.-colonel Poenaru intră în Tatargik, unde se în- 
tâlnesce cu trupele divisiunei 1-a (Lecca). 

Acâstă, divisiă avea, ordin a, păși în acţiune si- 
multaneii cu divisiunea a, 4-a, cu care trebuia, să 
concure în atacul asupra Tatargikului, a ocupa, 
asemenea satele Rupcea şi Rainoveea, și după 
acâsta a, ataca, posiţiunea vrăjmaşă de la, Novoselo. 
Artileria; divisiunei se aşedase în 3 baterii constru- 
ite peste npte, din care 2 baterii de 18 tunuri 
luai sub focul lor satul Novoselo Și împrejmuirile 
ui, a 3-a bateriă, de 6 tunuri, la spatele satului 
Rupcei, bătea, atât Novoselo cât, și flancul posiţi- 

- unei inamice de la Smârdan, Brigada 1-a (Cru- 
"ţescu) se pune în marș Ja, 6!/, ore diminâţa, asupra, 
Tatargikului, având în linia ântăiă bataliGnele 1-ii 
ale tegimentelor 1-iă de liniă și -iă de dorobanţi 
în a doua liniă al 2-lea batalion din regimentul 
l-iă de liniă și 3 companii din regimentul al 11-lea 
de dorobanţi, sub loc.-colonel Dănescu. In reservă, 

„Se aflaă 2 batali6ne din regimentul 1-iă de doro-
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banţă, sub maiorul Burileanu. Indaţă, ce inamicul 
zăresce înaintarea, trupelor nostre asupra, Tatargi- 
kului, el deschide un foc viă de infanteriă sustinut 
de artileria din Novoselo, care însă nu pricinuesce - 
pagube seri6se din causa, tragerei nesigure și a. 
ceței. Brigada Cruţescu înaintând cu hotărire, 
Turcii, cari erai înșănțuiți în Tatargik, părăsesc 
acsstă posiţiune şi se retrag spre Novoselo; tru- 
pele n6stre din divisiunea, 1-a, ocupă Tatargikul, 
unde se întâlnesc apoi cu colâna divisiunei a 4-a, - 
condusă de loc.-colonel Poenaru. Compania de 
geniă se puse îndată a întări posiţiunea, și a o 
întârce în contra, Vidinului. 

Pe când brigada Cruţescu înainta, asupra Tatar- 
gikului, brigada Dona. a divisiunei 1-a, se îndrapta, 
asupra satelor Rupcea şi Rainovcea. 5 companii 
din regimentul al 4-lea, şi 1 batalion din regimentul 
al 15-lea dorobanţi, conduse de loc.-colonel Herfner, 
porniră din viile de la, spatele Rupcei și ocupară 
acest saț, care fusese evacuat, de Turci. 'Tot-de-o- 
dată 1 batalion din regimentul al 3-lea de doro- 
banți ocupă Rainovce, de unde asemenea Turcii se 
retirăseseră, Ast-fel, pe la orele 10 a. m. posiţiunile 
Tatargik, Rupce şi Rainovee crai în stăpânirea, 
trupelor n6stre cari se întăriră pe dînsele. Nu mai - 
remâneaiă acum în linia, anteridră de apărare, în 
posesiunea, vrăjmașului , decât posiţiunile de Ja 
Novoselo, Smârdan și Îngva, la Sud și Est; de la, 
Capitanovee, Kerimbeg şi Ceiselo, la, Nord. 

Spre a păşi la atacul Novoselei, punctul cel mai
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apropiat de csiatea Vidinului: și spre care nu se 
putea, înainta, decât pe şoseaua, Adlie-Vidin, terenul 
fiind mlăștinos jur-împrejur, trebuia, ca, trupele 
n6stre să, se facă stăpâne mai ântăiă pe întăririle 
vrăjmaşe de la Smârdan și Inova. Atacul acestor 
întăriri urma a, se da, de divisiunea, a, 2-a, după ce 
linia Tatargik-Rupcea-Rainovce va fi fost ocupată, 
de divisiunea, a 4-a şi a 1-a. Pe la, orele 11 coman- 

„ dantul corpului trămise ordin generaiului Cerchez 
„a începe acum atacul asupra Smârdanului şi Îno- 

vei, şi în același timp, spre a face diversiune și a 
atrage atenţiunea, inamicului, regimentul al 8-lea, 
de liniă priimi ordinul a, înainta, asupra; podurilor 
de pe digul șoselei Novoselo, și a desemna, un atac 
asupra, acestei posițiuni. Regimentul al 8-lea de 
liniă înaint6ză asupra primului pod, şi după o 

„>. scurtă, dar sângerdsă luptă - în care fu răniţ de 
-mârte sub-locotenentiul Șerbănescu, și mai mulţi 
“soldaţi din acest, regiment; cădură uciși și răniță, 
podul d'ântăiă fu luat de trupele nâstre şi Turcii 
respinşi asupra podului al doilea. 

Generalul Haralamb aştepta acum începerea, 
acţiunei divisiunei a 2-a. Ceaţa, devenise atât de 
desă în cât artileria nu mai putea, aprecia efectul 
tragerei sale. Generalul Cerchez își dispusese de 
diminâţă trupele, având în viile din faţa satului 
Dencoviţa, câte un batalion din regimentele al 4-lea 
şi al 6-lea, de liniă; 1 companiă din regimentul 
al 4-lea era aședată la, mora, de pe părîul Topolovița, 
spre a servi de reazim flancului drept al infanteriei
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şi a susține escadronul din regimentul al 5-lea, de 
călărași, care acoperea acest flanc spre Rainoveea, 
Regimentul al 9-lea, de dorobanţi, dat ca, întărire - de divisiunea, 1-a, era, în reservă, ; 24 tunuri eraă aşedate în baterii pe d6lurile de Ia, Dencoviţa, şi băteat posiţiunea, ce urma, să se atace. Pe flancul 
stâng, 3 escadrâne din regimentele al 2-lea, şi 8-lea . de călăraşi ocupaiă Halvagi, priveghiând terenul d'înaintea, Inovei şi Capitanovcei, ocupate de ina- mic, şi aceste escadrâna se legaii pe stânga cu brigada, de roșiori, care înaintase de la N egovaniţa, 

în faţa Capitanoveei Și Kerimbegului, cu misiunâ a împedeca înaintarea de ajutâre turcesci din numitele puncte spre Inova, şi Smărdan, | In acâstă ordine adăsta, divisia a 2-a resultatul atacurilor asupra, Tatargikului, Rupcei şi Rainovoei, 
pentru a intra, apoi în acţiune conform dispositi- vului de bătaiă. Pe '1a, 7 ore diminâţa, un detaşa- ment turcesc, tare de 200 Gmeni infanteriă cu vro 60 călăreţi, înaintâză în recunsscere de la Smâr- dan asupra trupelor române aședate în viile de Ia Dencoviţa. Ante-posturile nostre priimesc cu focuri vii pe vrăjmaş, ȘI1 silesc a, se retrage. La amiadi ge- neralul Cerchez trămiţe relaţiă comandantului cor: pului despre cele petrecute în linia sa, şi cere ordin dacă, în urma, ceţei dese care Îngreunâză, mişcările trupelor, urmâză, totuşi ca, să dea atacul asupra, Smărdanului şi Inovei. Generalul Haralamb r&s- punde că aceste posițiuni fiind de mare importanţă, 

36
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pentru trupele nostre, este necesar ca ele să se 
ocupe şi atacul să se dea. 

Smărdanul şi Inova erai întărite cu 3 redute 
legate între dinsele prin tranșee de oerotire, şi 
apărate de vr'o 2000 6meni cu artileriă. La, orele 
2 și 20 minute, generalul Cerchez dete semnalul 
atacului prin 3 salve de câte 12 tunuri ale bate- 
riilor din vii. La acest semnal tiraliorii noștri es 
din șanțurile în cari eraă adăpostiţi, și trupele de 
atac, comandate de loc.-colonel Cotruţă, având în 
prima, liniă batalionul al 2-lea din regimentul al 
4-lea, de liniă cu maiorul Stoilov în -cap, şi com- 
paniile a 3-a și a 4-a din batalionul 1-iii al ace- 
luiași regiment, atacă de front reduta, din stânga 
posiţiunei inamice. O secţiă din bateria călărsță, 
înainta împreună cu col6na de atac. In acelaşi 
timp -cele-lalte 2 companii din batalionul 1-ită al 

"regimentului al 4-lea, și batalionul 1-iă din regi- 
mentul al 6-lea de liniă, cu maiorii Teleman și 

Ulescu în frunte, acoperiţi pe drâpia, de escadronul 
i-iă din regimentul al 8-lea, de călăraşi, fac o miş- 

care ocolitâre asupra satului Smărdan, spre a 
„ataca, reduta pe la spate. 

Maiorul Stoilov, care înainta asupra redutei din 

stânga, Smărdanului cu cele 6 companii din regi- 
mentul al 4-lea, de liniă, profită de un șanț vechiă 
dinaintea ei prin care se putu apropia, acoperit, 
precum şi de negura, dâsă care împedeca, vederea 

inamicului, şi linia, tiraliorilor noștri, urmată de 
aprâpe de susțineri, ajunge, fără a trage o puşcă,
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la, şanţ, Companiile nâstre trec ca un vârtej peste dînsul, și în câte-va, minute năvălese asupra, pa- rapetului. Turcii, surprinşi, se apără cu desnădej- duire; o luptă din cele mai sângerose se încinge, soldaţii noştri lucrâză, cu baioneta şi cu lovituri năprasnice cu patul puscei. Oficierii combat, în Ă rând cu soldaţii, toţi se disting, dar maj ales căpi- tanul Vidulescu cu compania 8-a, şi căpitanul Amăreșteanu cu compania 5-a. 'Tunarii otomani mor lângă tunurile lor; trupuri de nizami încleş- tate în supremă, luptă, cu trupuri de Români, umplu șanțurile şi zac înnăuntrul redutei. Dar Și perde- rile nâstre sunt simţitore; din cele 6 Companii cari dedeseră asalt de front, redutei, a,. treia, Parte a efectivului era, afară din luptă, şi maiorul Stoilov- vedea apropiându-se momentul când va, fi silit de sosirea, reservelor inamice să părăsâscă cucerirea, care costase atâtea şiroie de sânge. | De o-dată se aude în spatele redutei un puternice strigăt de ura / românesc care împrăscie îngrijirea maiorului Stoilov şi a, vitejilor sei soldaţi. Era ma. iorul Telemain, care, folosindu-se de câta care ascundea, mișcările, săvârşise ocolirea, redutei şi se aruncă asupra ei pe la gît. Cucerirea, redutei era, - acum asigurată. Dar Turcii din a 2-a redută, și din satul Smărdan împroşcaii cu un foe viu de gl6nţe și de obuse trupele n6stre din reduta, Câş- tigată. Atunci. loc.-colone] Cotruţ pornesce bata, lionul 1-iă din regimentul al 6-lea de liniă, şi com- paniile a 5-a şi a 8-a din regimentul a] 4-lea, de
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liniă asupra redutei n*.2; iar batalionului 1-iă 
al regimentului al 4-lea, de liniă şi companiilor a 
6-a, și 7-a din același regiment, le ordonă să atace 
sâtul Smărdan. Tunurile maiorului Vartiade aco- 
periseră până aci cu obuse satele Sinărdan şi 
nova, şi redutele n” 2 și 1 cari mai eraii ocupate 
de vrăjmaș, Maiorii Teleman şi Stoilov în frunţea, 
trupelor, pătrund în Smărdan ; o încăierare crân- 
cenă și ucigaşă urmeză aci. Soldaţii noștri sunt 
siliți a respinge pe Turci din ogradă în ogradă, din 
casăîn casă, dar nu fără, simţitore jertfe şi din 
partea n6stră. Locotenentul Paladi fu rănit aci, 
sub-locotenentul Frunzeti cade ucis, străpuns de 

trei glânţe î în momentul când, în capul pelotonu- 
lui seu, se repedea asupra, casei baricadate în care 
Turcii aveai telegraful de comunicaţiune cu Vidi- 
nul, şi din care trăgeai focuri de pe ferestre, din 
podul casei, și se apăra cu îndărătniciă. Dar tote 
silințele vrăjmaşului fură zadarnice ; nimic nu 
putu opri minunatul avânt de voiniciă al oștenilor 

noştri. Satul Smărdan rămase în stăpânirea lor. 

Turcii erai isgoniţi, parte îşi căuta, scăparea, în a, 

„treia redută despre Inova, parte fugea spre Vidin. 
Escadronul 1-iă din regimentul al 8-lea de călăraşi 
care urmase aripa nostră drâptă în mişcarea, ei 
ocolitâre, se puse în gâna fugarilor şi prinse vr'o 

200 dintr'înşii, dar două escadrâne de Cerkezi eşite 
din Vidin acoperiră retragerea, 'Turcilor, şi călă- 
raşii încetară urmărirea, îngreunată de tărâm. 

"Pe când se urma, acâstă, luptă în satul Smărdan,
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maiorul Ulescu, cu batalionul din regimentul al 
6-lea de liniă şi cu cele 2 companii din regimentul 
ai 4-lea, de liniă, ataca reduta no 2 cu mare ener- 
giă, pătrundea întrînsa, și Turcii lăpădaă armele: 
și se predaă. Vrăjmaşul respins din două redute şi 
din satul Smărdan, nu mai ocupa acum de cât 
reduta n0 i de pe flancul se drept, şi satul Inova. 
Generalul Cerchez dede atunci ordin regimentului 
al 9-lea, de dorobanţi, care se afla, în reservă, a păși 
la atacul redutei a treia, şi a satului. Dorobanţi, 
conduși de comandantul lor loc.-colonel Holban şi 
de maiorul Stroja, înaint&ză cu hotărtre Ja atac sub 
focul crâncen al apărătorilor redutei, având a: în- 
vinge şi greutăţile tărâmului, căci trebuiaiă să trecă 
pe ghiaţă şi prin apă până la brîă, părtul Delena, 
care se afla înaintea întărirei inamice. Acâstă îm- 
prejurare întârdiă marşul regimentului al 9-lea 
de dorobanţi, şi Turcii, vădând că nici focul, nici 
apa nu pote opri înaintarea soldaţilor noştri, nu 
mai cutâză a aştepta sosirea lor, şi, după ce mai 
trag câte-va descărcături de pusci şi de tunuri cu . 
mitralie, ei scot repede gurile de foc din redută şi 
se retrag prin satul Inova spre Vidin. "Regimentul - 
al 9-lea de dorobanţi, care în înaintarea, sa încer- 
case perderi în soldaţi şi oficieri (pîntre aceştia, 
sub-locotenentul Verbiceanu ucis, locotenenţii Băj- 
goi şi Argeşianu răniţi) ocupă reduta, şi satul Inova. 

Pe la6 ore sâra lupta, era sfîrşită, şi trupele nostre 
ocupail întrega, liniă pe care o atacaseră, diminsța, 
începând de la Tatargik, la, Sud, şi până la Rupcea,
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Rainovcea, Smărdari Și Inova la Est $ şi Nord: Est. 
Momentul principal al bătăliei fusese, cum s'a vă- 
dut, lupta, de la Smărdan Şi Înova, care era posi- 
țiunea cea mai tare a liniei înaintate de apărare a 

- cetăţei Vidinului, și unde vrăjmaşul desfăşurase 
mai multă împrotivire. Trupele nâstre cazi deteră, 
asaltul acestei posiţiuni, se purtară cu cea maj 
„mare vitejiă ; ele fură, conduse cu energiă şi cu in- 
teligență de. șefii lor. Intre aceștia se distinsese 
“mai ales loc. -colonel Cotruţii, comandantul atacului 
din drâpta asupra, redutei n | şi'2 și a satului 
Smărdan. El sciu să se folos6s0ă, de tărâm şi de 
împrejurări (ceața, surprinderea, Tureilor) spre a'şi 
s&vârşi mișearea ocolitore și a, cădea, în spatele ina- 

„micului, şi tot de-odată trăgător dibacii, acest, ofi- 
„.. cier superior luase o puşcă în mână, încinsese o 

gibernă şi, ca un simplu soldat, lua, liniştit în mij- 
locul glânţelor, la ochiă şi culca, la, pământ tiraliori 

„„ tureesci eari cercaiă a, opri cu focul lor înaintarea, 
liniei nâatre de atac. Maiorii Teleman, Stoilov şi 
Ulesen. dederă, asemenea, prin pilda lor, avânt, și 
entusiasm trupelor. Intr'un cuvânt, oficierii  supe- 
riori şi subalterni îşi făcură datoria. Ne pare răă 
“că în acâstă scriere în care trebuie să îmbrăţişăm 
generalitatea faptelor şi întîmplărilor petrecute în 
întrega periddă a, resbelului, nu ne putem întinde 
a descrie nenumărate acte individuale de vitejiă, 
și devotament săvârşite de oficieri și de soldaţi. 
Când sar culege şi sar publica, monografiile cor- 
purilor, istoricul regimentelor n6stre, sar vedea cât
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sunt ele de avute în asemenea acte. Vom dice aci 
numai că plină de gloriă pentru armata nâstră 
ai fost diua, de '2/,, ianuarie 1878 şi lupta de la | 
Smărdan şi Inova, unde regimentele al 4-lea, al E 
6-lea de liniă şi al 9-lea de dorobanţi culeseră, da- 
fini nevestejiţi și meritară ca, Domnitorul să le în- 
cunune drapelele cu marea, cruce a Stelei Româ- 
niei. Vrăjmaşul perdu în acea di posiţiunea, sa. cea; 
mai tare înaintea Vidinului, avu ca la 400 Gmeni 
uciși, un număr şi mai mare de răniţi şi peste 300 
prinși, între cari 4 oficieri. Restul trupelor turcesci 
din Înova, și Smărdan, sfărâmate, se retraseră, în 
cetate. 4 tunuri de oțel Krupp, unele din ele încă 
încărcate, atât de silnică şi de iute fusese năvala 
oștenilor noştri, cădură în mânele lor, împreună, cu 
numărâse muniţiuni de artileriă şi infanteriă, şi mai 
multe sute de pusci Peabody- Martini ȘI Snider. 

Ora, era prea. înaintată spre a se urma, atacul ; 
şi trupele, cari de mai mult de 12 ore se aflati sub 
arme, aveati trebuinţă de repaus. Acţiunea asupra, 
Novoselei se amână, deci, cu atât mai vîrtos căse: 
putea, aștepta cu siguranţă o întârcere ofensivă a 
inamicului asupra Smărdanului şi Inovei. Posiţiu- 
nea era prea importantă pentru apărarea, cetăței, 
pentru ca Turcii să nu încerce a o lua înapoi. În- 
tradever în timpul nopţei se observă, mişcări de 
trupe vrăjmaşe despre Capitanovoe şi Vidin, şia 
doua di 13/25 ianuarie, în zori, mai multe tabore de - 
infanteriă turcâscă având înainte un lanţ; de tira- 
liori, urmat, de artileriă, se zăriră înaintând despre
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“ Capitanovee şi despre cetate către satele IÎnova, şi 
Smărdan. La 6!/, ore tunurile otomane deschid -fo- 
cul asupra posiţiunilor nostre. Regimentul al 4-lea, 
de liniă, regimentul al 9-lea, de dorobanţi şi bata- 

"ionul 1-iă din al 6-lea de liniă, cari ocupă Smăr- 
danul şi Inova, sunt; sub arme, gata a priimi atacul 
inamic. Brigada, de roșiori se întinde pe stânga în 
faţa, Capitanoveei şi Kerimbegului. Linia tiraliorilor 
turcesci înainteză cu hotărtre până la 300 metri 
de posiţiunile n6stre, urmată, de col6nele d'înapoi; 
Gar lovită pe front, de salvele infanteriei şi artile- 
riei române, amenințată, pe flancul lor drept de 
brigada de roșiori care'şi desfășură, escadrânele pe 
terenul aci șes şi favorabil, și începe a năvăli, Tur- 
cii se retrag treptat, și în ordine, nu însă, fără a, 

- întîmpina, perderi atât în 'naintărea, cât și în 'na- 
poierea, lor în câmp descoperit. 

Perderile nâstre în dilele de 12/;, ȘI 15/-ș ianuarie 
ati fost de 119 morţi și 316 răniți. Ca, în tâte lup- 
tele precedente, oficierii plătiră cu bilşug nobilul 
tribut către patriă; 11 dintre dînșii cădură, 4 ucişi, 
7 tăniţi. Cei cari aflară aci mortea, sunt: locote- 
nentul Elefterescu Sache, din regimentul a] 6-lea, 
de liniă; sub-locotenenţii Frunzeti I6n, din al 4-lea 
de liniă; Verbicânu Vasile, din al 9-lea de dorobanţi; 
Șerbănescu Dimitrie, din al 8-lea, de liniă, Răniţi 
erau: căpitanii Georgescu Constantin, din regimen- 
tul al 4-lea de liniă; Lecca, Grigore, din al 3-lea re- 
giment de dorobanţi ; locotenenţii Bălănescu I6n, 
din al 6-lea, de liniă; Cumpănaş Ilie, Paladi I5n,
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din al 4-lea de liniă; Băjgoi I6n, Argeşianu Chri- 
stache, din al 9-lea, de dorobanţi. | 

isbânda câştigată de armata nâstră în diua de 

12], ianuarie.avu o simțită înrîurire morală, insu- 

fiând vrăjmașului temere şi descoragiare. Intrade-" 

văr el nu numai nu cuteză de aci înainte a lua 
ofensiva, în contra, nostră, dar începu chiar în diua 
de 15/2; a părăsi posiţiunile sale înaintate de la, 

Kerimbeg şi Ceiselo, şi în nptea, de 13/2; spre 1/3; 

evacuă asemenea Capitanovce, posiţiuni cari fură 
tote ocupate pe dată de trupele nâstre. Nu mai r&- 

mase în posesiunea Turcilor înaintea, cetăţei de 

cât satul Novoselo, asupra cărui comandamentul 

corpului de investisment hotărî a nu se mai da 

atac cu forţa, căci ocuparea acestui sat nu mai 
avea importanţă în urma, câștigărei de către tru: 
pele n6stre a posiţiunilor de la Tatargik, Rupce, 

Rainovce, Smărdan, Înova, Capitanovoe, Kerimbge, 
Ceiselo şi Cutova, cari închidea jur-împrejur ce- 

tatea, Vidinului şi o puneaii sub dominaţiunea, tu- 
nurilor n6stre. 

Vidinul era acum împresurat de tâte părțile şi 

încins cu un briîii de foc despre malul drept şi des- 

pre malul stâng al Dunărei. Cetăţuia, Belgradjik 
era asemenea priveghiată, şi conținută de brigada 
1-a (Cantili) a divisiunei a 2-a de infanteriă, care, 

de la 5]„„ ianuarie de când rămăsese singură în 

faţa acestei posiţiuni, prin mişcări, recunâsceri şi 

bombardări continue, ţinea în îngrijire pe inamic. 

Prin acâstă activitate brigada Cantili împlinea
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- “lipsa unui efectiv mai număros cu care să potă ataca întăririle vrăjmaşe, și în misiunea 46 ob- servazre ce i era; încredințată, ea dovedi energiă, inteligenţă, Tăbdaie Ja, greutăţi şi osteneli. 

La 15/ ianuarie corpul nostru -de împresurare de pe malul drept, întărit cu al 9-lea, batalion din regimentul al 4-lea, de dorobanţi, adus din Calafat ; cu al 2-lea batalion din regimenţtul al 6-lea de liniă,; cu batalionul al 2-lea, de vOnători și regimentul al „5-lea de liniă, sosite de la. divisia, 3-a; cu batalio- “nul -1-iă din regimentul al 10-lea, de dorobanţi, - deschide, cu 148 guri de foc de pe ambele țărmuri ale rîului, bombardarea, care avea să silâscă, ceta.- „tea, să se predea, sată să, deschidă în zidul ei Spăr- - tura prin care aveai să se asvărle colânele n6stre „de asalt, „Bombardarea, ținu în timp de 9 dile până la =. Vidinul ardea, în flacări de tote Păr- ţile, şi se aflase prin desertori şi locuitori refugiaţi în liniile române, că garnis6na, era, discoragiată, că tot oraşul suferea, într'atâs, de acest foc violent, încât notabilii musulmani şi creștini merseseră, în numele: populaţiunei, la guvernorul civil şi la comandantul cetăţei spre a "i ruga să nu mai ur- meze o luptă zadarnică, şi ax. conjura, în numele umanităței, să capituleze. Atunci sosi, prin cablul electric sub-dunărân, Ia, 2 eiare_ Soirea, oficială în cuartierul general a] corpului de Vest, despre încheiarea, armistiţiului de la, Andrianopole între Rusia și 'Tureia, şi Domnitorul ordonă a, se Sus- -penda, ostilitățile. La, '*l25 februarie se încheiă,
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“între ferikul Izzet pașa, şi şeful statului nostru. - 
major general, colonel Fălcoianu, în numele gene-: 
ralului Manu delegat al maiorului-general al ar: 

„matei, următârea, convenţiune : | - 

Intre E. S. Izzet paşa, comandantul cetăţei. Vidin, : 
și E. S. generalul Manu, lucrând în numele E. S. ma- 
iorului-general al armatei române, s'a convenit ur- 
mătorele . - 

Î. Diua evacuărei cetăţei de către trupele imperiale 
otomane este fixată pe mâine !2/,, ale curenti, la. 
amâdi. Un singur batalion din aceste trupe va ră&- 
mânea în calitate de sentinelă până la intrarea tru- 
pelor române. 

II. Trupele imperiale se vor opri ia Vitbol şi Nazir- - 
mahala până ce, prin mijlocirea autorităţilor române, 
se va îngriji transportul. provisiunilor diselor trupe. 

UI. Trupele române vor intra la Vidin mâine, 12 
ale curentei, la 3 ore sgra. - 

IV. Autorităţile militare otomane se îndatorâză a 
desemna. oficierilor armatei române, cari se vor pre- 
senta la orele 4 de dimintia, locurile ce sunt a se 
ocupa de către sentinele, locuinţele şi cele-lalte.. 

V; Onorurile militare se vor da reciproc; statul- 
major român va priimi defilarea trupelor imperiale la 
eşirea lor din fortereţă, şi vice-versa statul-major oto- 
man va priimi defilarea trupelor române la intrarea. 
lor în cetate. o 

VI. Autoritatea civilă otomană va priimi trupele 
vomâne la intrarea lor în Vidin, spre a asigura a- 
cestor trupe o priimire cordială și a înlătura veri-ce 
neorănduială,. 

VII. Autoritatea civilă va pune la disposiţiunea tru- 
pelor române locuinţele de cari ea va putea dispune 

24
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pentru instalarea lor, şi le va înlesni mijloacele de 
subsistență și de comunicaţiă. . 

VIII. Evacuarea fortereței Belgradjik se va face în 
același mod ca aceia a Vidinului, adică trupele oto- 
mane formând garnisona acestei cetăți vor efectua 
predarea ci imediat trupelor române, urmând însă 
a rămânea în orașul Belgradjik, până la trecerea tru- 
pelor din Vidin pentru a se împreuna, aci. 

IX. Comisiunea militară otomană însărcinată a 
efectua presarea cuinventarii a armelor, muniţiuni- 
lor și a altora ce urmează a se lăsa, în deposit la Vidin, 
va, fi oficial presentată la marele-cuariier român de 

„către E. S. Izzet pașa. 
X. Trupele imperiale otomane ce vor cantona în 

 cuartierele de la Vitbol și Nazir până la plecarea lor 
„definitivă, vor putea face aprovisionările necesare 
din Vidin pentru a nu atinge provisiunile lor de drum. 

XI. Familiile militarilor ce însoțesc trupele impe- 
riale otomane, și cari vor porni cu o n6pte mai 
"nainte de plecarea trupelor din etapele de la Vitbol 
şi Nazir, nu vor fi întru nimic supărate în trecerea 
lor. Cât despre familiile militarilor cară vor rămânea 
la Vidin spre a aştepta deschiderea liberei naviga- 
țiuni a Dunărei, li se vor acorda de către autorită- 
țile militare române toate înlesnirile pentru a reintra 
în câminile lor. Tot asemenea se va urma şi cu 
familiile refugiaților. , 

XIE. Autoritatea militară română se însărcineză a 
remite trupelor imperiale o seriscre deschisă, drept 

“titlu, pe lângă autorităţile nuilitare sârbe în scop de 
a asigura acestor trupe libera trecere printre liniile 
s6rbe, conform itinerariului fixat prin art. 5 din pro- 
tocolui de armistiţiă. 

" Făcut în dublu pentru unul și același scop, 
Pentru general Many : 

Șeful statului-major general al armatei române 
: „Colonel Păicoianu Izzet.
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Acâstă, convențiune se comunică şi colonelului 
Cantili care comanda, trupele române din faţa, Bel- 
gradjikului, şi care regulă cu Suliman-efendi, co- 
mandantul acelei cetăţi, disposiţiunile evacuărei ei. 

Trupele turcesci predară, conform convenţiuneă 
de mai sus, Vidinul şi Belgradjikul armatei româ- 
nesci, care intră în cele două singure cetăţi cari 
mai rămăseseră sub stăpânirea otomană în Vestul 
Bulgariei. Din Vidin pornise prima, ghiulea, turcâscă 
care lovise în oștirea nâstră; asupra, Vidinului fu- 

26 aprilie seseră maj ântâiti îndreptate, din Calafat, la "2, 
tunurile nstre cari bubuiră apoi la Olteniţa, la, Is- 
laz, Bechet, Măgurele, de la, Nicopole și Rahova, în 
sus pe tot malul turcesc al Dunărei şi până la 
Plevna, tunând în lume faimă de nume românesc. 
La Vidin — Diiul părinților noștri — loc de lupte, 
loc de cinste pentru dînșii, acold răsună pentru 
ultima, Gră, în acest răsboiă sgomotul armelor n6- 
stre, acold se încheiă, ciclul epic, crugul de fapte şi 
de vitejii prin cari oştenil noştri reîntineriră, lumi- 
nosul lor trecut, şi se arătară vrednici de marile 
tradiţiuni militare ale străbunilor. Drama care sgu- 
duise răsăritul şi îngrijase apusul Europei era, ter- 
mninată; se începuseră acum toemeli de pace. Nu 
ne rămâne de cât a espune resultatul lor.
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Insemnătatea, serviciilor ce adusese imperiului 
otoman energica, apărare a, Plevnei, se vădu şi mai 
bine când Osman, cu vitâza, lui oștire, nu mai stătu 
în calea Rușilor. Nimic d'atunci nui putu opri. La 
finele lui decembre ei trecură Balcanii având a 
lupta, mai mult, cu greutăţile drumului și cu aspri- 
mea iernei, decât cu armaţele turcesci cari, nicăeri, 
nu maj fură în stare a le stăvili înaintarea către 
Constantinopole, Porta, solicitând în zadar inter- 
venirea, puterilor, fu silită, să, cadă d'a dreptul la, 

“Rusia cu cereri de pace. Marele-duce Nicolae tră- 
găni negociările până ce oștile rusesci trecură, de Adrianopole şi înconjurară capitala 'Turciei, ajun- „gend la Galipoli și Dedeagaci, pe marea Egeă. 

La 19/ş, ianuarie se subscrise, în sfirşit, în Adria: nopole armistițiul și basele prealabile cari avea 
să serve la încheiarea, tractului definitiv-de pace. La aceste acte România, stat beligerant, nu fa ad- misă, a participa, avisul delegatului nostru, colonel 
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Arion E. nu fu cerut, In zadar cancelaria, rusâscă, 
căută să justifice acâstă, înlăturare prin pretinse 
precedente de la Villafranca şi de la Versailles. La 
Villatranca, Împăratul Napoleon III subscrise, în- 
tradevăr, singur cu Impă&ratul Francisc-losif preli- 
minările păcei, dar nu fără a fi luat mai ântăită în- 
țelegere cu aliatul sei, Victor-Emanuel ; și când fu : 
nevoiă a se prelungi, până la terminarea negociă; 

rilor, armistițiul care se încheiase la 11 iulie 1859, 
delegaţii pienontezi semnară la, Ziirich protocolul 
de prelungire, alături cu delegaţii Franciei şi. 
Austriei. Cât pentru armistițiul. de la Versailles la 
1871, apoi Împăratul Germaniei ea cu totul în 
altă situaiune de drept faţă cu confederaţii şi ali- 
ații sei. Actul constitutiv al confederaţiunei Ger- 
maniei de Nord din 1867, și tractate formale, insti- 
tuiaă pe regele Prusiei cap al acestei confederaţiuni, 
punea sub comandamentul seă direct puterile 
militare ale statelor confederate și aliate, i de- 
deaii dreptul a declara, răsboiti și a încheia, pace 
în numele lor. Nu în acâstă Situaţiune juridică, se 
afla Rusia, cu România ; convențiunea, de la +/,g 
aprilie asigura, din contră, acesteia, o individuali- 
tate politică, şi naţională deosebită. | 

Basele prealabile ale păcei stipula, în ceia, ce 
privea, țâra nâstră, că independența României va, 
f recunoscută, că o despăgubire teritorială înde- 
stulătore 1 va, fi asigurată, că îndată după sub- 

„scrierea, armistițiului, ostilitățile vor înceta, între 
armatele beligerante, și că trupele otomane vor
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evacua cetăţile Rusciuc, Silistra, Vidin şi Belgradjik. 
În a doua jumătate a lui ianuarie st, v. generalul 

„ Ignatie trecu din. St.-Petersburg prin Bucuresci, 
spre a merge a, lua parte la, negociările păcei care 
avea să se desbată la San-Stefano. Prin mijlocirea, 
acestui diplomat, cabinetul rusesc făcu guvernului 
român o propunere formală. de a, retroceda, Rusiei 
partea din Basarabia întorsă României prin trac- 
taiul de la Paris din 1856. 

Grija şi nemulţumirea cari nelinișteai opinia, 
publică din momentul în care se aflase subscrierea, 
actelor de la Adrianopole, 'se schimbară întrun 
vii sentiment de măhnire şi de amărăciune care 
se lăţi de.la o margine la, cea;Paltă a, țărei când se 
Cunoscu pretențiunea cabinetului rusesc, transmisă 
ia Bucuresci de generalul Ignatief. De şi cestiunea, 
propusă, de Rusia, se presinta sub forma unui 
schimb de teritorii, de pe malul stâng, cu altele 
de pe malul drept al Dunărei, însă o spontaneă și 
firâscă răsodlă stăpânea, tâte inimile în fața stă- 
zuinţei de a smulge de Ia, ţâră ținuturi cari, din ve- 

„ chime, făcuseră, parte din îrupul ei. Simţiri gene- 
rose şi drepte, căci traficul cu suflete de Gmeni și 
cu pământuri strămoșesci este în sine nelegiuit și 3 

Ya. urâcios ; simnțiri înțelepte şi patriotice mai ales din 
partea naţiunilor tinere şi expuse, cari nu trebuie, 

„nici o clipă măcar, să îngăduie a se străcura, în cu- 
getul lor saă în cugetul altora că ar putea ele 
răbda nepăsătâre ciuntirea, și desmembrarea, lor. 

Ministerul nostru fa interpelat asupra acestei
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propuneri în Adunarea deputaţilor și în Senat, şi 
ambele Camere, în acord cu guvernul, votară, cu 
unanimitatea tutulor nuanţelor ds opiniuni, mo- 
țiuni identice prin cari se declara că representa. ... 
ţiunea, naţională este hotărită a, menține integri- 
tatea ţărei și a nu admite o înstrăinare din pă- 
mântul ei, sub nici o denumire şi pentru nici o 
compensaţiune teritorială saă desdăunare. 

Trupele române aflate pe malul drept al Dunărei 
priimiră ordin a, reintra, în țsră. Misiunea, lor era 
terminată. Ele trecuseră, Dunărea, spre a împedica 
agresiunile turcesci îndreptate în contra teritoriului“ 
nostru, şi a izgoni oştirile otomane din cetățile 
tărmurene și din centrul lor de acţiune de la Plev- 
na, de unde puteai porni atacuri asupra, țărei n6- 
stre. Turcia, învinsă, renunţa la luptă Şi cerea pacea, 
primejdia, din parte-i pentru noi nu mai exista. Pe 
de altă parte Porta, recunoscuse, prin basele păoei, 
autonomia, statului bulgar. Nu mai era, dar, motiv 
pentru a, lăsa, oștirea, românâscă în "Bulgaria. 
Manitestându-şi în mod solemn şi categoric voinţa, 

de a nu ceda nimic din patrimoniul sei pe un 
schimb ori cât de mare şi de avantagios, națiunea, 
română sperase că guvernul rusesc, luminat asupra 
sentimentelor unanime ale unei țări amice și aliate, 
nu va stărui în cererei şi va, părăsi idea, retroce- 
dărei districtelor băsărăbene. Omeniii de stat ruşi 
nu ţinură s6mă de acest; sentiment în tractatul de 
pace pe care '] încheiară cu Turcia, la, 92 Ja 3 marte 
San-Stefano. Nici la, negociările şi la subscrierea, 

37
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acestui act, representanţi ai României, stat aliat 
Și beligerant, nu fură, admiși a participa. Acestă, 
exclusiune se p6te şi mai pucin justifica prin pre- 

„ cedente ca, cele ce fuseseră invocate de cancelaria 
- Tus6scă, pentru neadmiterea, delegaților noştri la, 
subscrierea, armistiţiului şi baselor preliminare de 
la Adrianopole. Pacea de la Francfort Plm. între 
Francia, şi Germania, fusese semnată, de Impăratul 
Wilhelm, în numele confederaţilor sei, pe temeiul 
dreptului concedat de legile constitutive ale impe- 
riului german, şi afară de acesta, statele aliate ale 

- Prusiei, precum Bavaria, Wirtenberg şi Baden, fură 
chiămate -a adera, la tractatul de pace. și a-pune 
semnătura, ministrilor respectivi ai afacerilor stră- 
ine. Pacea, încheiată în urma, resbelului Italiei în 

1859, se semnă nu numai de representantții Austriei 
Și Franciei, dar și de ai celui-Talt, stat, beligerant, 
ai Sardiniei. Precedentele pleda dar pentru Ro- 
mânia, şi argumentaţiunea că Porta, n'ar fi priimit 
delegaţii noştri la încheiarea păcei de la San-Ste- 
fano nu se pote susţine, căci, prin basele de la 
Adrianopole, negociatorii otomani. se îndatoraseră, 
a tecundsce independenţa României. Turcia, nu pu- 
tea, deci, să refuse prima, sancţiune din parte-'i a 
acestei îndatoriri, subscrierea, instrumentului de 
pace de către representanţii unui stat părtaş la, 
luptă, şi recunoscut ca, independent de însaşi Porta, 
Apoi acesta priimise condițiuni mult mai durerâse 
pentru dinsa de cât acestă, formalitate, la care, în 
drept ca în practică, nu se putea opune.
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Tractatut de la San-Stefano fu aspra impunere. . 
a, învingătorului asupra; învinsului. Turcia, era ca * 
desființată de fapt. Cuprinsul acestui tractat fiind. 
în de obște cunoscut, vom lăsa de o parte cele 
Valte clause, și vom aminti numai pe acelea, cari 
privesc de-a dreptul România. Acestea, sunt, în 
substanță, că Porta. recunâsce independenţa, Ro- 
mâniei, care va face să valoreze dreptul la o în 
demnitate de resbel ce se va desbate între ambele 
părți. Pâna la, încheiarea, unui tractat; direct între 
România şi Porta, supușii români se vor bucura 
în Turcia de tâte drepturile garantate supușilor 
celor-lalte puteri europene. Turcia, csdsză san- 
djakul Tulcei (Dobrogea) către Rusia, pentru ca 
ac6sta, să '] pâtă schimba cu partea, Basarabiei în- 
torsă României prin tractatul de la 1356. In sfîrșit 
la, un articol privitor la ocuparea, Bulgariei de tru- 
pe rusesci până la organisarea, definitivă, a acestui 
principat, Rusia, priimea, de la, Turcia, dreptul de a 
păstra în timp de duoi ani comunicaţiunile tru- 
pelor sale din Bulgaria, prin România, 

Este de prisos a insista asupra netăgăduitei 
nedreptăţi, asupra, atingerilor materiale şi morale 
ce aduceati României stipulațiunile acestui tractat 
încheiat fără dînsa, despre ea, Și, se pote dice, 
în contra ei. Independenţa, reală a țărei era pusă 
în cestiune, căci Rusia trata, despre interesele n6s- 
tre în mod unilateral, pe când statul nostru sg 
considera, ca, independent Și fusese recunoscut ca,
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atare de însaşi Rusia, prin aceia că dînsa, tratase 
cu noi despre pace şi resbel. 

Se înțeleg dar lesne sentimentele de adîncă în- 
tristare, de amăriciune Şi desamăgire ce el produse 
asupra ţărei n6sire. Şi nu numai asupra României, 
dar ȘI asupra opiniunei lumei întregi acest tractat 
făcu 0 viuă, impresiune de nemulțumire. Acâstă, 
nemulțumire se manifesta în chip neîndoios prin- 

„tre populaţiunile din Răsăritul Europei cari se 
simțeau lovite în drepturile sai în aspiraţiunile 
lor. Grecii se vedeai jertiiţi elementului slav din 
peninsula, balcanică; Albanezii, de origină greco- 
latină, aveaă aceiași nemulţumire ; Sârbii se plân- 
geai de a nu fi obţinut rectificarea, teritorială la 
care credeai că pot, pretinde în temeiul dreptului 
istoric și identităței naţionale. In sfîrşit în însuși 
organismul statului bulgar, se întrodusese un aluat 

"care putea dospi neînțelegeri și vrăjmăşii între 
Bulgari şi Sârbi din causa contestaţiunilor de frun- 
tarii între aceste două state spre Niș şi Bregovo. 

Tractatul da la, San-Stefano atingea drepturi și 
interese colective ale marilor puteri europene ho- 
tărând, fără. dînsele, despre mutări de posesiune 
la gurile Dunărei, despre navigațiunea, mărilor și 
trecerea, strîmptorilor, cestiuni regulate prin trac- 
tate anteridre și cari priveaii însemnate considera 
țiuni de comerciiă, de schimb şi înrîuriri econo- 
mice şi politice. Interese financiare internaţionale, 
drepturi dobândite de cteditorii de titlurile împru- 
muturilor de stat contractate şi garantate de te-
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saurul turcesc, erai asemenea periclitate, așa, încât 

nu mai rsmânea îndoială că imperiul otoman, re- 

dus la, câte-va crâmpeie de provincii, n'avea să fă, 

în stare a'şi ţine angagiamentele contractate şi a 

plăti dobândile datorite. Ast-fel instrumentul de 
pace de la, Sun-Stefano ameninţa a, deslănţui con- 
ficte mai întinse şi mai mari. 

Incă de la încheiarea, armistiţiului de la Adria» 

nopole, cabinetul austro-ungar propusese puterilor -, 

adunarea, unei conferinţe pentru a examina, basele- 
de pace stabilite între Rusia, şi Turcia, şi a le pune 

în acord cu interesele Europei, Propunerea confe- 
renței fusese priimită de cele-lalte cabinete. Dar 
când se află că, în temeiul armistiţiului încheiat; 
la Adrianopole, Rușii înaintaseră oştirile până la. 

porţile capitalei otomane şi la Galipoli, înconju- 

rând ast-fel strîmptorea Dardanelelor, o emoţiune 

nespusă se rădică în Englitera, care vedea, flota ei 

staționată, la, Besika, tăiată de Constantinopole, 

peste care nimic nu mai oprea pe Ruși a se face 

stăpâni. Guvernul britanie dete ordin amiralului 

Hornby a trece strîmptorea Dardanelelor chiar cu 

forța, dacă Turcii s'ar opune, şi a merge la insula, 
Principilor, în faţa, Constantinopolei. Imprejurările 

deveneau atât de grave, încât erati temeri mari de 

un conflict direct între Rusia şi Anglia, adunarea, 
conferinţei nu mai părea, probabilă, 

Tractatul de la San-Stefano, cu nemulțumirile 
ce am vădut că rădicase, crescea aceste temeri. - 
Austria şi Anglia mărturisiseră, că, interesele lor
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eraii atinse de stipulațiunile acestui tractat. Fran- | cia, Germania, Italia, declaraseră așijderea, că, dis- posițiunile actului de la San-Stefano cari privese interese generale, trebuesc supuse deliberărei în comun a, celorlalte puteri. La e Austria, pro- puse, şi principele Bismarck priimi adunarea, la Berlin, în acest Scop, nu a unei simple conferenţe, ci a unui congres al ministrilor afacerilor străine ai marilor puteri. După două dile sosi adesiunea, tutulor celor-lalte cabinete ; 8uvernul Angliei, sin- gur, fără a, respinge Propunerea, făcu însă reserve formale cerând mai ântăiii a se stabili că congre- sul va, discuta, tâte cestiunile menţionate în trac- tatiul încheiat între Rusia, și Turcia, şi că nici o schimbare adusă stărei de lucruri antoridre nu Yva, fi recunoscută, ca, validă înainte de a fi adoptată, Și sancționată de puteri, conform principiilor drep- tului public reîntărite prin protocolul ad-hoc făcut, -la Londra, la, 17 ianuarie 1871. Rusia căuta, să se sustragă de la acâstă îndatorire. Ea nu priimea dis- cuţiunea, de cât asupra, acelor din stipulaţiuni cazi S'ar recunâsce că, ating un interes european. Ori- „cât de subtilă ar părea, distincțiunea, ea, era, în fond, seri6să, căci, din punctul de vedere rusesc, tractatul de la, San-Stefano avea, să fă despicat; în două părţi deosebite : una, asupra cărei Rusia, con- simţea, să se facă discuţiune, alta, pentru care acestă putere îşi reserva facultatea anu admite desbateri, considerând-o numai de domen direct, între dînsa și Turcia. Cabinetul engles cerea ca, tractatul în- 
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treg, fără nici o reservă și restricţiune, să fiă su- 
pus, examinat și discutat. 

“Guvernul rusesc şi guvernul engles stăruiaiă fiă- 
care în punctul seă de vedere, şi nici unul nu voia, 

să cedeze. Schimbul de note diplomatice care urmă. 

până pe la jumătatea lui martie st. v. nu aduse nici 

un mijloc de înțelegere, negociările pentru aduna- 

rea, representanţilor puterilor fură încă o-dată în- 

trerupte. Relaţiunile între ambele puteri rivale se 

înăspriseră tot mai mult, demnitatea fiă-cărei in- 

trase în joc considerând ca umilire a, ceda celei-lalte, 

presa în ambele tări devenise forte agresivă una 
către alta, opiniunea, publică era ajțiţată în amăn- 
două părţile. 

Atunci fu trămis în misiune generalul Ignatief, 

disgraţiatul de la Gorny-Studen şi triumfătorul, 
acum, de la San-Stefano, spre a da esplicaţiuni, 

ca autor al acelui tractat, la Berlin şi la Viena, şi 

spre a căuta, mai ales, a împăca, şi a câştiga pe 

Austria, la vederile şi combinaţiunile guvernului din 

St.-Petersburg. Dar pe când diplomatul rusesc se . 

silea să se înţelâgă d'a dreptul cu contele Andrassy 

şi să'l desparţă de Anglia, sosi în Viena şi în cele- 

lalte capitale răsunăt6rea circulară a marchisului 

de Salisbury, împreună cu vestea gravelor deci- 

siuni luate la Londra. Acâsta puse capăt misiunei 

generalului Ignatief. Austria voi să, sevreserve în 
fața, nouilor evenimente. - 

Intr'adev&r Anglia hoţărise a dovedi că oposiţiu- 
nea și protestăzile sale în contra tractatului de la,
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San-Stefano nu eraă numai platonice. Lordul Derby, care representa în cabinet idei mai moderate, se retrase de la direcţiunea, afacerilor străine ; marchi- sul de Salisbury 3] înlocui, și noul cap al Foreign. Oficiului adresă, la 'hs aprilie agenţilor diplomatici „ai Marei-Britanii o apăsată, circulară dată publici- tăţei, care combătea punct cu punct tractatul im- pus Porţei, -şi declara că Rusia n'are .nici puterea, nici dreptul d'a schimba, singură, și în profitul seă, starea de lucruri din Orient statorită, de Europa. În acelaşi timp șeful cabinetului, lord Beaconsfield, supuse la 2/,, aprilie semnăturei Reginei două pro- clamaţiuni prin cari se chiămaiă sub arme reserva, armatei şi milițiile. Trupe englese se trămiteat la, Malta, și O numerâsă flotă de transport priimea, or- din să aducă, acolo, prin canalul de Suez, cotingen- tele Indiilor. Leul britanic se deșteptase ; parlamen- tul, în discuţiunea provocată, asupra politicei este- „ridre a, cabinetului, se pronunțase pentru dînsa cu însemnată majoritate ; în mestinguri populare se reclama, cu animaţiune resbelul, dacă Rusia nu va, 
ceda, cererilor Angliei. 

La înarmările englese Rusia răspunse prin alte înarmări. "Trupele rusesci din peninsula balca- „nică şi din jurul Constantinopolei priimiră întăriri : 
mobilisări complementare se făcură pentru a, spori oștirile din năuntrul imperiului, cari trebuia să 
apere costele mărilor și să respingă încercări de desbarcare ale flotei inamice. 

O subseripţiune publică, sub patronagiul guver-
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nului și preşedința, marelui-duce moștenitor, se des- 
chise în Moscova cu scop de a se cumpăra coră- 
bii cari urma să, fiă armate şi să se pună în gâna - 
bastimentelor de comereiti ale adversarului, 

Acâsta era, în aprilie 1878 îngrijit6rea, situaţiune 
a lucrurilor. Anglia și Rusia armând din respu- 
teri ; Austria luând precauţiuni și cerând delega- 
țiunilor imperiului credite pentru mobilisarea, ar- 
matei, pe când presa, acestei țări reclama, o alianţă 
strînsă cu Englitera. Opinia publică în Francia, în 
Italia, aproba, rolul de apărător al tractatelor luat 
de cabinetul engles. Turcia, din parte-i, făcea mari 
silințe sub direcţiunea, lui Osman pașa, eroul de la 
Plevna, ajutat de mușirii Muktar și Mehemet.Ali, 
pentru a/și reconstitui puterile militare. Inlesnită 
de subsidiile englese, ea înjghiăbase, cu cei 60,000 
prinși întorși din Rusia, o oştire de 130,000 6meni 
hotăriţi a lupta cu desnădăjduire ; şi, întrunită cu 
trupele englese adunate la Malta, susţinută de flo- 
ta, celei mai mari puteri maritime din lume, acâsță, 
oştire otomană ar mai fi putut; cerca, încă odată 
sorta, răsbdielor pentru a scăpa, printr'o supremă 
opintire, existenţa, patriei. 

Alături de marile puteri întrarmându-se Şi pre- 
gătindu-se la nouă şi mai înfricoşată, luptă, statele ! 
dunărene şi balcanice, România, Serbia, Montene- 
gru, Grecia, îşi încordaii şi ele silințele, îşi cule- 
geaui forțele pentru a fi gata a le arunca unde "şi-ar 
fi credut interesele mai ocrotite. 

De la o margine, deci, a Europei la alta, de la
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Baltica, şi marea Nordului până în Asia, Şîn Indii, 
sgomote de arme, pregătiri de r&sboiii, acâsta, era 
nota dominantă în luna, lui marte și aprilie 1878. 
Dar în acestă învălmăşeală, în acestă, ameninţă- 
t6re întorsătură, a, lucrurilor, care era, situațiunea, 
particulară a ţărei nostre ?. | 

In urma votului identic și unanim dat de Ca» 
mere în privința propunerei Rusiei de ai da în 
schimbul Dobrogei partea din Basarabia, restituită, 
României la 1856, d. Kogălniceanu, ministrul tre-. 
bilor din afară, adresă la 9 marte cabineteloro notă 
prin care desluşea motivele politice, economice și 
naţionale, precum şi consideraţiunile de interes pu- 
blie europân la gurile Dunărei, cari determina 
națiunea română a se rosti în contra acestui schimb 
și al respinge. Când se cunoscură preliminarele 
păcei de la. San-Stefano, guvernul român protestă 
în mod energic în contra, acestui tractat lovind în 
atributele suverane ale României, în situaţiunea, 
câștigată, de dînsa, în dreptul ginţilor prin tracta- 

„tul de la, Paris, și recunoscută din noă de însaşi 
Rusia, prin convențiunea, din +/ aprilie 1877. %) ) In- 
tr'adevăr, făra mai vorbi de cele-lalte jicniri în in- 
teresele materiale şi în relaţiunile de comercită și 
de navigaţiune ale statului tomân despre cari Ru- 

*) În privința independenţei României care se înscrisese în trac- 
tatul de la San-Stefano, nota ministrului nostru de externe către 
cabinetele străine se exprima ast-fel: «Era de prisos a ni se con- 
«firma ca o graţiă ceia ce cucerisem legiuit ca un n drept, și acâsta, 
«cu aprobarea tutulor.»
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sia tratase și dispusese fără, mandat, punând prin - 
acâsta, sub un fel de tutelă şi dependenţă, a sa di-. 
rectă, o î6ră neatărnată, de fapt, dar sţipulaţiunea, 
prin care Rusia hotâra cu Turcia cesiune even- 
tuală, de teritorii. român, era, o lovire şi o negaţiu- 
ne a articolului 2 al convenţiunei subscrise de Ru- 
sia cu România în coprindere ca: „pentru ca nici 

"„un inconvenient sai pericol să nu resulte pevtru 
„România din faptul trecerei trupelor ruse pe terito- 
„riulsei, guvernul M.S. Impă&ratului tuturor Rusiilor 
„seobligă a mănţine şi a face a, se respecta'drepturile 
„politice ale statulul român, ast-fel cum resultă, 
„din legile interidre şi tractatele existente, prerum 
„şi 4 mănține și a apăra integritatea actuală a Romă- 
„nică.“ Apoi Rusia, mai înscriind în articolul 8 al 
stipulaţiunilor de la San-Stefano dreptul de comu- 
nicare şi de trecere a armatelor sale din Bulgaria, 
prin România, supunea teritoriul nostru la un fel 
de servitudine în timp de duoi ani. 

In faţa; contestaţiunilor casă se rădicai din tâte 
părţile în contra tragtatului de ia San- Stefano, gu- 
vernul rusesc era forte nemulțumit de energica, 
oposiţiune ce întîmpina, acest act şi din partea na- 
țiunei române. Cancelariul imperiului, într'o ex- 
plicaţiune ce avu la 15 marte cu „Tepresentantul 
României la, Petersburg, generalul principe I. Ghica, 
declară acestuia că „cu tâte strigătele în ţ6ră şi 
străinătate în afacerea, Basarabiei, hotărtrea Rusiei 
este irevocabilă, că, ea nu va, duce acâstă, cestiune . . 
înaintea congresului, căci ar fi o ofensă către Im-
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- p&ratul; că dacă altă putere va, face acâsta, Rusia, 
nu se va asocia, Ea voesce să trateze acestă ce- 
stiune numai cu România, dacă nu va, reuşi s'o 
facă, să cedeze, apoi va, lua Basarabia cu forța; 
dacă România va, opune împrotivire armată, ea;i 

„va fi fatală.“ *) Pucin mai în urmă, la 3 aprilie, 
principele Gortehakoff interpelă pe generalul Ghica 
dacă este adevărat că guvernul sei are intenţiunea, 
să rădice protest în contra, articolului 8 al trata. 
tului din San-Stefano, şi însărcină, să transmită 
cabinetului din Bucuresci că, dacă are de gând să 
protesteze şi să facă, oposiţiune, apoi Impăratul, 
care era, răi dispus în contra României din pricina, 
Basarabiei, va, da, ordin a, se ocupa România şi a, 
se desarma, armata română. Guvernul român nu 
se opri înaintea, acestor ameninţări. El trămise re- 

„. Presentantului seii la Petersburg instrucţiuni a, răs- 
punde cancelariului Rusiei că România, a protestat 
și protestă, contra, tutulor stipulaţiunilor în privința, 
€i din tractaitul de la San- Stefano, prin urmare și 
în contra articolului 8. lar cât pentru desarmarea 
armatei române, Domnitorul însărcină pe baronul 
Stuart, agent diplomatic al Rusiei la, Bucuresci, și 
transmise asemenea, ordin generalului Ghica la, Pe- 
tersburg, a, declara principelui Gortchakoft că Im- 
p&ratul fusese martor și văduse cn “hii sei cum 
scie să 'și facă datoria, armata, română; dînsa nu 
va, suferi, dar, să fiă desarmată. fără a, fi mai ântâită 
strivită cu Domnul ci în frunte. 

*) Vegi Biwe-Booz, Turkey, n“ 26 din 1878. 
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Apoi în faţa amenințărilor de ocupaţiune şi de 
desarmare ale Rusiei, fiind-că oştirile rusesci se 
îmmulțeaii în România, şi nu se mărgineati numai 
în positiuni pe liniile lor de comunicaţiuni şi de. 

etape spre Bulgaria, dar păreau că, voiesc să'și în- 

tindă rada, lor, Domnitorul ordonă oştiiei române 

a lua şi dînsa bune posiţiuni: defensive pe linia, 
Slatina-Pitesci-Târgoviște. Ast-fel aliaţii până mai 

deună-di cari combătuseră frățesce alături înaintea, 

Plevnei, stăteau acum faţă în faţă, privindu-se cu 

răcâlă şi cu neîncredere, Şeful cabinetului român, 
d. L. Brătianu, se duse la, '8/3, marte la Viena, şi 

de acolo la, 2%], la, Berlin, spre a apăra pe lângă im- 
periile Austriei şi Germaniei drepturile României, 

şi a, cere pentru dînsele sprijinul acestor puteri, 

pe când principele Ion Ghica, trămis în misiune la 

Londra, îndeplinea, aceiaşi însărcinare pe lângă gu- 

vernul engles. 

Crisa, în care era Europa şi în care trăia ţ6ra, 
n6stră de când cu semnătura armistiţiului de la 

Adrianopole, se prelungi încă în lunile lui marte 

și aprilie st. n. Impreună cu acâstă crisă urmară 
armamentele în Rusia şi în Anglia, precum și te- 
merile unui îngrozitor conflict care putea pune în 

flacări Occidentul şi Orientul. Dar cu cât trecea, 
timpul, cu atât se r&ceaii de o parte și de alta 
patimile aprinse în primul moment de înferbintare, 

şi se vedeai mai deslușit primejdiile ce puteai na- 

sce dintr'un asemenea mare răsboiii, pe care prin- 

cipele Bismarck, în limbagiul set pitoresc și rea-
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list, îl numise lupta între chit; și elefant. Lupta 
desemnată, ast-fel în glumă, putea să aducă însă, 
rele incalculabile amândouror tări. 

Dar câind ori-ce nădejde de înţelegere părea peste 
putinţă, tocmai atunci aproprierea se făcea, pe ţă- 
cute. Rusia, începea, a vedea, desluşit anevoinţele 
situajiunei sale, pericolul în care putea fi pusă de 
a perde, printr'un noă r&sboiă, râdele celui susținut 
pân'aci. Oştirile rusesci din Turcia Europei, din 
jurul Constantinopolei și din Asia, eraii bântuite 
de epidemiile titosului, frigurilor şi disenteriei. Până, 
în luna mai intraseră în spitale 70,000 bolnavi 
din armata, rusâscă, despre Dunăre, 24,000 din ar- 
"mata, Asiei, *) Personalul medical chiămat a da, 
îngrijiri era mai cu sâmă secerat în chip îngrozitor; 

__50 medici militari şi 54 chirurgi muriră numai în 
luna, lui aprilie, 114 medici și 360 chirurgi se îmbol- 
năviră. Pe liniile de comunicaţiuni ale oştirei, răul 
se întinse până în Rusia; în februarie, 3 până, la, 
400 persâne se îmbolnăveaiă pe di de tifos în St. 
Petersburg; documente oficiale constata că la 25 
maitie erai atinse de acestă bâlă, 3747 individi 
în capitala, imperiului. Armata, rusâscă în campaniă 
se topea, deci, di cu di înainte de a se deschide 
lupta, care ar fi trebuit, să, reîncâpă în condițiuni 
atât de defavorabile: cu Anglia, vrăjmașă, cu Tur- 
cia, setsă de a se răsbuna, și unde încă acum mai 
*) Vedi Pasitorur Crucei Roșii, Raportul către socotea îm Berială de medicină din Caucas, şi colecţiunea diarului Gafos pe Junile februare, marte și aprilie 1878.
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erai sub arme şi mai dedeau de lucru, oştirei ru- 

sesci, populaţiuni musulmane răsculate ca Pomacii 
din munţii Rodop ; cu Grecii, cu Sărhii, cu Românii, 

amăriţi şi nemulţumiţi, cu Austro-Ungaria, în fine, 
înduoi6să, şi împinsă, pote, în cele din urmă, a, se 

alătura, de adversarii cari s'ar fi rădicat cu arma 

în contra, sractatului de la San-Stefano. , 

Apoi starea, financiară a Rusiei care, în cursuj 

anului de r&sboiă susținut până acum se îngreu- 

nase, devenise și mai îngrijitre. In ajunul campa- 

niei se convocase un consilii de financiari la Pe- 
tersburg, care declarase că Rusia pote cheltui 100 

mili6ne ruble și face resbel trei luni de dile; res- 

belul tinuse dece luni şi costase peste 800 miliâne. 
Moneda hârtiă a Rusiei perduse în timpul r&sboiului 

45%. Financiele rusesci eraii sleite și nu puteai să 
lupte cu puterea bănâscă a Engliterei. 

Cabinetul britanic recunoscu că susţinerea, des- 
interesată a principiilor al căror apărător se con- 

stituise, nu putea afla, sprijin material din partea, 
celor-lalte puteri cari nu era dispuse să se alăture 

de dînsul şi să apere, chiar cu armele, dreptul pu- 

blic, sânțenia, tractatelor, suveranitatea, areopagu- 

lui european. De vreme ce fiă-care putere se călăn- 
zea mai "nainte de i6te de conveniențele şi de 

interesele sale, se putea, cere ca Engiitera, singură, 

să aibă mai mult păs de drepturile Europei de cât 
Europa îngaşi, şi se putea mustra, cabinetului engles 
de a se îngriji, la râudul sei, a ocroti interesele 
sale proprii ? Objectivul culminant în preocupaţiu-
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nile politice şi comerciale ale Angliei este dru- 
mul Indiilor şi securitatea, posesiunei acestui în- 
tins și avut imperiă peste mări. Acesta, pov&țuiesce 
nai mult de cât ori-ce acţiunea, Engliterei în afară, 

„acâsta, determină, linia, ei de purtare în cestiunea, 
Orientului. Dacă pe cale de negociări şi de înțele- 
gere, guvernul britanic dobândea putinţa, să'și asi- 
gure calea Îndiilor prin canalul de Suez, dacă Ru- 
sia făcea, concesiuni în privinţa, cesiunilor _terito- 
riale impuse Turciei în Asia, așa încât să nu ame- 

ninţe posesiunile indiene ale Engliteriei, apoi in- 
teresele speciale ale acestei țări erai destul de 
ocrotite spre a nu mai fi silită a, se expune la un 
r&sboiiă pentru susţinerea unor drepturi generale pe 
cari cele-Lalte puteri le susținea în mod cu totul 
platonice. 
„„ARusia, deci, fiind dispusă a, face concesiuni pen- 
tru motivele ce s'a arătat, şi Marea-Britaniă a le 
priimi, negociările începură din noă pe la jumătatea 
lui aprilie st, v. şi la le contele Schuvalof, 
ambasadorul Rusiei la Londra, obţinu din partea, 
lordului Beaconsfield şi marchisului de Salisbury 
comunicarea, condiţiunilor de înțelegere posibilă 
între ambele state. Spre a da mai bune lămuriri 
Suveranului sei, contele Schuvalof fu chiămat, la, 
St. Petersburg, unde sosi după ce se întălnise cu 

„principele Bismarck la, Friederichsruhe, Ambasa, 
dorul şedu în Petersburg până la “9 maiă, căci nu 
fusese lesnea învinge înfiuențele din jurul Țarului, 
lucrând la respingerea, ori-cărei concesiuni, şi, la. 
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mănţinerea, tractatului de la San-Stefano care mă- 
gulea, ideile panslaviste. Contele Schuvalof se în- 
tOrse la Londra cu hotăririle definitive de învoire 
ale Rusiei. La 18/39 mai negociările între Anglia şi 
Rusia ajunseră la capăt, şi învoirea, între ambele 
puteri era într'atât desăvârşită, încât ea, se așternu 
întrun memorandum subscris de ambele părți, şi 
cu putere îndatoritore chiar când în congres nu 
sar fi putut stabili înțelegere asupra altor puncte 
din tractatui de la San-Stefano. Acest memorandum 
fusese comunicat; Germaniei care priimise cu mul- 
țumire, căci realisa, scopul de împăciuire urmărit de 
principele Bismarck, şi acest document diplomatie 
se aduse şi la cunosciinţa, Austriei, 

Ast-fel, dar, înţelegerea, între Rusia, Anglia, Aus- 
tria, și Germania, era, îndeplinită ; cele-l'alte puteri 

„+ aveati interese directe şi atât de grave în joe 
spre a, se despărţi de majoritate. Câ4 pentru Turcia, 
ea, era, învinsă și nu i rămânea de cât să priimescă, 
ori-ce îndulciri, fă cât de slabe, la. condiţiunile ce'i 
impusese învingătorul. 

Rusia nu se mai opunea, deci, la, discutarea, în 
întregul sei a, tractatului de la San-Stefano ; dar 
acâstă discutare devenea acum teoretică, de vreme 
ce se stabilise acordul cu Anglia, Austria, și Ger- 
mania asupra punctelor esențiale. Acest acord, 
consemnat în memorandul subscris de contele 
Schuvalof şi marchisul de Salisbury, coprindea, 
un-spre-dece puncte, între cari cele mai de căpete- 
niă privea modificarea, delimitărei Bulgariei sta. 

38
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bilită de tractatul de Ia, San-Stetano, delimitare care 
trebuia, să, se oprâscă Ia, linia, Balcanilor. Rusia se 
mai îndatora a, nu 'și împinge mai departe cuceri- 
rile asupra posesiunilor Turciei în Asia, posesiuni 
cari, dicea, memorandul, „avea de aci 'nainte să fiă 
„încredințate într'un chip special ocrotirei Engli- 
„terei;“ iar oraşul Bajazid şi valea, Alașkert în Ar- 
menia, cedate Rusiei de tractatul de la San-Ste- 
fano, aveaii să fiă întârse Turciei. Țarul dedea asi- 
gurarea, că nu este în intenţiunea sa a converti în 
“anexiuni teritoriale indemnitatea de răsboiiă, şi că 
acstă indemnitate nu rădică drepturile de credi- 

„tor ale guvernului englez asupra, Turciei. 
În fine în privinţa, cestiunei Basarabiei, articolul 

11 din memorandum de la, 13/, maiă dicea, : 
„Guvernul M. S. britanice s'ar crede daţor a, rosti 

„adînca sa părere de răi pentru casul când Rusia, 
„ar stărui definitiv asupra, retrocedărei Basarabiei. 
„Fiind însă îndestul de stabilit că cei-lalţi semna- 
„tari aă tractatului de la Paris nu sunt gata a sus- 
„ţine cu armele delimitarea, României statornicită 
„de acel tractai, Anglia nu se află destul de ime- 
„diat interesată în acâstă cestiune pentru ca să fiă 
„autorisată a lua, singură răspunderea, de ase opune 
„1 schimbarea, projectată, şi ast-fel se îndatorâză 
„â nu contesta hotărîrea în acest sens.“ 

Cu aceste concesiuni Rusia 'și asigura recuns- 
scerea, celor-l-alte stipulaţiuni ale actului de la San- 
Stefano. Anglia, părăsind tărâmul apărăzrei dreptu- 
rilor generale pe care rămăsese isolată, se preo-
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cupa numai de interesele -ei speciale. Memorandul 
de la, '3]s mai menţiona, în termeni nehotărâţi, 
că ocrotirea imperiului otoman de primejdiile ce 
ar putea să întîmpine în Asia va fi, de aci înainte, 
încredinţată. Engliterei. Nu trecu multă vreme şi 
se află ce însemna aceste cuvinte. Intwadevăr, în 
urma unor negociaţiuni începute la Constantinopole 
în acelaşi timp când cabinetul din Londra căuta, 
să ajungă la înțelegere cu guvernul Rusiei, d. La- 
yard, ambasadorul britanic, hotărîse pe guvernul 
Sultanului să primâscă o convenţiune de alianţă, 
defensivă între Marea-Britaniă, şi Înalta Portă, 
Acestă convenţiune, subscrisă la *;* și ținută 
secretă până la deschiderea, congresului, stipula, 
că, în casul când Rusia ar cerou să se facă stăpână, 
pe ori-ce altă porţiune de teritorii ale Sultanului în 
Asia, peste cele hoțărite de tractatul definitiv de 
pace, Anglia se îndatoresce a se uni cu Turcia, 
pentru apărarea acelor teritorii cu puterea, arme- 
lor, iar, spre a pune pe Anglia în măsură de a asi- 
gura mijl6cele trebuincidse pentru îndeplinirea, în- 
datorirei sale, Sultanul consimte a da insula Ci- 
prului pentru a fi ocupată şi administrată de En- 
glitera. Pin acest act dibaciti al politicei lordului 
Beaconsfield, încercările rusesci de cucerire în 
Asia aveai să întîmpine acum în cale nu numai îm- 
protivirea Turciei, dar şi pe aceia a Angliei. Acâsta 
dobândea un drept precis şi direct de intervenire, un 
protectorat; exolusiv și recunoscut, de Portă, în pro- 
vinciile asiatice, în cari dînsa se obliga a întroduce 
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reforme sub controlul englez. O stavilă mai se- 
ri6să, de cât puterea, slăbită a, Turciei, puterea, bri- 
tanică, să rădica în faţa poftelor de înaintare a 
Rușilor în valea Eufratului și în drumul Indiilor. 
In fine, prin trecerea, Ciprului, care comandă C6s- 
tele Siriei și intrarea, canalului de Suez în Medite- 
rana, în mânile Engliterei, dînsa, sprijinită pe 
Malta, şi pe Gibraltar, avea, mijl6ce şi mai eficace 
pentru a apăra comunicaţiunile cele mai scurte și 
repedi cu imperiul sei indian. 

Austria v&du cu mulţumire înțelegerea între 
Anglia și Rusia, căci dînsa, realisa adunarea, con- 

„gresului de la care cabinetul din Viena, aștepta. 
satisfacerea, dorințelor sale: ocuparea Bosniei Şi 

" Herzegovinei. 
Protagoniștii cei msi interesaţi fiind astfel îm- 

păcaţi şi mulțumiți, principele Bismarck adresă 
din noi marilor puteri invitare la congresul care 
se adună, acum definitiv la, !/, ş iunie la Berlin. 
România își împlini până în cele din urmă da- 

toria, apărându-și dreptul. Preşedintele consiliului 
de ministrii, d. 1. Brătianu, și ministrul afacerilor 
străine, d. Kogălniceanu, se duseră, pentru a sus- 
ține causa ţărei lor înaintea, congresului. In a, 
noua ședință a împuterniciţilor statelor represen- 
tate, se discută dacă trebuie să se admită, Și să se 
asculte delegaţi români. Trămișii greci fuseseră 
priimiţi în diua aceia. „După ce a, ascultat dele- 
„gaţii unei naţiunei care reclamă provincii stră- 
„ine,“ dise marchisul de Salisbury, „congresul va
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„lucra drept ascultând representanții unei ţări 
„care cere să păstreze pământuri cari sunt, ale ei.“ 
Se hotări ascultarea trămişilor noştri, şi, în ședința, 
a, decea de la, "i. ministrii români fură intro- 
duși în congres. 

D. Kogălniceanu dete ciţire unui memorandum 
care arăta, motivele naţionale, politice ȘI econo- 
mice pentru cari Românii nu puteai să consimţă, 
la perderea, Basarabiei ; amintea, că acest pământ 
era românesc și că îmhucătăţirea făcută la 1812 nu 
se putea justifica, nici prin faptul, nici prin dreptul 
de cucerire. Tot aşa de pucin ca la 1812 se putea, 
acum cere, în temeiul dreptului de cucerire, Basa- 
rabia, de la România, pe care Rusiaîn tot timpul 
ultimului r&sboiă, a consideraito ca un stat inde- 
pendent şi aliat căruia i a garantat expres inte- 
gritatea actuală prin convenţiunea, de la 4,4 aprilie 
1877. Memorandul mai cerea ca teritoriul român 
să nu fiă supus dreptului de trecere a oştirilor ru- 
sesci cât, vor ocupa Bulgaria, ca, delta Dunărei și 
insula, Şerpilor, posesiuni seculare ale României, 
să'i se înapoieze. În fine, delegaţii țărei n6stre, re- 
ciamat partea ce se cuvenea, acesteia, în despăgu- 
birea, de resbel cerută de la, Turcia, în proporțiune 
cu puterile miliţare puse în liniă ; exprimaă încre- 
derea, că, independenţa statului român va, fi recu- - 
noscută de Europa, şi rosteaă dorinţa ca neutrali- 
tatea, sa să fiă garantată, 

După retragerea, delegaților români, primul mi- 
nistru al Angliei luă cuvântul şi declară că a,
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vEdut cu cel mai mare regret, stipulaţiunile arti- 
colului 19 din tractatul de la San-Stefano cari 
ating, fără, nici o necesitate, articolele 4 Și 20 ale 
tractatului de la Paris, şi îndatoririle hiate de Rusia, 
față cu puterile europene pentru a se garanta 
libertatea de navigaţiune a Dunărei. Lordul Bea. 
consfield atrăgea totă îngrijirea înaltei adunări 
asupra, unei stări de lucruri atât de grave, şi fără, 
chiar a examina dacă schimbul de care este vorba, 
este sau nu, sancţionat de posesorul actual, împuter- 
nicitul Angliei deplângea acestă ingerență în trac- 

- tatul de la, Paris, şi protesta în contra ei. De vreme 
ce cei-lalţi semnatari ai acestui tractat declina- 
seră ori-ce amestec în afacerea, de faţă, primul 
ministru al Marei-Britanii nu putea povăţui pe 
guvernul Reginei de a, întrebuința puterea, spre a, 
mănţine stipulațiunile tractatului de la 1856, dar 
protesta, în contra, acestei schimbări, și aştepta, 

„desluşirile ce colegii sei ruși vor fi în măsură să 
dea, congresului asupra, îndatoririlor ce Suveranul 
lor înțelege a lua pentru ocrotirea, libertăţei Du- 
nărei. Nici unul din representanţii celor-alte pu- 
teri:nu r&dicară glasul spre a, susţine protestul 
lordului Beaconsfielă. Principele Gortchakof ţinu 
un discurs caze, după resumatul din protocolul 
şedinţei, tindea, mai ales a, demonstra, că, retroce- 
siunea Basarabiei -n'avea, să exercite nici o înrîu- 

rire asupra, libertăţei de navigaţiune a Dunărei, şi 
conchidea, prin declaraţiunea, că guvernul seă este 
hotărît a nu ceda în acestă cestiune, Contele
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Schavalot mai adăogea la, aceste cuvinte că afa- 
cerea, Basarabiei putea să fiă, considerată, de Rusia 

ca, o cestiune de ambiţiune şi de interes, sati ca o 

cestiune de ondre. Rusia a voit să o reducă la o 

cestiune de ondre, şi de aceia nici n'a cerut părţile 

de teritoriu de la gurile Dunărei cu întregul Delta, 
a cărei posesiune ar fi putut să constituie o ame: 

nințare saii un amestec în libera. plutire a rîului. 

Contele Schuvalof era convins că România nu 

perdea în acest schimb, căci %-se oferea un terito- 

riă mai întins, şi cât pentru principiul integrităţei 

și independenţei României amintiţ de lordul Bea- 

consfield, representantul Rusiei.dise că România, 

n'ar putea, să'și păstreze acestă integritate şi in-- 

dependenţă pe câtă vreme ar stărui să vieţuisscă 

din despoierea, (des d&ponilles) unui nare imperii 

care se crede în drept ași revendica o fășiă din 
vechiul set teritorii. 

Nedreptatea, fu consumată. În a două decea şe- 

dință, la 1jș3 iulie 1878, tractatul de la Berlin se 

subscrise. Na vom insera, aci întregul acestui lung 

“document în 64 de articole, căci el avut o publici- 

tate destul de întinsă spre a fi în de obşte cunoscut, - 
Ne vom mărgini numai a aminti că cestiunile pri-.. 
vind ţâra nostră ai fost coprinse în articolele 43: 
până, la 47, stabilind în punctele de căpeteniă că 
înajtele părţi contractante recunosc independenţa, 
României, legând-o de următ6rele două condițiuni : 

egalitatea confesiunilor şi credințelor religi6se pen- 
tru folosința drepturilor civile şi politice; întârce-
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vea, Basarabiei către Rusia în schirhbul Dobrogei, 
limitată, printr'o liniă pornind la Est de Silistra, 
până în marea, Nâgră, la Sud ds Mangalia, cu delta, 
Dunărei și insula Şerpilor. 

Descrierea, faptelor şi evenimentelor ce am între 
prins în acâstă carte ne-a, impus datoria a, resuma, 
în urma naraţiunei luptelor și bătăliilor, fasele di- 
plomatice, resultaţele politice ale răsboiului din 
1877—1878, în care împrejurările ce am desvoltat 
în introducerea acestei scrieri ai adus i€ra nâstră 
în situațiunea, de a interveni. Acestă resumare co- 

"prinde partea, care se numesce politica v&sboiului 
pe care nu puteam, fără lacună, s'o lăsăm neatinsă. 
Ne-am silit a, face acâsta în chip cât se pâte mai 
obiectiv într'o lucrare adresată, în special armatei, 
care trebuie să remână în afară, de ori-ce polemici 
Și discuţiuni politice. Căci, în cestiuni de asemenea, 
natură, şi mai vîrtos în afaceri cari privesc acţiu- 
nea naţională în afară, mintea, oștenului n'are de. 
cât o singură părere, aceia a guvernului ţ&rei sale; 
ochii lui nu cunose de cât o unică coldre, aceia a 
drapelului, veșmânt sânțit al patriei. Apoi deşi at 
trecut, aprâpe dece ani peste întîmplările ce poves- 
tim, ele sunt, totuși, prea, prospete pentru a fi putut, 
intra cu desăvârşire în domenul rece şi desbrăcaţ, 
de patimi al] posterităţei ; multe acte ale procesului 
lipsesc, sati sunt încă, în discuțiune, 

Dar din documentele cari staii faţă și sai adunat, 
până acum spre a constitui dosarul causei desbătu- 
ie în congresul de la Berlin, acea, instanţă supremă, 

x
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acea juridicţiune eternă şi permanentă, care este mai 
presus de cât miniștrii, de cât suveranii şi de cât 
congresele, — înaltul tribunal al istoriei — va, privi nu 
fără un sentiment de stimă şi de îndreptăţită sim- 
patiă cum un popor mic la număr, dar mare prin 
consciința dreptului și prin iubirea, de patriă, 'şi-a 
apărat cu neșovăire pe tărâmul diplomatic, ca, Şi pe 
câmpul de bătaiă, pământul strămoșesc. Acest tri- 
bunal cercetându-şi registrele, r&sfoindu-și analele, 
va vedea, că, nu era dreptă, alegaţiunea că România, 
cerând să păstreze Basarabia, „ar fi voit să trăâscă 
„din despoierea unui mare imperii care se credea, 
„în drept a 'și revendica, o făşiă, din vechiul seu te- 
„ritoriu.“ Căci istoria, stă faţă, spre a dovedi că, 
Basarabia n'a intrat în posesiunea, Rusiei decât, la, 
1812, dată de Turcia care nu avea titlu legal spre 
a face acestă cesiune ; că România, stăpânise până 
atunci de cinci veacuri acest pământ, și că numele 
Chiar, al celei mai strălucite familii aj căror mem- 
brii axă ocupat în timp de peste trei sute de ani 
tronul ţărei, numele Domnilor Basarabi, este mar- 
tur al acestei stăpâniri românesci. 

Neputându-se tăgădui nici dreptul de posesiune, 
nici vechimea titlului, al duoilea împuternicit al 
Ţarului la congresul din Berlin mai disese că Ru- 
sia nu făcea, din cererea Basarabiei o cestiune de 
interes, ci o cestiune de onsre. Negreşit era greii 
a dovedi interesul de salute şi de siguranţă care 
ar fi cerut ca un imperii de 2 milione 262 mii 
miriametri pătrață întindere cu 90 miline popu-
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laţiune, să 'și însuș6să un petic de pământ de 930 
miriametri pătraţi cu 137,000 locuitori. Cestiune 
de ondre, s'a dis la Berlin. Dar sânţenia îndatori- 
rilor luate, semnătura guvernului rusesc pusă pe 
convențiunea din 4 aprilie 1877, nu eraă şi 
acestea, cestiuni de ondre ? 
„Judecata, nepărtinitore a, viitorimei cu greu va 

putea. desluși că întradevăr ondrea, şuveranului, 
securitatea şi mărirea, imperiului rusesc impunea 
o purtare atât de aspră față cu România, și acea, 

„judecată nu se va, putea domiri cum o eră mare 
„ca Rusia, o naţiune puternică, şi evlavi6să, a pu- 
tut să răsplătâscă ast-fel altei naţiuni de aceiaşi 
lege care 'i a fost aliată, leală, care “i a alergat în 
ajutor în 'ceasul de primejdiă, care a amestecat, 
făţesce la, Plevna, sângele ei cu sângele rusesc. 
Vătămarea, adusă României în congresul de la, 
Berlin, dreptatea, imanentă și nestrămutată a, is- 
toriei nu o va putea sancţiona, 

Nu ne stă în cuget, precum n'avem nici înde- 
letnicire, nici cădință, a aprecia aci politica con- 
duc&târe a, unui alt stat în ceia ce privesce intere- 
sele sale exclusive. Dar întru cât acea, politică, se 
resfrânge asupra, inţereselor nostre atingându-le 

„direct și simiitor, ca, în evenimentele pe cari le 
povestim, avem şi dreptul, şi datoria, a o „cerceta, 
şi a o studia din privirea, acestor speciale interese. 
Cercetarea, şi studiul acesta, atent trebuie să] facă 
ori-ce Român care voiesce bine să se lumineze
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asupra, causelor şi asupra, efectelor ultimului răs- 
boii. j E 

Aceste cause şi aceste efecte, noi ne-am silit ale 
descrie pe cât, a, fost în puterea, mijlocelor nâstre, 
Prin titlul acestei cărți: Luptele Românilor în v6s- 
belul din 1877—1878, eram îndatorăţi a nu ne 
mărgini-numai în naraţiunea întîmplărilor militare, 
dar a face şi un scurt resumat despre faptele na- 
țiunei întregi, căci, în acea memorabilă, periodă, 
lupte ai fost pentru naţiune ca şi pentru armată, 
lupte grele, lupte patriotice, lupte prin cari genera- 
ţiunea.de astădi a, arătat că a sciut să se inspire 
de marile tradiţiuni ce a moștenit de la, genera- 
tiunile precedente, și că, la rândul ci, sa, făcut 
vrednică d'a fi luată de generaţiunile viitâre drept 
pildă a împlinirei datoriei către ţâră. Pentru citi» 
torul care a bine voit a ne urma, până aci, a tre- 
buit, dar, să facem desvoltările coprinse în acest 
capitol încheiător spre a “i pune în vedere, 
împreună, cu resultaitele inilitare, şi resultatele po- 
livice ale răsboiului din 1877—1878. 

Căci cată a, se mărturisi, în cugetul multor din - 
compatrioţii noștri resultatele politice nu le prici- 
nuesc aceiași mulțumire ca resuitatele militare. | 
Este netăgăduit că cu o oştire victori6să, cu jertfe 
-simţitâre, cu încordăzi mari şi devotamente minu- 
nate din partea tutulor claselor sociale, România; 
n'a putut să, scutâscă, perderea unei părți de teri- 
scriu, n'a putut să înlăture strâmbătastea care s'a, 
făcut la San-Stefano şi. s'a, priiwmit la, congresul din
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Berlin. Insă dacă ceva pâte amorți asemenea, du- 
rere, este, mai 'nainte de tote, simţimântul datoriei 
împlinite, este încrederea că ţera, n'a, eșit moral- 
mente scădută din aceste desbaieri. Din protivă ea 
şi-a dovedit, în acordul opiniunei întregi din afară, 

„” vitalitatea, energia, tăria consciinței ei naţionale. 
Ea n'a cedat Rusiei, a trebuit să cedeze instanţei 
cărei şi mai mari de cât noi sunt siliță să se su- 
pură, concertului puterilor europene. Dar a fost ne- 
drept congresul! Pentru prima, Gră însă să v&du acum 
în lume că şi cei mari sunt supuși nedreptăţei şi 
răt&cirei? Hotărtrile congreselor, ca, tote lucrurile 

" imperfectei naturi omenesci, pot greşi. Când con- 
gresul de la Minster și Osnabriick, în 1648, pro- 
clama dreptul, 'Țărilor-de-jos de a, se constitui în 
naţiune liberă şi independentă, el făcea un act 
de dreptate care ţine până astădi. Dar când con- 

-gresul din Viena 1815 unea cu sila națiunea bel- 
giană cu regatul olandez, el făcea un act nedrept . 
în contra, liberei disposiţiuni de sinele a poporelor, 
şi la, 1830 Belgia, se despărţea de Olanda. Când a- 
celaşi congres din 1815 confirma, independenţa, și 
neutralitatea, elveţiană, el făcea un lucru înțelept 
şi dăinuitor. Când îmbucăţea, însă, peninsula, ita- 
lică, în o sumă de petice,și de guverne nesuferite, şi, 
în mare parte, străine, așa în cât principele Metiter- 
nich să ptă dice că Italia nu este de cât o expre- 
siune geografică, congresul făcea, atunci un act ne- 
trainic; Italia este astădi naţiune liberă, mare, 
unită sub un rege italian.
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Dar fără a mai căuta exemple în alte ţări, ţâra, 
şi istoria nstră nu ni le daă ele înşile? Congre: 
sul de la Paris din 1856, atât de bine-voitor.pen- 
tru noi, nu ne a refusat unirea Principatelor sub 
un singur Domn şi monarchia, ereditară, cereri na- 
ționaie cari s'aji realisat mai târdiu? Nu ; congre- 
sele diplomatice nu sunt fără păcat; dreptatea, 
singură, ca dumnedeirea din care purcede, este 
eternă și neperitore. 

România, n'are a se căi de a fi luat parte în eve- 
nimentele din 1877 — 1878. S'a dis de unit că n'ar 
fi trebuit să încheiă convenţiunea, de la 4/,; aprilie. 
Dar atunci trecerea Ruşilor prin ţâra nostră sar 
fi făcut ea, în chipul în care s'a, urmat, adică ca, o 
trecere amică și îngăduită de noi, iar nu ca, inva- 
siunile violente, fără, frâi şi fără cruţare, cum se 
petrecuseră în trecut când cotropitorii se făceati 
stăpâni pe guvern, pe instituţiuni şi pe tote izv6- 
rele ţ&rei? Dar atunci fără convenţiunea, de Ia, <hs 
aprilie, pe ce ne-ar fi întemeiat, noi spre a rădica, 
protest în contra, neobservărei articolului 2 şi ne- 
respectărei integrităţei nostre teritoriale, garantată, . 
prin acel articol ? Convenţiunea de la 4/ aprilie 
a fost un act diplomatic care s'a, înfățișat, adesea, 
în împrejurări analoge; asemenea act; sa încheiat 
şi de libera, şi neutrala Elveţiă, la 1815, cu guver- 
nele aliate ale căror oştiri mergea să facă răsboiă 
în Francia, Convenţiunea de la 4, aprilie mai 
avea, pentru noi, în acele împrejurări, o mare în- 
semnătate politică: pe lângă că dînsa rupea cu
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precedentele invasiunilor din trecut, ea, aşeda, încă, 
de fapt; ântâiul jalon la neatârnarea şi suverani- 
tatea n6stră în afară, punându-ne în putință a di- 
spune noi înşine, după cum socoteam mai bine, 
despre interesele nostre externe fără Porta, fără 
amestecul puterilor străine. Acestă, convenţiune 
deslega, făşile de nevârstniciă, în cari eram ţinuţi 
în cele din afară, și desnoda, legăturile durerâse ce. 
ne ținea încătușaţi pe acel pat al lui Procust care 
ne făcea, parte integrantă din imperiul otoman. În- 
two alcătuire diplomatică care era determinată, 
tocmai de r&sboiul ce Rusia, voia să facă acestui 
imperii, noi ne reservam și ne despărţeam s6rta, 

„ nostră de a lui. Opiniunile în străinătate nu sati 
înșelat asupra, acestei alcătuiri, și nu numai că 
nică o putere, afară de 'Turcia, negreşit, n'a prote- 
stat atunci în conta, ei, dar dînsa a fost chiar 
aprobată și privită ca un act politic dibaciă din 
partea, nostiră. | 
„Sa, mai dis că România nu trebuia, să întervină, 

în răsboiă; că dacă ar fi stat d'o parte, tot ar fi 
obținut independența. Se pote, este chiar probabil. 
Insă pe când tâte cele-lalte state din răsăritul Eu- 
ropei făcuseră atâtea, silințe, atâtea, jertfe pentru 
drepturile ce revendica, pentru neatârnarea ce 
voiau să 'şi asigure; pe când Serbia, luptase în 
1876 "până, la. copleşirea, teritoriului şi la secarea, 
puterilor ei, şi reîncepuse, cu tâte acestea, lupta la 
1878; pe când Montenegrul se bătea, de doi ani cu 
minunată, vitejiă; pe când Grecia, însași, care 'și
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făcuse probele de vitalitate şi de eroism în lupta 
pentru independenţa, ei de la, 1821 la, 1830, și totuşi 
își trecu în 1878 oştirile peste fruntarii, şi nu le 
retrase decât după asigurarea, puterilor că intere- 
sele ei nu vor fi trecute cu vederea, la, încheiarea 
păcei; — pe când acestă lucrare de vi6ță şi de 
energiă se petrecea în jurul ei, România singură 
și-ar fi obținut neatârnarea fără luptă, fără nici un 
sacrificiă pentru dînsa. Ar fi fost ea tot atât de 
mândră ? Oare acea neatârnare aşa, de eftin dobân- 
dită n'ar fi avut mai mult caracterul unui dar be- 
nevol fiă din partea Rusiei, fiă din partea, puterilor, 
şi acest dar n'ar fi impus ţărei n6stre îndatoriri 
de gratitudine, dacă nu şi de dependenţă. şi de 
smereniă, cari ' ar fi făcut o situaţiune mai pucin 
demnă în concertul naţiunilor libere și suverane ? 
N'avem de cât să ne uităm în vecinătatea nâstră, 
peste Dunăre, spre a avea, răspunsul la, acâstă în- 
trebare. 

In sfîrşit abţinându-se, avea România, mai mari 
sorți de a, salva Basarabia? Documente şi acte ofi- 
ciale, între cari comunicarea, contelui Schuvalof 
către contele Derby din * mat 1877, at dovedit ho- 
tărirea, de pe atunci a guvernului rusesc de a ne 
lua. acâstă provinciă. Dacă alianţa, nstră, militară, 
dacă concursul eficace şi mergerea, n6stră, în aju- 
torul Rusiei la Plevna na putut să schimbe acâstă 
hotărâre, negreșit că nu abţinerea, din parte-ne pu- 
tea so îmlădie şi s'o facă mai favorabilă, no; 
acâstă abţinere ne-ar fi rădicat titlul și mai mare 
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pe care "1 dobândisem la, ocrotirea, Rusiei, și var fi 
crescut pentru noi stima, lumei, care, cel pucin, nu 
ne-a, lipsit. 

Istoria, propriei nâstre țări, şi în acâstă, privință, 
ne pote da bune înv5țăminte. La, 1777, Turcia, tot 
prin abusul de putere'și călcarea, de drept de cari 
avea mai târdiă să se facă încă o-dată vinovată, 
către noi, dă Austriei din teritoriul nostru Buco- 
vina, şi nimeni, în afară, nu se preocupă de ne- 
dreptatea, ce ni se făcea, iar uciderea, lui Grigore 
Ghica-Vodă spune cum răspunse Porta, la, durerea, 
ț&rei pentru acâstă, nelegiuită, răpire. La, 1812 'Tur- 
cia dă, 6răși din pământul nostru tâtă. Basarabia, 
Rusiei, şi nici atunci nimeni nu se îngrijesce de 
vătămarea, ce ni se aduce. Obţinut-am la 1777 şi 
la, 1812 vre-o ' compensaţiune, vre-o despăgubire, 

„ pentru teritoriile ce ni se lua ? 
Dar lucrurile cari se petrecuseră atunci când 

România, era, strivită de nenorocire, desarmaţă şi . 
fără apărare, nu se mai petrecură la, 1878. Ţâra, 
discută acum liber în năuntru, protestă și apără 
în afară drepturile ei; ea fu admisă a 'Și dice cu- 
vântul în congres, cestiunea fu privită ca o afacere 
generală interesând Europa, întrâgă, care, singură, 
avea, cădere s'o resolve. România, nu mai era acum 
cu scălușul în gură, ca la 1777 şi 1812, nu mai 
era, mută și desarmată ; ea dovedise pe câmpiile 
de bătaiă, valdrea, ei militară, precum dovedea în 
fața, mesei diplomaţiei consciința, deștâptă a drep- 
turilor ei naţionale. Europa, “i recunoscu neatâr-
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narea, şi suveranitatea, de stat, şi dacă, spre-a de- - părta, causele unui noi conflict pe care luase: sar- cina al înlătura, congresul de la, Berlin adjudecă 
Basarabia, Rusiei, el recunoscu însă României dreptul la o compensațiune teritorială care nu'i 
fusese acordată nici la, 1777, nici la 1812. Areo- | pagul puterilor celor mari îi dete delta, Dunărei şi Dobrogea. Ac&sta era o despăgubire precum t6ra, n6stră n'o putuse obţine atunci când nu mai ăra, în măsură să arate vitalitate politică, și ostăşescă, și cel pucin, pe lângă acest beneficiă material pe 

care România nu'l ceruse, dar "i se recunoscuse ca, un act de dreptate, ea mai dobândi un însemnat beneficii moral care este un capital având și dîn- sul valsrea, sa în relaţiunile dintre popore, acel al consideraţiunei din partea opiniunei nepărtinitore „pentru energia ei patriotică, 
Nu se pot, deci, tăgădui fol6sele cari asă izvorâ pentru România din ultimul r&sboiti ce dînsa a, purtat. Printr'însul ea a făptuit aceia, ce avem as- tădi, și care întrece chiar visurile cele mai îndrăz- neţe ce puteau frământa, duhurile generaţiunilor precedente, care Covârșesce sarcina ce luase asu- prai generaţiunea, n6siră și programul adoptat, de toţi cugetătorii, publiciștii, bărbaţii de stat, și pa- trioții cari ai luptat pentru renascerea, nâstră po- litică și naţională, Intradevăr, acest program a fost formulat în mod solemn și neperitor. în ceia, ce sa numit; cele patru puncte ale divanurilor ad- hoc de la, 1857, Dar acele puncte cari cerea unirea, 

39
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Moldovei şi Munteniei, autonomia, ţărei, guvern con- 

stituţional, Domnitor ereditar dintr'o dinastiă eu- 
ropână, acel program nu cuteza, a împinge dorin- 

ţele până la, ceia ce sa îndeplinit acum, până la. 
„_desăvârşita, neatârnare în afară şi la constituirea 

României în regat. Este sciut că divanurile ad-hoc, 

în rostirea, dorințelor, avuseseră precauțiunea a 

reserva, expres păstrarea, legăturilor cari unea 

ţăra, cu Inalta Pârtă; şi mănţinerea acelor legături 
se considera, până la răsboiul trecut, de generali- 

tatea 6menilor politici de la noi, ca ocrotirea nâstră 

cea, mai sigură, ca un palladium al existenţei nostre 

politice. De la, răsboiă înc6ce nu mai este discutaiă, 

nu mai este pusă în contestaţiune independenţa, 

și suveranitatea externă a României ; de la, r&sboii 
încâce ea, îşi are posiţiunea ei legală şi juridică 
între state, rolul şi înrturirea, ei îndreptăţită între 

popore. 

Pârghia, care servi naţiunei românescă spre a 
ajunge la aceste resultate, unslia care "i dete pu- 

tinţă a, eşi cu onor din grelele evenimente pe cari 
le povestirăm, a, fost armata. După domniile glo- 

ri6se -și răsboinice cari din vâcul al XIV până în 

vâcul al XVII străluciră peste aceste țări, puterile 

lor militare—pe cât mai stătură în ființă—nu mai 

fură puse în serviciul intereselor naţionale; ele nu 

mai avură decât un umilit și întunecat rol auxi- 

liar în alte oştiri străine cari le târai după dînsele, 

La 1617 oștile muntenesci şi moldovenesci ale lui 

Radu Mihnea, şi Alexandru liaş sunt silite a
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merge cu oștirile turcesci ale lui Skender paşa, 
asupra, Polonilor ; la, 1620 aceiaşi Domni români 
se duc cu sultanul Osman la Hotin. La 1634 Turcii 
lui Abaza pașa iaii cu dînsii pe Mateiii Basarab şi pe Moise Movilă la Kameniţa. 20,000 Munteni Şi 
Moldoveni sub Vasile Lupu şi Mateii Basarab, la 
1643, ia înapoi, împreună cu Turcii, cetatea Azo- 
fului de la, Cazaci, și un an mai târdii, aceiași 
Domni trămit câte 1000 călăreţi români lui George 
I Racotzi în contra, Impăratului Ferdinand II. La, 
1662 şi 1663 Grigore Ghica și Dabija duc câte 
10,000 6meni în Ardeal vizirului Mehemet-Kiupruli, 
și se bat, cu creştinii la, Neuhatisel şi la St. Gothard. 
Ghica şi Petriceicu pornesc la 1673 cu Turcii asu- pra Polonilor și asupra lui Sobieski ; la, 1678 Duca, bătrânul şi Antonie Roset asedisză Tighina cu Osmanlii. În sfârşit Șerban Cantacuzino şi Duca, Sunt târiți de ordiile vizirului Cara-Mustafa, la, 1683, la împresurarea, Vienei, şi aşa, până Ja 1690, când Brâncoveanu este silit a, intra cu Tătarii lui Calga-Sultan şi cu Turcii serdarului Achmet, în Transilvania, pe la Bran, unde înving; pe imperiali. la, Zernesci. Sub Fanarioţi nu mai era, oştire na- țională, și de atunci până în dilele mai apropiate - - de noi, vitejia strămoșâscă nu mai avea prilej de a dovedi că, totuşi n'a, perii decât în poterele de haiduci şi de panduri, în legiunile de volinţiră cari | se forma cu ivirea, flă-cărui răshoiă ce se petrecea, în ţsră la noi. 

| 
Dar pentru ântăiași dată, după atâtea, umilinţe,
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puterea armată a României, constituită şi organi- 
sată, luptă iarăşi cu individualitatea, ei întrâgă şi 

neînstrăinată pentru interesele speciale şi exelu- 

sive ale tărei, pentru ţinta și pentru aspiraţiunile 
ei. Armata, fu la înălțimea așteptărilor şi răsplăti 

- darnicile: sacrificii tăcute pentru dînsa *), căci cu 
ajutorul ei România apucă iarăşi calea din care o 

abătuse viforui vremilor, cu ajutorul ei poporul 

- român se întorse la seculara-i menire care făcuse 

de timpurii dintrînsul, spre a trăi în mijlocul 
puternicilor vecini cari 'l înconjurat, o naţiune 

băzbată, și ostăşâscă, și în aceiaşi vreme şi un ele- 
ment, de civilisaţiune creștină, de libertate şi de 

„ piopăşire în Europa, răsăritână. Prin faptele arma- 

tei sale, țâra își consânţea acum dreptul la, viaţă 

„răsărită și vrednică ; din tunuzile cucerite de armata, 
sa sa își făurea simbolul înnoitei sale măriri : 

corâna, de oțel a Crăiiei românesci. Mulțumită fap- 
telor acestei armate Românii a cuvânt a dice: 
„Prin noă înşine.“ | 
Dând în acâstă, scriere dreptatea, care se cuvine 

  

*) Istoria armatei nâstre, și, se pâte dice fără. greșăla, istoria mo- 

" dernă a României, întrâga. ei activitate morală și materială, se 

parte În două mari peziode distincte: inainte și după resboiul 

din 1877, Caracteristice în acestă privință sunt cifrele bugetului 

rijnisterului de resbel. 

Acest buget însumeză : 
Credite bugetare Credite extraord. Total 

Ia periâda de ani de aa De 1963 —177 A “ 2156.752.220  24+438.133  240.100.300 

în periâda di 1 de „22 a Aza. a _ Digi “* 233.534.104 130.050.340  304.418.444
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armatei, povestind cu mândria, ori-cărei inimi ro- 
mânesci vitejiile ei, arătând însemnatele servicii 
ce dînsa, a adus patriei, n'am căutat, câtuşi de. pu-. 
cin se însuflăm oștenilor noştri trufiă deşârtă, 
nemesurată socotință de sine. Asemenea, vătămă- 
t6re porniri lipsesc pe atât din cugetul nostru, pe 
cât sunt și de depărtate din spiritul iubiților noştri 
frați de arme, spirit, pe care scriitorul acestor rân- 
duri, nefiind străin de dînşii, crede a'l cunosce în 
deajuns. Ostaşii români scită toţi că, armata, este 
un instrument la a cărui perfectibilitate trebuie a 
a se lucra, necurmat ; că ori cât de bun ar fi, el nu 
este nici-odată desăvârşit, şi că vai! de oştirile, 
chiar cele mai glori6se, cari „adorm pe laurii lor, 
Ostaşii români sci asemenea, că la, dînşii mintea, 
trebuie să 'și păstreze pururea, ascuțiș și agerime 
ca, și spada, că numai nepregetată muncă, simţiri 
încordate, sus înălțate inimi sunt al faptelor mari 
nesecat izvor, 

» Dax istoriei aparţin astădi faptele ce am poves- 
tit aci; judecata lor n'am făcut-o noi, a făcut'o 
opiniunea, în genere, aii făcut;o și alte armate, Când 
în urma căderei Plevnei, Capul Statului Frances şi 
Impăratul Germaniei trămiteaă. Domnului Româ- 
nilor decoraţiuni de acelea, cari acolo nu se dati 
de cât comandanților de oştiri victoridse, medalia 
militară a Franciei și ordinul „Pentru merit“ al Pru- 
siei, negreşit, că legiuitele Şi înaltele căpetenii ale 
armatelor franceză, şi germană, onorând pe supre- 
mul comandant al 6stei rornânesci, ati recunoscut
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şi aă onorat însuşirile, precum : şi vitejiile acestei 
Ostiri. 

Sarcina ce ne-am luat prin scrierea, de faţă, este 
terminată, Avem, negreșit, consciinţa, nedesăvârşirei 
lucrărei n6stre în raport cu întinderea, subiectului 

„ce am cutezat a iracta, subiect cu atât mai bogat 
şi nemărginit, cu cât el nu coprinde numai isbân- 
dile oştirei, dar și abnegaţiunea, devotamentele, 

| faptele de strălucit patriotism ale ţărei întregi în 
memorabila, periodă a răsboiului din 1877 — 1878. 
Dar îngăduinţa cu care se priimesce la, răâicarea, 

„unei zidiri, alătură cu meşteri iscusiți şi cu geniali 
architecţi, chiar şi salahorul cel mai modest, ne 
dă nădejde că se va întîmpina cu bună voire Şi 
petricica ce am avut în cuget cucermnie și noi să 
aducem la, falnica zidire, la templul istoriei naţio- 
nale şi al măririlor Patriei. 

Acesta, a fost singurul îndemn care ne-a făcut 
să întreprindem acâstă naraţiune, iar nici cum 
dorința, de a, face apologia, răsboiului în sineşi, de 
a exalta, luptele săngerâse între 6meni. Ca, fiă-și- 
cine suntem și noi pătrunşi de bine-facerile păcei, 
de nepreţuitele fol6se ale frăţiei între popre. Dar 
ori-ce ar dice unii generoşi filantropi şi sentimen- 
tali moralişti, vedem că răsboiul este un fapt ne- 
despărțit de omenire, un fenomen care se înfăţişeză, 
în ordinea politică cu aceiași neînlăturată stăruinţă 
cu care se repetă, în ordinea fisică, unele mari şi 
periodice sguduiri, precum cutremure, inundaţiuri, 
incendiuri, epidemii, etc. cari răpun neînțeles atâtea,
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vieti. Pentru filosoful care caută însă a se învoi 
cu lucrurile cum sunt, iar nu cum -ar dori să fiă, 
pentru cugetătorul care năzuiesce a se împăca, cu 
concepțiunea unei superidre și nepătrunse voinţi a 
tot conducătâre și regulătâre, r&sboiul, acest răă 
vechii ca și lumea, rămâne o nedesluşită, taină 
care are neapărat și părţi crunte și durer6se, dar 
care dă, prilej firei omenesci să desfăşure cele mai 
mari frumuseți morale. Da, în r&sboită omul se des- - 
face de lanţurile şi de cătuşele materiei, se des- 
bară de boldurile egoiste şi josoritore pentru a 'şi 
împlini funcțiunea, sa, ideală pe pământ prin por- 
nirile curate cari i stăpânese atunci inima, prin 
simţirile de eroism, de devotament, şi de jertfire 
până la mârte pentru binele obștesc. 

Nu trebuie, deci, hulit cu ori-ce preț r&sboiul, căci 
el este un izvor de virtuţi înalte şi de iubire către 
patriă. EI este și un trainic ciment al clădirilor na- 
ționale, o pavăză, şi o ultimă ocrotire a ondrei şi a 
libertăţi poporelor ; istoria ne înveţă că el. este 
mai în tot-d'a-una, un premergător şi un agent în 
desvoltarea intelectuală şi în civilisațiunea lor. In 
vechime, ca şi în vremile mai apropiate de noi, 
după fiă-care periodă răsboinică, apare şi o periodă 
literară, artistică şi filosofică, 

Fiă-ne permis a, dice, înainte de a termina, încă un 
cuvânt camaragilor noștri din armată căror acâstă, 
carte este special dedicată. Lipsindu-ne călăuze si- 
gure, opere complecte și făcând autoritate, cari să fi 
fost publicate păn'aci la, noi asupra, evenimentelor
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ce am povestit, nevoiţi a ne mărgini în amintări şi 
notițe personale. şi în bine-voitâre comunicat ţiuni, 
se vor afla, fără, îndoială, lipsuri în lucrarea, acâsta, 
a cărei sîrguire a fost, mai "nainte de tite, a fi cu 
adevăr și cu bună credinţă alcătuită. Multe fapte. 
multe nume ne-ai scăpat, pote, din vedere, fără, 
scire și fără voiă. Dar pentru a scrie cum se cu- 
“vine glori6sa, epopsă a naţiunei și a oştirei româ- 
neșci în ultimul resbel, nu o slabă până ca a n6- 
stră este de ajuns; trebuie dalta puternică, care 
sapă în piatră, trebuie tiparul în care se târnă 
bronzuri de nemurire eroilor, de pomenire faptelor 
mari. Nu sarbedele. rânduri ale unei sarbede cărţi 
pot statornici neperitor vestea, acelor fapte și faima, 
acelor eroi: cu jertfe de 'naltă fire, cu nobil şi ge- 
neros sânge ele stai sorise pentru veciniciă, în car- 
tea neamului românesc. 

FINE 

Centraif Unteorshtai” 
   
    
    Ducuraști
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energică a Românilor.— Ofensiva armatei nostre hotărită în 
principi. —Până la pregătirea tutulor mijlâcelor pentru ace. stă ofensivă, trupele române păstreză defensiva. Distribui- rea drapelelor regimentelor din noă formate. . ... . 87—129 

CARTE A PATRA.-— APĂRAREA DDUNĂREI. 
Repede ochire asupra evenimentelor petrecute peste Du- 

năre de la a doua jumătate a lui iunie până în primele qile 
ale lui iulie.-— Actualul plan de campaniă al Rușilor și depăx- 
tarea de la planurile urmate în răsbdiele anteridre între Ru- 
sia și Turcia.— Armata rusă în Bulgaria se împarte în tref 
fracțiuni. — Centrul înainteză spre Balcani, stânga spre rtul 
Lom, drepta spre riul Vid.--Expediţiunea generalului Gurko
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peste Baicant.— Cererea Rușilor pentru ca armata română__Pag,- 
să-i ajate în atacul asupra, Nicopolei. — Motivele cari deter- - 
mină comandamentul român a ordona ca trupele nâstre să 
participe la acestă operaţiune.— Concursul dat de trupele ro- 
mâne de la 'Purnu-Măgurele şi islaz la acest fapt de arme.— 
Prima luptă a Rușilor înaintea Plevnei și învingerea lor de 
către trupele lut Osman pașa. — Silințele desfășurate de 
“Turci pentru energica continuare a resbelului, —Concentra- 
rea forțelor rusesci pentru a răsbuna insuccesul din */.., iu- 
lie.—A doua bătăliă înaintea Plevner.— Victoria Turcilor,-— 
Perderile simţitâre ala Rușilor. e E30—164 

CARTE A CINCIA.— PREGĂTIRILE OFENSIVEI, 

Consecuenţele politice și militare ale celei de a doua bă- 
tălii de la Plevna.— Situaţiunea critică a armatelor rusesc! 
ale căror forțe se dovedesc insuficiente faţă cu oştirile ce 
Turcii adunaseră în Bulgaria. —Impăratul Alexandru chia- 
mă noni ajutâre din Rusia, ele nu pot. sosi, însă, decât târ- 
qiti.—— Rușii se conving că, sprea putea întîmpina, greutățile 
presente, ali nevoiă de ajutorul armatei vomâne.— Cenera- 
jul Kriidener cere comandantului divisiunei a 4-a română a 
ocupa Nicopole; generalul român ne având ordine de la co- 
mandantul seă, nu dă curs cereseă. —Cuartierul-general rus 
intervine către Domnul Românilor, care mănține refusul de 
a da trupelor române acestă destinațiune.— (În urma primu- 
lui insucces al Rușilor Ja Plevna, un detaşament de trupe 
române trece la Nicopole.— Depeşa marelui-duce Nicolae 
după a doua băţălia de la Plevna.— Consideraţiuni cari ho- 
tărăsc pe Români a merge în ajutorul Ruşilor.—Negociări 
în privința cooperărei armatei române cu armata rusă, Ali- 
anța Rusiei și României. —. Modificarea planului primitiv 
pentru ofensiva românescă în urma acestei alianțe şi a schim- 
bărei objectivului strategic al oștirei nâstre.— Formarea ar- 
matei de operaţiuni și a corpului de observaţiune.—Divisia 
q-a română ocupă Nicopole.— Cele-alte divisiuni ale arma- 
tei de operaţiune încep marșul de concentrare spre Cora. 
bia,— Alegerea punctului de trecere în Bulgaria. Aduce- 
rea materialului de pod la Corabia-Siliștidra. — Inceperea 
lucrărilor de construcțiune ale podului peste Dunăre. — 
Domnul Carol invitat Ja cuartierul-general al Impăratului 
Rusiei, plecă la Gorni-Studen,—Ingrijirile cari domnesc aci , 
în privința greutății situațiunii armatelor rusesc! în Bulga. - 
ria — Țarul oferă Domnului Românilor comandamentul asu- 
pra trupelor ruse cari vor opera împreiină cu cele române 
în contra Plevnet.— Ochire retrospectivă asupra activităței
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n6stre' militare -în perioda, defensivă ; consideraţiuni gene- „ale asupra armatei române în ajun de a păși peste -Du- DEE e e aa a a e 160228 
Partea Doua. Luptele în Bulgaria. 

CARTE A ȘEASEA.— TRECEREA DDUNĂREI, 
SOȘIREA INAINTEA PLEVNEI 

Posiţiunile ocupate de divisia 4-a peste Dunăre până la trecerea armatei române.— Ofensiva romândscă începe cu mișcările detaşamentelor de cavaleriă și de ante-garăă însăr- cinate a pregăti şi acoperi trecerea grosulni armate nostre; -— Brigada de cavaleriă a. divisiunei a 3-a este trămisă peste * Dunăre la Nicopole, și de acoio peste Vid,— Ante-garda, 
divisiunei a 3-a trece Dunărea la Corabia, ocupă Măgura și 'Ghighen şi se întinde pe malul stâng al Iskerului.— Restal 
trupelor divisitinei a -a trecă succesiv Dunărea, pe pontâne la Corabia, intăresce ante:garda și se întinde pe valea Iske- 
rului. — Bănuială despre un atac al 'Turcilor asupra armatei 

“române în marș de desfășurare pesie Dunăre, — Atacul tur- cesc se îndrepță în contra armatei rusesci din'naintea Plev- „mei la Zgalince şi Pelișat.— Corpul al IV-lea rus susține și respinge atacul, — Osman pașa aflând înaintarea armatei ro- mâne, reintră în Plevna.— Valea Iskerulul adoptată ca liniă primitivă de operaţiuni a armatei n6stre,— Motivele cară de- terminară modificarea acestei linii și înlocuirea e! prin linia 
Vidului. — Divisia, g-a primesce ordin a se strămuta de pe valea Iskerului pe valea Vidului, — Divisia de reservă, cu 
Domnul Carol în cap. trece Dunărea pe podul dela Siliștidra. Măgura.—Inalt ordin de qi către armată. —- Proclamaţia că- 
îre națiunea română, — Domnul Carol ia comandamentul tru- 
pelor aliate ruso-române formână Armaza de Vest și stabilesce cuartierul sei general ja Poradim,— Marșul trupelor române spre a ajunge pe posițiunile lor înaintea Plevnei.— Atacul asupra Lovcei.— Compunerea și efectivele Armatei de Vest. — 
Posiţiunile ocupate de acestă armată înaintea Plevnei la 23 august (6 septembre), 229—203 

CARTE A ȘEAPTEA. — GRIVIȚA. 
Consiliul de resbel pentru a hotări operaţiunile armatelor 

aliate română-rusă în contra Plevnei. — Părerile statului- major rusesc, — Părerea Domnului Românilor, — Atacul 
general asupra Plevnei este decis.— Descrierea posiţiunilor 
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nat - . Pag. - ce urmat a se ataca. Armata lui Osman pașa. —- Bomba 
dare de patru dile care precedă atâcul. — Ordinile Domai: 
torului către trupele. armatei de Vest pentra executarea 
acestei bombardări, — Divisia 4-a română ia. posițiune în 
fața Griviței, — Prima di de bombardare la 26 angust, (7 
septembre); —  Divisia 4-a înninteză peste n6pie bateriile » 
sale mai aprâpe de posiţiunile inamicului; divisia, 3-a, se a- 
ș€qă dimincța în faţa Bucovei.— A doua, di de'bombardare,' 
27 august, |8 septembre). Atacul redanului. din ?naintea 

redutei. Griviţa de către regimentul al 3-lea de dorobanţi și 
un batalion din regimentul al 5-lea de liniă.— A treia di de 
bombardare, 28 august; (9 septentbre). — Incercarea de 
eşiresa Tareilor spre Etropol ; lupta. cavalariei române 
care" respinge-pe vrăjmaş, — A patra di de bombardare, 
29 august (10 septembre).— — Ordinele și “pregătirile pentru 
lupta generală ; formațiunea coiânelor de atac. — Ajunul -. 
bătăliei. — Diua de zo august (11 septembre), —-Incepe: ca 
bătăliei de către trupele generalilor Skobelef și Krylof. — 
Cursul bătăliei la 2 ore. — Atacul Românilor. — Divisia. 3-a 
întălnesce 2 doua redută de la Griviţa.— Mârtea maiorului 
Șonţu și a căpitanului Valter Mărzcinenu.—— Atacul divisiu: 
neji a q-a; respingerea Îi, — Al duoilea atac. — Al treilea 
ațac împreună cu Rușii, respins asemenea. — A! patrulea 
atac, — Îmgarea redutei Griviţa. , . . . 1. e. a 206-343 

CARTE A OPTA.— ÎNAINTEA PLEYNEI. 

Consecuenţele celei de a treia bătălii de la Pievna. — 
Schimbarea tacticei urmate până aci în contra posiţiunilor 
turcesci, In locul atacurilor generale se hotăresce de coman- 
damentul rusesc şi româri a se împresura Plevna și a siii 
armata, lui Osman pașa să se predea.— Recunâscerea vitejiei 
cu care luptase oștirea română. —Scrisârea Impăratului Ru- 
siei către Domnul Româzilor,—"t'urcii iati ofensiva la 31 au: 
gust (12 septembre) în contra redutei Griviţa cucerite de 
Români și în contra celor 2 redute ocupate de generalul Sko- 
belef.— Românii resping pe Turci.— Generalul Skobelef, 
după ce luptă tâtă diua, părăsesce cele 2 redute. —Românii 
încep lucrările de apropiere în contra -redutei Griviţa n“ 2 și 
acele pentru întărirea liniei lor de împresurare.— Se presintă 
Domnitorultă stâgul luat de ostașii noştri în lupta de la 3 
august (12 septembre). — Respingerea de câtre Osman psşa 

a cererei de armistiţiii pentru a se rădica răniții și a se în- 
gropa morţii. —Suferințele răniților noştri rămaşi pe câmpul 
de luptă și crudimile turcesc. — Atacul de la 1/,, septembre .
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al Turcilor în contra redutei ocupate de Români, Turcii sunț respinși.— Cuvintele pentru cari trupele române întreprind o Două acțiune în contra redutei Griviţa n” 2.— Atacul dela “ha septembre. -—Operaţiunile cavaleriei române și ruse pe malul stâng al Vidului. la Vestul Plevnei. — Lupta roșiorilor și că- lăraşilor la Knsja ş Cucerirea unui stindard.— Intrarea. în Plevna a primului convoiii turcesc cu aprovisionări de hrană „Și muniţiuni.— Formarea corpului român de observaţiuni în- „tre: Vid. și Isker pentru asigurarea liniilor de comunicaţiuni ale armatei nâstre, — Lucrările de Întăriri ale Românilor îna- inteză cu activitate ; scurt resumat al acestor lucrări până la mijlocul lui septembre, —Sosirea generalului “fodleben ?na- iatea, Plevner.—Inspectarea posiţiunilor Plevnei de acest ge- neral împreună cu Domnitorul și cu marele-duce Nicolae. Laude făcute Românilor pentru fortificările s&vErșite de dîu- şi. — Generalul Todleben numit ajutor al căpeteniel armatei de Vest.— Demonstraţiunea, generalului Krylof cu cavaleria vusă-română în contra Rahovei.— Călărași români prind un convoili turcesc care voia să intre în Pievaa.— Recunâscerea divisiuuei a 2-a română, susținută de cavaleria de peste Vid, a posiţiunei turcesci de la Opanez.— Intrarea, celui de al duoilea convoiii turcesc în Plevna. — Generalul Arnolăi în- locuesce pe generalul Krylof în comandamentul cavaleriei ruse şi române de peste Vid.— Ordin de qi al generalului Krylof.—Iucrările de întărire ale Românilor de la 134 sep- tembre la %/,, octombre.— Greutățile întîmpinate de soldaţii noştri în s&verşirea acelor lucrări și în serviciul de tranșee. — Motivete cari determinară a treia acţiune în contra redutei > 

      

Griviţa n"2.— Atacui divisiunei a q-a la */, octombre, , 344-418 

CARTE a NOUA.—LUAREA RAHOVEI. 
CăpeReA PLEVNEI, 

Greutățile întîmpinate de trupele aliate 'naintea Plevnai se măresc din timpul iernatic, din Starea comunicațiunilor și din condițiunile sanitare defavorabile. — Îngrijirile din causa prelungirei vesbelului ; silințele făcute în țEră spre a veni în ajutorul armatei cu cele trebuinci6se, — Neajunsurile pricinuite de cadaverele rămase neîngropate în faţa Plevnei. amenințare de epidemir,— Nouă propunere făcută lui Os man pașa pentru încetare de arme spre a se îmmormârta morții de ambe Părți căduti în luptele precedente, — Pro: punerea este priimită, Ingroparea morţilor la */,, octombre. Sosirea ajutârelor din Rusia. Garda imperial împreună cu alte trupe rusâsci trămise 'naintea Plevnei, sunt puse subco-
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mandamentul Domnului Românilor.— Turcii formeză o nouă Pag. 
armată la Sofia pentru despresusarea Plevner.— Comandan: 
tul armatei de Vest decide a se tăia liniile de comunicațiuni,. 
şi de retragere ale Jul Osman pașa spre Nord-Vest şi Sud- 
Vest,— Atacul Gorny-Dubnikului și Telişului de trupele gar- 
dei rusesci; atacul Dolay-Dubnikului de trupele românesci la 
12/2, octombre.— Concursul dat acestor atacuri de brigada 
Cantili. Demonstrațiunile armatei de împresurare de pe 
malul drept al Vidului, — Operațiunile detașamentului 
colonelului Slăniceanu între Vid şi Isker.— Colonelul Sla. 
niceanu priimesce ordin a ataca Rahova.— Corpul de obser- 
vațiune de la Calafat are ordin a bombarda Vidinul și a 
împedica trămiterea de ajutâre din acestă cetate, — Cufun- 
darea monitorului turcesc la Canapa. — Atacul şi luarea 
Rahovei la 1/5, 5/5 şi "fa, noembre.— Însemnătatea acestei 
izbândi.— Scris6rea marelui-duce Nicolae către Domnul Ro- 
mâailor.— Ordin de qi al Domnitorului. — Scrisorile Domai- 
torului către colonelul Creţeani, căpitanul Merișescu și vă- 
duva maiorului Ene. — Disposiţiunile luate de comanda. 
meniul armatei de Vest pentru a sili armata ture&scă din 
Plevna a se preda.— Ordinea de bătaiă a armatei române. 
- - Generalul Gurko are misiune a opera spre Sudul Plevnei 
și a opri înaintarea armatei de despresurare ce “Turcii 
adună la Sofia.— Lucrările de întăriri, de apropiere și: de 
mine săvârșite de Români până la căderea Plevnei. —Soma- 
țiune făcută Ini Osman paşa de'a se preda: respingerea 
el. — Împărţirea armatei române-rusesct în sectori, dispo- 
sițiuni pentru a întîmpina pe vrăjmaș în casul une! eșiri. — 
Prinșii turcesci și fugarii din Plevna aduc sciințe despre 
starea oştirei turcesc și despre pregătirile de eșire. — 
Eşirea lui Osman pașa la 28 noembre st. v. —. Bătălia. — 
Predarea şi căderea Plevnei. , 419— 515. 

  

CARTE A DECEA. — SMAÂRDAN, —— VIDIN, 
Nouile objective ale armatelor aliute române-ruse după 

căderea. Plevnei. — Împăratul Alexandru plecă din Bulgaria 
spre a se întârce în Rusia trecând prin Bucuresct, — EHo- 
tăririle în privința operațiunilor ce aă a se executa de tru- 
pele nâstre, — Armata instituită în scop de a împresura 
Plevna este disolvată.— Dislocarea trupelor române și ru- 
sesci.—— Ordinul de di al marelut-duce Nicolae.— Scrisgrea 
de mulțumiri adresată Domuului Românilor.— Noua ordine 
de bătaiă a oștirei nâstre.— Asprimea, iernet în Bulgaria, 
Greutățile aduse prin acâsta operațiunilor şi transportului
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-prinșilor turcesc! cart se. evacuaă! spre' România și Rusia, 
Sentimentele de compătimire' și de umanitate ce li se dove- 
diră în țra nâstră, --. Domnitorul se întârce în Bucuresci 
chiămat de tiebile Statului. — Priimirea entusiastă ce i se 
face.— Corpul 'român de Vest, care ocupase Cibru-Palanca, 
înainteză spre Lom-Pâlanca.—Divisiunea 3-a română ocupă Giurgii, Olteniţa și Calărași. — Trupele nâstre” observă și 
isoleză de Vidin cetățuia Belgradjik, şi iai în stăpânire 
Arcer-Palanca, Oştirea riâstră înainteză spre Vidin.— Lupta la Vitbol și Nazirmahala; Turcii sunt respinși. —— Descrierea cetăței Vidinului și a întăririlor sale, — Posiţiunile luate de 
corpul de Vest pentru împresurarea acestei piăţe despre 
malul drept al Duntrei, şi concursul dat împresurărei de tru- 
pele nostre de la Calafat.— Inaintarea divisiunilor române 
de pe malul bulgar pentru a restringe cercul în jurul Vidi- Bului, -— Împresurarea cetățuiei Belgradiile de către brigada 2-a a divisiunei a 2-a.— Lupta la Novoselo, Rupce și Rai- 
novce.—Posiţiunile de la $mărdan și Inova.--Atacul Smărda- 
nului; luarea acestei posițiuni și a celei de la Inova de oștirea, 
românescă, — Eşirea garnis6nei turcesci din Vidin la 13, 

“ianuarie spre a recuceri Smărdanul ; respingerea Turcilor. 
=— Bontbardament de șEse dile asupra Vidinului. — Armis- 
tițiul și ordinul de suspendare a ostilităților.— Convenţiunea 
pentiu predarea cetăților împresurate trupelor române ; 
armata turcescă părăsesce Vidinul și Belgradjikul și se 
retrage spre Niș, 516—557 
Conciusiune eee ee eee ae i, 558—600 
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Rafail Petre, locotenenr, rănit 52. 
Rahova, vapor rus ia dreptul Rahovei 66, bastimente turcesci 

SI, 106, adunare de trupe turcesci 106, operaţiuni ale ar- 
matei rusesci 140. armata română 176, batalionul rog. 
“5-lea de linii 178, armata română 18], drumurile despre 
Rahova ocupute de Români 193, trupe de observare 195, 
fuga Turcilor spre Rahova 735, recunsceri din partea 
Românilor 336, înaintarea armatei române 244, 946, bri- 
gada Budişteanu în observare 260, 307, tăiarea comuni- 
cațiunii li Osman 357, 381, 382, ajutorele române 383, 
cavaleria ruso-română sub Krylot 396, 397, Osman nu 
profită de liniile de retragere încă deschise 443, 447, co- 
mandantul armatei de Vest dete Insărcinare trupelor ro- 
mâne a ataca Rahova 458, trupele turcesci fug spre Ra- 
hova 459, un bastiment turcese pe Dunăre 460, recun6s- 
cerea întăriturilor Rahovei 462, tăiarea telegrafului dintre 
Rahova şi Vidin 463, 2 companii de dorobanti pe şosâua 
Rahovei 464, 465, trupe române în jurul Rahovei 467. 
Turcii se hotărâse a evacua Rahova 467, 468, la Skit 469, 
intrarea trupelor aliate în Rahova 410, luptele de odinidră 
ale lui Mihai Vitezul 472, importanța cuceririi Rahovei 
473, 4%, sub comandamentul lui Mavrichi 479, Osman 
închis 434, operațiunile viitâre ale Românilor 519, a 2-a 
divisiă română în Rahova 525, 531, acoperirea Rahovei 
de trupele române 533, marșul trupelor române în timp 
de iarnă 534, 540. 557. 

Rahoviţa, trecerea trnpalor române în Duligaria 235, ante- 
posturi române 239, înaintarea ante-posturilor române 242. 

Rainovce, întârilă de Turci 338, divisia 1-a română la Rai- 
novee 5âl, 5492, ocupată de î batalion din reg. l3-lea de 
dorobanţi 543, 545, 553. 

Ramadanui, insulă 79, desfăşurarea fortelor rusescă 137.
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Hondunica, șalupă română, “în expediţiune 69, ajută la lu- 
crările de pod 200, 232. ” 

Rareş, Domnul 60. 
Rasgradmahala, ocupat de o jumătate escadron român:532, 
Rast, posiţiune a trupelor române 45, un detaşament turcesc 

respins de călăraşi 88, posiţii de trupe române. 94, 95, ve- 
detele române semnalâză o mişcare 106, trupele divisiunii 
3-a H7, plecarea divisiunit 3-a'195, 2 batalion de doro- 
bantă sosite pe la Rast 534, ” 

Rasti, maior în recunâscere ia Rahova 470. 
Rătesca Dimitvie, locotenent, rănit 378. 
Recea, brigada 2-a română a divisiunii i a trece girla 536. 

„_ Redan, o bateriă română la Redan 374. 
Redif, ministru de răsboiti al 'Pureiei 149. 
Redutele, Transilvania, Bucovina, Libertatea, Belgia N5. 
Regimente române : revista ținută de Domnitorul România 

lor Ia Calafat 74, regimente nouă române formate cu pri- 
legiul mobilisării 128, 129, 209, regimente ruse în faţa 
Plevnei 146, 152, regimentele corpului a iX-lea din ar- 
mata de Vest 283, regimente 3 de inf, cu -bateriă de 9 şi 
3 reg cu bat. de 4 ca reservă a corpului 9-lea 283, 3 regi- 
mente de călăraşi la drâpta Verbiţei 283, 3 reg. inf, re- 
servă generală 284, 3 reg. de călăraşi între Verbiţa şi 
Via 986, regimentele de roşiori sub colonelul Creţeanu 
lăudate de Domnitorul Românilor 476, 2 regim. călăraşi 
sub Ganetzki 490. 

Regimentul | de artileriă, bateriile l-a, Ja şi 6-a 39, ba- 
deriile 3-a, 4-a şi 5-a 40, bateriile l-a, 2-a şi 6-a 45, bate- 
teria 2-a trage ântâiul foc 49, bat. l-a şi 6-a intră în ac- 
tiune 49, bateria 3-a în fața Florentinului 68, 2-a şi 6-a 
la Calafat 91, bateria 5-a la Salcia 95, bateria 3-a la Girla- 

- Mare 95, bateriile l-a 2-a şi 6-a 190, bateriile 3-a, 4-a şi 
5-a 19], 1 bateriă călăreță. 306, 384, bateria 3-a 46], bateria 
3-a şi 4-a 595, bateriile l-a, 9-a, 5-a şi 6-a 594. 

Regimenini î-lea de artileriă, 4, bateriile 3-a, 5-a şi 6-a 
la Calafat 45, bateria 4-a la Islaz 56, bateriile 2-a, 4-a 5-a 
Şi 6-a 94, bateriile l-a, 2-a și 6-a 190, bateriile 3-a, &a și 
5-a 191, bateriile l-a, 2-a şi 6-a 287, bateriile l-a, d-a şi 
6-a deasupra Griviței 288;2-a bateriă l-a secţiă 311, 3 ba- 
terii 462, 524, 3 baterii 535. . 

Regimentul 3-lea de arlileriă, bateriile l-ia, 2-a, d-ia si
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4-a 42, bateriile 3-a 5-a și 6-a 43, 3-a și 4-a în dosul di- 

gului întărit de generalul Manu 55, bateria l-a la Cora» 
bia 90, bateria 6-a la Băilasci 9%, tunurile . bateriilor 3-a 
şi S-a deschid foc 103, bateria bombardăză la "aa Şi Sf” 
103, bat. l-a 14], bateria i-a în ante-gardă sub Cantili 193, 

| bateriă ca ante-gardă 232, 2 baterii sub colonelul Gra- 
mont 259, bateria i-a, 3-a şi 5-a bombardsză 287, bateria 
l-a înaintea Griviței 288, bateriile 3-a si 5-a deasupra 
Griviței 288, bateria l-a 296, 297, bateria 3-a înainteză 997, - 
bat. 3-a 30, reg. 3-lea 594. 

Regimentul al 4-lea de arhileriă, bateriile ti-a, 2-a şi G-a 
42, batetiiie S-a. 4-a şi S-a 43. 1 secțiune din bateria 5-a 
îatăresce trupele române din Corabia 7i, bateria 4-a la 
Corabia 90, bateriile i-a, 3-a şi 6-a Băilesci 95, bateria 
4-a la Măgură 103, 2-a şi d-a la Bechet 104, bateria 4-a 
ocupă Turnu-Măgurele 109, bateria 4-a transportată de 
Cantili în faţa Nicopolei 141, 1 bateriă câlărâță avea să 
efectueze trecerea la Nicopole 234, bateria 4-a şi 5-a intră 
în acţiune 287, bateriile 4-a şi 5-a 288, regim. 4-lea de 
artileriă 526. 

Regimentul l-iu de călăraşi, 39, 'escadronele Doljiii și Me- 
hedinţi 45, escadronele Oit, Doljii şi mixt la Calafat 94 
escadronul Romanati la Rast 9%, escadronul Mehedinţi 
la Sălcia 95, regimentul l-iit de călăraşi 191, 535. 

Regimentul 9-lea de călărași, 39, escadrânele Argeş, Muscel, 
Vâlcea la Desa 94. 191, 462, 524, 540, 3 escadrâae ocupă 
Halvagi 545. 

Regimentul 3-lea de călăraşi , 43, escadronul Teleorman 
56, escadronul Ilfov la Bechet 67, escadronul Ialomita la 
Corabia 67, regimentul ocupă Turnu -Măgurele 109, ia 
parte la ocuparea Nicopolei 176, sub Cantili ca ante-gardă 
193, în comunicaţiune cu colonelul Formac, 236, 507, 526. 

Regimentul 4-lea de călăraşt, 40, escadronul de  Buzeti 
în fața Fiorentinului 68, eseadronul Dâmboviţa la Cetate 
95, escadrânele Prahova şi Buzeii la Gârla-mare 95, regi- - 
mentul 4-lea de călărași, 190, reg. 4-lea de călărasi înti- 
rirea divisiei 2-a 332, la Corabia 233, patruleză între Vi- 
din, Ostrov şi Galov 235, în serviciti de siguranţă 239, 
305, 526. 

Regimentul 5-lea de călăraşi, 42, ia Stănesci 46, câte un 
escadron la Jighera şi Băilesci 96, 2 escadrâne la Bistreț
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96, 4 escadrâne sosesc de la Rast 107, reg. 5-lea de călă- 
raşi, trecerea la Nicopole 234, pe valea Vidului 236. la Mirteviţa şi Demirkioi 233, un detaşament de.30 călăraşi la Mahaleta 38], brigada Formae 384, 2 escaârâne spre Teliş 385, regimentui 5-lea de călăraşi începe lupta 386, 595. 

Regimentul 6-lea de călăraşi, 42, patrulă între! Giurgii şi 
Oinac 46, la Bistrat 96, trecerea la Nicopole 234, spre Brest 236, în brigadă condusă de coloneiul Arion 238, la Mirteviţa 238, 2 escadrâne 309, brigada Forma 384, asi- gură retragerea 386, 524, 

Regimentul T-lea de călăraşi, 43, patrulă la Dăbuleni şi Potel 90, 2 escadrâne ca efectiv în Nicopoie 931, 8 esca- drâne la Giulenţi 234, 2 escadrâne la Nirteviţa şi Demir 
kioi 238, 462, 596. 

Regimentul 8-lea de călărași, 43, spre Budesci şi  Nego- | esci 46, la Corabia 90, ia parte la ocuparea Nicopolei 176, 
ante-gardă sub Cantili 193, preste Vid 239, 524, 3 esca= drâne ia Halvagi 545, 1 peioton execută o recunâscere spre Cibru-Palanca 532, 546, escadronul i-iă 548. 

Regimentul S-iea de călăraşi, 463, 471, 524, ese. l-it 537. Regimeniul i-âi de dorobanţi, 39, la Calafat 94, 19, ba- talionul f-iă la lupta dela Rahova 462, se distinge la apărarea podului de la Hârlek 469, 476, reg. 1-iti de doro= banţi 594, 3 bat. în rezervă 542, - Regimentul 3-lea de dorobanţi, 39, bat. Lit la Ciuperceni 
45, reg. la Ciuperceni 94, I9, 6 companii între Vid şi Isker 404 405, bat. t-it între Dolny-Dubnik şi Demir= kioi 450. regimentul 524, demonstrajiuni 538, | bat. 542, Regimentul 3-lea de dorobanţi , 39, la Calafat 94, WI, 1 bat. 524, 525, reg. la Osmanlia şi Logosovce 536, 552. - Regimentul 4-lea de dorobanţi, 39, la Calafat 94, 191, bat, 
2-lea 462, regimentul, 465, t bat. 524, bat, z-lea adus din 
Calafat 554. 

- Regimentul 5-lea de dorobanţi, 40, ia Cetate 45, la Vrata 
93, 190, bat, 2-lea (căpitan Hasnaş) 412, bat. 9-lea la Gri- vița 413, 414, 416, 417, regimentul 536, 

Pegimentul G-lea de dorobanţi, 40, la Băilesci 45, la Ce- tate 94, 190, trei companii 405, la Rahova 455, 536. Regimentul 7-lea de dorobanţi, 40, la Galicea-Mare 45, la Maglavit şi Golenţă 95.
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Regimentul 8-lea de dorobanţi, 40, la Galicea-Mare 45, la 

* Fântâna-Banului 95, 19), 526. 
Hegimentul 9-lea de dorobanţi, 42, la Daia 46, la Băilescă 

95, 320, bat. 2-lea 375, 378, 524, la Girce şi Dencoviţa, 
540, în reservă 545, ocupă reduta şi satul Inova 549, dis= 
tins în lupta de la Smârdan 551, 552, 553, 

Regimentul 10-lea de dorobanti, 4, la 'Turbatu 46, la Mo-" 
țăței 95, 1 bat. sosesce la Rast 107. în ante-gardă 932, 
320, bat. i-iti 396, în detașamentul colonelului Slăniceanu 
462, în colna de asalt de la Rahova 464, în reservă 465, 
525, batalionul f-ii 354. | 

Regimentul li-lea de dorobanţi, 1 bat. 42, [la Băilesci 9%, 
535, 3 companii 512, 

Regimentul 12-lea de dorobanţi, 41, ia Motăţei 95, în ante 
gardă 232, 524. 

Regimentul 13-lea de dorobanţi, 42, în Bucuresci ca re- 
servă 47, la Dăbuleni şi Grojidipod 90, 1 bat. ea garni- 
sSuă în Nicopole 193, 2-lea bat. în drumul Plevnei 194, :â 
tabia Abdul-Kerim, tiraliorii bat. 3-lea 295. asaltul reg. 
în frunte cu loc.-colone! Voinescu 297, lăudat Şi decorat 
303, 304, 341, 2 companii în recunâscere 374, batali6nele 
citi şi 2-lea 412, pornirea la asalt 414, 417, 596. 

Regimentul 14-lea de dorobanţi, 43, în Bucuresei 47, ba- 
talionul 2-lea la Corabia 71, 72, reg. la Corabia 90, în faţa 
positiunilor de la Samovi: MI, în detașamentul destinat 
pentru ocuparea Nicopolei 176, în Nicopole 33, batalionul 
l-iit 320, batalionul Ş-lea 321, în reservă 333, atacul asu- 
pra Griviței 34), 417, între Dolny-Dubuik şi Deinirkioi 
450, 525, 1 batalion 535. | Regimentul 15-lea de dorobanţi, 49, la Bechet 67, -respin= 
ge pe Turci la Bechet, 89, 321, batalionul 3-lea 375, 
perderile batalionnlui 2-lea 378, 1 batalion la luarea Ra- 
hovei 46? 

Regimentul 16-lea de dorobanţi, 43, la Gruia şi Buciumeni 
46, la Bechet 90, la porta Nicopolei 194, batalionul 
l-iii 320, batalionul Lit Ja Griviţa 333, se asvârlă asupra 
redutei 34t, 1 batalion între Dolny-Dubnik şi Demirkioi 
450, 1 batalion în derașameatul iai Arnoldi 454, regimen- 
tul 525. 

Regimentul ti-i de liniă, 39, la Qiuperceni 45 „9%, 190, 
„ batalionul 2-lea sub maior Rădulescu 375, perderile re-
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gimentului 378; 465, în colânele de atac formate de col. 
Fălcoianu 500, 524, 535, bataliânele t-iă şi 2-lea spre Ta- 
targik 549. | - 

Regimentul 2-lea de liniă, 42, în ante-gardă la Giurgiă 46, ? 
companii ia Isiuz 56, câte-va companii deschid focul a- 
supra inamicului 89, la Băilesei 95, batalionul 2-lea 320, 

| regimentul 594. 
- Regimentul 3-Lea de liniă, 40, la Salcia 95, 190, 526. 
Regimentul 4-lea de lină, 39, la Calafat 45. 94, câte-va com- 

panii ocupă trei ostrove 105, regimentul 190, 501, î ba- 
talion aședat în vii la Dencoviţa 544, batalionul 2-lea 
546, 547, regimentul atacă Smiărdanul 549, se distinge în 
Înptă, Domnitorul decor&ză drapelul regimentului 45], 452. 

Regimeniul 5-lea de lină, la Gruia şi Buciumeni 46, la Islaz 
Ă 99, ocupă Turnu-Măgurele 109, în fața Samovitului 141, 

ia parte la ocuparea Nicopolei 176, în drumul Plevnei 
194, batalionul l-iă susține atacul Redanului 296, 297, re- 
gimentul în reservă la atacul Griviței 324, 333, năvălesce 
în reduta Griviței 341, inlocuesce reg. 7-lea de linii 44, 
526, 554. 2 

fiegimentul 6-lea de liniă, 40, la Cetate 94, 191, 1 hatalion, cu 
loc.-colone! Aigiu intră în Plevna 498, trece la divis. 
2-a 555, 1 batalion aşedat în viile de 'la Dencovita 544, 
batalionul i-ii atacă Smărdanul 546, 547, 549, se distinge 
în luptă 55, batalionul i-iti 552, batalionul 2 lea 554, . 

Regimentul T-lea de liniă, 4, 9 companii la Corabia 67, la 
“ Istaz.90, în recunâscere 91, ocupă Turnu-Măgurele 109, 

în legătură cu Muselimselo 193, Ia tabia Abânl-Kerira 321, 
comandat de loc.-colonel Grigorie I6n în susținerea col6- 
nei de atac 375, bat. l-iii sub maiorul Pega merge la atac 
377, bat. 2-lea acopere retragerea trupelor 378, regimentul 
să susţină atacul de la 7 octombre 412, 44, înlocuit cu 
ai 5-lea reg. de liniă 414, 417, perderi 417, la Dolay-Dub- 
nik 450, trece la divisia 2-a 495. 

Regimentul 8-lea de lină, 4l, la Frătesci 46, la Băilesci 95, 
- Ca ante-gardă 232, 1 batalion trece podul dela Isker 

235, în cel6na de atac la Griviţa comandat de 1oc.-c010- 
nel Poenaru 320, batalionul l-iă sub căpitan Valter la 
asalt 326, reg. trece la divisia 4-a 524, demonstraţiuni în 
contra Belgradgikului 535, 542, luptă la podurile de pe 
digul şoselei Novoselo 544, 552,
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Regimentul 1-ii de roșiori, 40, în priveghiare la malul! Dunării 46, împedică desbarcarea 'Turcilor 88, la Poiana 95, 190, formeză divisia de cavalerii sub col. Creţeanu 306, luptă la Dolny-Etrbpol 309, esc. 2-lea pornit din Mahaleta 38, brigada Crăţeanu 384, 525. 

! Regimentul 3-lea de roșiori 40, în Bucuresci 47, la Poiana 95, 190, 1 escadron ca ante-gardă 232, reg. formâză divisia de cavalerii 306, luptă Ja Gorny--Etropol 309, brigada Creteanu 384, 525. 
Regimente rusesrț, 3 de infanteriă, reserva corpului IX-lea 283, 

spre Dolny-Dubaik 454, & reg. de cavaleriă sub Ganetzki 490, reg. i-it de Cazaci 449, xeg. 3-lea de liniă, o com- paniă de gards 504, reg. 4-lea de dragoni 384, reg. 4-lea husari 3S4, reg. 4-lea de ulani 384, 462, Teg. 5-lea de inf. Kaluga înainteză 299, reg. 7-lea de ulani de Bug sub Loskaref 152, reg. 8-lea de Cav. (Astrakan) 2 ese, 309, reg. 8-lea de dragoni (Astrakan) 307, reg. Ş-lea de Cazaci de Don înainteză, spre Plevna 146, reg. 9-lea de Cazaci sub Skobelef 11 490, reg. 9-lea de dragoni (Kazan) 307, 310, reg, 9-lea de ulani (Bug) 307, reg. îi-lea de dragoni (de Riga) 152, reg. 6-lea de Cazaci de Don 307, 384, reg. 

cat în luptă 151, câteva Companii ca garnisână în Nicopole 193, reg. 20-lea (Haliteh) sosesce la Griviţa 148, reg. 2| Cazaci de Don 384, reg. 22-lea Cazaci de Don 384, reg. 34-lea Cazaci de Don, o sotnii cu Loşkaref 152, reg. 123-lea inf. [Kozlot) 155, reg. 125-lea inf, [Kursk], un bat i se trămite în ajutor lui Skobelef II i53, reg. Suia 2 pat, în foc 157, 24], reg. Rylsk se aruncă asupra une reg. Kursk asupra altei redute 156, reg, Kolomna 157, 9 bat. din reg. Iaroslay 157, reg, Penza 159, reg. Tambof 159, reg. Serpukof 160, reg. Voroneji sosesce de la Sistov 160, reg, 34-lea rusesc de Don 284, reg. de Estonia în re- servă 299, reg. de husari de Kiev 313, de Don şi Caucaz
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403, reg.. Serpukof 24], reg. vânătorii garde 449, 453. 
Regina (Angliei) mobilisare 568, guvernul 582, 

Reni, se evacuă 34, 35. 

Răsboiu, 8 răsboie mari între Rusia şi Turcia în timp de un 

secol şi jumătate 16, 17, r&sboiul de la 1854, 117, răsboiul 

între Rusia şi Turcia 131, r&sboiul de la 1877—78 fu o 
încercare seridsă a armatei române 206, răsboiul de la 
1859 al Italiei 208. 

Reuf paşa, 143. trupele lui Reut 149, 167, întrunesce forțele 
cu Suliman 182. 

Remington, pusci 282. 

Riben, 193, acoperirea dreptei divisiunii 4-a 238, posiţiuni 241, 
259, cavaleria divisiunilor 3-a și 4-a 261, 264, întăririle 

svorite 305, sosire de trupe 307, redută 368, 390, aprovi- 

sionare 398, 481. 

Rifaat paşa, liva [general de brigadă), rănit 348. 

Riga, dragoni 152, ” 
" Riîiosul, urmârirea unui monitor turcesc 460, 

Rodop, munţii 535. 
Roman, drumul primei col6ne rusesci 33. 

Romanați, escadron 94, 
România, situația sa față cu mişcările din Peninsula Baica- 

nică 2, împedecă pe beligeranți dea întrebuința teritoriul 

ei pentru operaţiunile de răsboiu 2, atitudine neutrală 7, 
8,109, voiescea împedeca trecerea voluntarilor ruşi 8, 

activă pe terenul diplomatic, bulevard între Rusia şi 

Tureia îi, situația ei față cu Turcia 30, avea trebuință 
de garanţiă 123, necesitată a alerga în ajutorul Hușilor 

187, din punct de vedere militar era necunoscută Europei 
înainte de acest răsboiii 207, îngreunarea comunicaţiunilor 
înspre iârnă 421, entusiasmul tării 423, material de lem- 

năriă dus din România 484, primejdia de a îi invadată de 

armata turcescă, 517, violarea, de către Turcia drepturilor 

ei 519, escortarea prinşilor 525, neadmisă la încheiarea 
armistițiului 558, independența recunoscută 559, 560. pre- 
cedențele mărturisesc în favorul României 567, 369, atri- 

butele suverane ale României 570, Rusia nefavorabilă Ro- 

mâniei, protestări 572, apărarea drepturilor 580, nu pote 

consimţi ia perderea Basarabiei 58), recunoscerea inde- 
pendenței de către părţile contractante 583, congresul de
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la Berlin 586, neputința dea apăra intregitatea sa 587, 
589. 590, 59|, 

Românii, mănţin drepturile lor 30, sub Mircea şi Stefan 60, 
50,000 folositori Ruşilor 84, li se cere de Rusi ajutorul 
147, 183, vechii aliați ai Bulgarilor 185, 186, speranta Ru- 
şilor 202, Româniineamestecaţi cu Ruşii pe linia Iske- 
rului 244, ajutor grabnic dat Ruşilor 245, 291, încercare 
de suprindere din partea 'Turcilor 300, se avântă la asaltul 
Griviței 333, respinşi 337, 15 oficieri şi 1333 soldați ucişi, 
41 oficieri şiţ!176 soldați răniți 347, resistară victorioşi ata- 
cului turcesc 353, respinseră încercarea Tureilor de a lua 
înapoi reduta Grivita n. 1 364, în apărare 366, cucerirea 
unui steg şi a 3 tunuri 371, lucrările săversite de Români 
394, continuă cu întăririle în fața redutei Griviţa n. 3 
404, ascunși în pimânt 405, perderi de preste 2000 âmeni 
415, sistemul lor de atac 455, are sub pază aprope a 3-a 
parte din perimetrul de împreşurare al Plevnei 491, smulg isbânda jumătate câștigată de muşirul otoman 496, un 
drapel cucerit în reduta Opanezului 508, ocupă Lom-Pa- 
lanca 533, amăriţi şi nemulțumiți 575, aii drept să dică a 
fi devenit independenţi pria ei înşii 596, 

Romano, căpitan, ucis 341, 
Romanzoff, 13|. 
Rosalita, pas 261. 
Rosetti C. A ., răspunde Domnului în numele representațiunei 

naţionale 530. 
Rosetti C. A. Maria, nstituie un spital pentru răniți 429, Rosetti St., loc.-colonel. la luarea Rahovei 471. 
Rosetti, locotenent, ucis 456. 
Roşiori-de-Vede, spitale 538, 
Roznovanu George, colonel 43, şeful caval. divisionare 176. 
Roznovanu, brigadă, ocupă cetatea Nicopole 177, punerea ve- 

detelor în legătură 307, 313, 1 ese. călăraşi şi 4 tunuri cu 
Cerchez porni asupra Opanezului 39%, tăbărâtă înaintea 
Plevnei 402, execută mişcarea de trupe 450, comandant de cavaleriă divisia 3-a 536, 

Roznovanu Maria, instalare de spital pentru răniți 429. Rovine, bătălia 319. 
Rujince, sat, ocupat 535, înaintarea brigadei Cantili 538. Rumelia, 133, incursiuni 170, înaintarea trupelor rusescă 517, Rupcea, sat 398, 400, întărit 539, viile ocupate de brigada
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Dona 540, 541, 542, 543, posițiunile trupelor române 533. 
Rusciuc, recunoscere spre Giurgii 50, în legătură cu marea 

i şi Constantinopole 53, apărarea cetăței 79, asedii 133, liniă 
ferată 136, 137, .garnisâne turcescă 168, în defensivă 170 
acţiune 534, evacuare 560, Rusciuc-Rlevna-Sofia, cale 
277, Rusciue-Silistra- Varna-Sumia , oprirea ajutârelor 
turcesci 518. 

Rusia, mişcările militare 4, armare 6, 7, convenţiunea dia 4/4 
Aprilie 19, iavoirea diplomatică 29, apreciările asupra ac- 
ţiunei ruso-române 111, micşorarea prestigiului 1î3, 132, 
în alianță cu România 188, 22], depresiune morali 273, 
comunicaţiunile îngreunate 421, sosire de trupe nouă 438; 
prinşii se râgă să rămână în România 528, 534, cere re- 

- trocedarea Basarabiei 560, comunicarea trupelor rusesci 
prin România 563, conflicte cu Anglia 565, 566, nouă inar- 
mări 568, prin convenţia de la 4 Aprilie 1877 recunâsce 
situația câştigată de România prin tractatul de la Paris 
570, 571, hotărirea ei în afacerea Basarabiei este irevoca- 
bilă 57], 573, îngreunarea stărei financiare 575, dispusă a 
face concesiuni 576, 577, admite discutarea asupra trac- 
tatului de la San-Stefano 577, 578, 580, cestiunea Basa- 
rabiei 583, 585, 586. 

Rusia-Mică, regimentul de granadieri 495. 
Ruşii, 100, trec Dunărea în */, Iunie 10, se căesc pentru 

mândria de la început lî4, bombardsză Nicopole î42, o- 
cupă Kazanlik 143, sosesc înaintea Plevnei 146, perderi 
de peste 74 oficieri şi 3000 6meni 148, nu dispun de forțe 
îndestulătore în Bulgaria 149, iau redutele 157, perderi 
aprâpe de 8000 de 6meni înaintea Plevnei 161, a doua 6ră 
învinşi la Plevna 166, declinară concursul armatei ro- 
mâne peste Dunăre 173, insuficienta mijlcelor de comu- 
nicaţiune 177, al doilea atac nenorocit înaintea Plevnei 
178, nemulţumiţi de refusul Românilor 179, individualita- 
tea oştirei române 188, schimbarea situaţiei prin intrarea 

” în acțiune a armatei române 202, perd la Pelişai 204 oa- 
meni morţi şi 735 răniti 241, ofensiva la Plevna 244, lip- 
să de forțe 261, primejdia de a A respinşi peste Dunăre 
274, bombardarea Plevnei 287, retragere şi perderi 299, 
încrederea în luarea Plevnei 318, r&spinşi 324, atacuri 
zadarnice 395, aşteptă să reîncâpă lupta 334, respinşi 337, 
intră în reduta de la Griviţa 341, 346, 2 vunuri turcescă
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cucerite 371, lucrări de fortificare 404, se miră de lucră- rile Românilor 409, situaţia ameliorată 438, nu reuşesc la atacul Telişului 453, prima linii a Ruşilor frântă 495, luară înapoi redutele şi șanțurile 496, 497, 502. 
Ruso jun., medic de ambulanțe la Griviţa 428. , Rusu Ioachim, căpitan rănit 378. d Rylsk. regiment rusesc 156. | 

SS. 
Saafet, ministrul afacerilor străine în Turcia 183. 
Sabripaşâkioi, sat, îatinderea razei caval. române 535, con- centrarea divisiunei l-a de inf. 536. 
Sachelarie Oton, colonel 39, 190, 259, comandant al l-ei bri- gade de reservă 375, 376, brigada primesce ordinul de re- tragere 377, brigada de inf. esecută mişcări de trupe 451, 499, 524, 537, brigada susţine artileria 542, 
Sadik-paşa, se predă 508. 
Sadova, sat, inaintarea armatei române 195. 
Safet-paşa, 150. 
Săgeta, şalupa cu vapor transportă trupepe malul bulgar 463 Salcia, sat 95. 
Salisbury, (lord) plenipotențiarul Angliei 12, înlocui pe Der- by 568, dice, că congresul va lucra drept ascultând pe representanţii țărei nostre 580. 
Salmen, loc.-colonel 234, 
Samovit. 56, pichet 89, înălțime 140, 
Samurcaş, căpitan, rănit 349. 
St.-Gothara, bătălia 595. 
San-Stetano, 204, desbaterile negociărilor de pace între Ruşi şi Turci 560, încheiarea păcei la 19 Febr. (3 Martie) 561, tractatul aspru pentru Turci 563, 570, articolul 8-lea 571, 582, nedreptatea făenia României 587, ” 
Sardinia, 562. 
Scărlătescu Filip, sub-locotenent, rănit 417. 
Schahovskoi principe 151, cu Kriidener dă atacul la 1/4, Tu- lie 159, 155. - 
Schela, Veciia, insulă mică 108. 
Schestacoff. locotenent din marina rusescă 69, , Schilder-Schuldner, general rus 140, pornesce spre Plevna 144, învins la Plevna 150, în reservă 153, 160, 175, însciin- ţat de generalul Manu 336.
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Schina, Alecsandru, loc.-colonel 38. 
Schina Nicolae, maior 38. i 
Schuvalofi, ambasador rusesc, 13, la Londra 576, în aface- 

rea Basarahiei 583, 591, 

Scomgea, înaintarea brigadsi Cantili 538, 
Scodra, bastiment cuirasat. 56. 
Scriban Ioan, căpitan rănit 417. 
Seca, concentrare de trupe ruse 108, punerea în marş a oştirei 

române 195. 

Sefket-paşa, în Orhanie 386, 391, 400, aprovisionările lui Os- 
man 403, 445, 446, 449, se retrage la Orhanie 458. 

Seicova, înaintarea brigadei 1 inf. română, 261. 
Seicova-Kreta, 231. 
Seicoviţa, crestele 193. 
Seife, monitor turcesc 691, 70. 

Selanovce, 236, sosirea detaș. Siănicânu 463, ocuparea de 
posiţii 467. ! 

Selenskirad |Haiukioi], trecătâre neumblată 135. 
Selvi, 261. 

Semeret-Trestenic, 236, posiţiunea armatei române 238, 
239, ciocnirea cu vedetele turcesci 242, sosirea armatei 
române 243, pornire de trupe 307, iscâre 308, 381, retra- 
gere 387, 396, sosirea corpului de cav. 39%, art, şi cav, 
401, retranşamente de inf. 405. 

Senatul, interpelarea adresată ministerului 561. 
Serban Cantacuzino V. V,, 595. 
Serbănescu, sub-locotenent, rănit de morte 544, mort 552, 
Serbia, intrarea în acţiune 2, cere pace 3, suspendarea osti- 

lităţilor 3, 15, 18, 78, luptase în 1876, i21, hotarele Serbiei 
520, 538, declară resboiii Turciei 539, mobilisare 569. 

SErbii, 3, pierd linia Deligrad-Djunis-Krusievaţ 3, 8, 186, nu 
obțin rectificarea teritorială 564, 575. 

Sergiu, marele-duce 82. 
Serpilor, insulă, posesiune seculară a României 581, 584. 
Sevastopol, activitate militară 9, eroică apărare 295, 294, 311. 
Severin, echipagiul rus, 66. 
Siberia, granadierii regimentului de Siberia 495. 
Silişti6ra, pregătirea podului 244, isprăvirea podulni 249, 
Silişticra-Măgura, 2 kilometri la Est de Corabia 17, 199. 
Silistra, Turcii opriţi a trece Dunărea 44, bastiment turcesc 

.
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55, 134, garnisâne turceacă 168, evacuarea 569, limita, Do- 
brogei 584. 

Simnic, iângă Craiova, 200. 
Sinacovcea, ocupată 536. 
Singurof Alexandru, maior, 38. 
Sipca. pasul principal 135, 150, 170, inactiune turcâzcă 262, po- 

sițiile menținute 265, armata lui Soliman 365, perderi 
turcesci 439, 

Sipot, sat, întinderea razei caval. române 333. 
Siret, riii, calea ferată 32. 
Siria, provinciă 580. 

Sişman, căpitan, rănit 331. 
Sisman, loc-colonel, contusionat 456. 
Sistov, 102, trecerea Dunărei de Ruşi 105, pod 134, ishânde 

137, drum 145, 150, regim. Voroneji sosesce de la 16], si- 
tuaţiune precară 17], calea deschisă 'Turcilor 179, cons- 
tructiunea. podurilor rusesci 200, trecerea Domnitorului 
Românilor 201, basa operațiunilor armatei rusesci 261, 
Sistov-Plevna-Sofia cale 277, 

Skender, 59%. 
Skit, rii 385, recunâscere 463, postare de trupe 464, pod 456, 

vadul de trecere al Turcilor ocupat 468, tunurile rusesci 
trag tocuri 468, respingerea Turcilor 470. 

Skobelef 1, loc.-general 65. 
Skobelef ÎI, general cu brigada de Cazaci de Caucas 153, 155, 

în marş spre Plevna 262, iosărcinat a respinge pe Turci 
299, ține pept Tareilor 309, incăerare de trupe 393. ia, 
două redute 337, continui lupta 338, ocupă câte-va întă= 
riră 346, perde redutele 348, sustine o luptă ferbinte 353, 
tine pept Turcilor 395, se plânge contra generalului Le- 
vitzki 353, 355, 369, înainteză spre muntele Verda 499, 
tine pept 'Turcilor 395, ia comanda gardei imperiale 441, 
450, 451, 456, 490, 

Slăniceanu George, colonel, șef de stat major 37, 53, 188, 
comandantul corpului de observaţiune pe Isker 383, 404, 
însărcinat a ataca Rahova 458, 459, atacul Rahovei 462, 
trupele întărite 462, sosesce la Selaaovee 462, se întâl- 
nesce cu Meyendori 463, atac asupra întăririlor turcesci 
464, asalt 464, 465, primesce ajutorul cerut 465, 467, 470, 
comandant al divisiei de reservă la Calafat 478.
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Slatina, cale teraţă 102, Slatina-Pitesci-Tirgovişte, posițiuni defensive rbmâne contra Ruşilor 573. Siaviţa, pe malul drept al Iskerului 193, 
Slavoviţa, 235, 
Smâraan, 50, 54, întărit 539, div. 2-a înaintâzi să ia sarul Smârdan 541, bombardarea 542, în posesiunea 'Turcilor 543, Turcii impedecați de a da ajutor 546, întărit 546, ma- iorul Stoilov înaintezâ cu trupele 546, Turcii împrâscă cu foc vit în trupele române 547, bombardat și luat 548, lupta 550, întârcerea ofensivă a Turcilor 55], 553. Siobozia, pe Talomiţa, a doua col6nă 33, 46, Snider, pusci 282, 55]. 
Sobieski, rege polon 595. 
Socariciu, sat, jafuri 36. 
Sofia, drumul la Sud 106, Comunicaţiuni libere 138, drum 145, vine ajutor lui Osman pasa 152, 168, drum 307, ambulanta turcâscă 347, retragerea lui Osman pasa 353, în comuni- cațiune cu Osman 357, închiderea liniilor de comunica- țiune şi de retragere ale inamicului 380, 396, şos6ua 398, hrană şi muaițiă pornită spre Plevna 400, adunare de ar. mate turcescă 446, comunicațiile tăiate cu Plevna 458, îm- pedecarea constituirei armatei turcesci 479, inaintarea ge- . ” neralalui Gurko 486, şos6ua 493. 
Şoim, jafuri şi masacre 36. 
Soliman bei, reguleză eu colonelul Cantili condiţiile eracuă- rei Belgradjicului 557. 
Solimanii, timpurile de odinicră 5. 
Soliman MagniAcul, 3. 
Soliman paşa, în Montenegru 149, 167, la Sudul Balcanilor 168, la pasul Sipca170, întrunirea lui cu Reuf 82, atacuri la muntele St. Nicolae 202, speranţele Ruşilor 262, 2 cor puri rusesci în contra Iui Soliman 274, impedecarea junc, tiunii 'cu Osman 358, la Sipca 366, înlocuesce pe Mehe- met-Ali în Bulgaria 438, 
Şomănescu, căpitan, com. bateriei 4-a din reg. 4-lea deart. ]4l, Sonţu, maior, cam. al bat. f-iă din reg. 10-lea de doro, 330, ucis în fruntea batalionalui 327, corpul lui înfipt pe pa- rapetul reduiei Grivita 332, 
Sorescu, căpitan, com. al companiei 2-a de genii 483. 
Spanţov, sat 5I.
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Spiroiu, sub-locotenent, rănit, conduce trupa la Rahova 466, 

467, 471. 
Stakelberg, colonel rus în recunâscere 385. 
Stamatopol Simion, sub-locotenent rănit 417. 
Stambul, partidul nouai Turcii 5, încetarea relatiunilor cu' 

România 34, lipsa de energiă în acţiune 79, 80, scirea 
despre isbângile ture. 148, ovaţiunile aduse lui Osman 516. 

Stan George, sergentajută în cucerirea drapelului pe soldatul. . 
Grigore I6n 341. 

Stanciu, sub-locotenent, rănit la Grivița 331. 
Stancu îlie, soldat, rănit 52. 
Stănesci, 46. 
Stănesca, locotenent, ucis la Griviţa 331. 
Starovierce, 235. 
Stavrescu George, medic 41. 
«Steua Românie», decoraţiuae, înfiinţarea ei 65, conferită 

maiorului Murgescu 70, conferită celor distinşi în luptele 
de la 26 aprilie, conferită loc.-colonelului Voinescu şi reg. 
13-lea de dorob. 303, 304, împăratul Alexandru II pri- 
mesce din mâna Suveranului Românilor marea-cruce a 
Stelei României 367, conferită căpitanului Bogdan 380, 
regimentele 4-lea şi 6-lea de lini4 şi 9-lea de dorobănţi 
decorate cu marea-cruce a Stelei României 53. 

Stefan-cel-Mare, 3, tradițiuni de glorii naţională ŞI, bateria 
48, 178, 349, ostenit dela 1877/8 vrednici urmaşi ai înain- 
taşilor lor de pe timpul lui Stefan şi Mihai 60, bateria 73, 
92, 15. - 

Stefânescu. medic 498. 
Stefănescu Vasile, iocotenent, rănit 417, 
Stirbeii Maria, principesa, înființâză spital la Buftea 429. 
Stircea, sat 935, inaintarea anteposturilor române 242. 
Stoilov, maior, comandantul batalionului 2-lea din reg. 4-lea 

de linii 546, la atacul de la Smirdan 546, 547, s'a di- 
stins 550. 

Stolnici, prisonieri aşedaţi în spitale 598. 
Stoiypin, loc,-general rus, primesce trupele române la trece- 

rea Dunărei 177. 
Strassburg, asediul 51, 
Stroja, maior, comandant al bat. l-iit din reg. 9-lea de doro= 

banţi 320, înaintâză cu hotărire la Smărdan-Vidin 549, 
Stuart Dimitrie, baronul, agent diplomatic plenipotențiar
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rus 20, comunică sosirea Marelui-Duce în Bucuresci 64, 
declaraţia făcută de Suveranul Românilor la ameninţă- 
rile Rusiei 572. ă 

Strukof, general rus, declară luj Osman că nu primesce de- 
cât predarea 505. , 

Sturdza Zoe, îngrijesce de răniți 429, 
S-t Alexandru, onomastica Tzarului, Te Deum înainte de 

luptă 392, 
S-t Andreiii, ordinul împodobit cu spade, cea mai înaltă de= 

coraţiă rusească conferită Domnitorului Românilor 54. 
S-t George, decoraţiune militară rusească, 50 cruci conferite 

ostaşilor români 303, Tzarul oferă acestă decora tiune 
Domnului Carol şi conferă 150 cruci ale acestei decorațiuni 
ostaşilor români 352, conferită celor ce aă luat steagul 
turcesc la Griviţa 362, 14 cruci conferite brigadei de ro- 
şiori de sub colonelul Creţeanu 476, 8 cruci conferite 
batalionului l-iă din reg. i-iă de dorobanţi 477, insemnele 
ordinului el. I conferite marelui-duce 521. 

S-t James, cabinetul, sprijin fără resultat dat Turciei 6. 
S-t Nicolae, munte 202. i 
S-t Vlagimir, decoraţiune russscă conferită maiorului Mur- 

gescu 70. 
Suez, canalul, mobilisarea Angliei 568, interesele Angliei 576, 

Rusia amenințată de Anglia 580. 
Suia, regiment rusesc 157. 
Sultanul, adresează o serisâre lui Osman-pâşa 162, laudă pe 

: Osman 445, 494, Osman predă sabia dăruită de Sultanul 
505, pornirea lui Osman 510 dăruesce o sabiă lui Osman 
512, consimte la cedarea Ciprului 579, alianţa detensivă 
în Anglia 579. 

Sumla, cetate 53, forţe turcesci 134, sub generalissimul Mehe- 
met-Ali 168. 

Susurlu, posiţiile trupelor rusesci 152, posiţiile trupelor ro- 
mâne 261, 264, posturi române de observaţiune 294, ante- 
posturi române 307, colonelui Roznovanu la Susurlu 450, 
întăririle trupelor române 484, l-iul sector al întăririlor 
turcesci dela Plevna 490, 

Suţu Elena, instalare de spital pentru răniți 429. 
Suţu Natalia, instalare de spital pentru răniți 429. 
Suvaroff, general rus 13], decanul adjutanţilor îm părătesci 204.
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T, 
Tahir-paşa, şeful statului major turcesc în Plevna 282, se - 

predă 508. 

Tamara George, intendent 4l. 

Tambof, regiment rusesc 159. 
Tzareviciul, 82, strimtorat de Mehemet-Ali 274, se retrage 

274, comandant al gardei imperiale rusescă, învinge pe 
Turcă la Tzăreovna 438, rolul armatei lui după căderea 
Plevnei 517, la asediul Rusciucului 534. 

Tătărescu Nicolae, căpitan, oficier în statul major Âl. 
Tatargil, întărit 539, brigada Ipătescu 510, înaintarea divi- 

siei 4-a 541, 542, brigada Oruţescu 542, Tatargik-Rupcea- 
Rainovee 544, 549, 

Tatina, sat, 51, 

Tcherkaski, principe 82. 

Tcherevin, colonel spre Apus de la Gorny-Dubnik 449. 
'Tchernialka, vale, al patrulea sector de împresurare 490. 
Tcheraozubof, celonel, comandaât al regimentelor de Don 

284, brigada îuaintea Plevnei 384, împreună cu brigade 
Formac prind convoiuri turcesci 397, 399. 

Tecuci, o a doua col6nă din oştirea română, calea prin Tecuci 
33. 

Tefik, paşa comandantul geniului turcesc la Plevna 282, se 
predă 508. 

Telemaa, locotenent, rănit la Grivita 331. 
Teleman, maior, Al, la Smârdan și Inova 546, se aruncă a- 

supra redutei 547, se distinge 550, 
Teleorman, escadron 5. 
Teliş, irupe turcesci 246, cavai. rusească în servicii de sigu- 

ranţă 381, 2 escadrâne de rogiori și 2 escadrâne rusescă 
în recunbscere 385, caval. sub col, Levis 398, 400, 401, . 
garnisone turcesci 449, atacul regimentului de vânători- 
ai gardei 449, trupe aliate pornite la atac 452, atacul Ru= 
şilor nereușit 453, 455 după luarea Telişului întinderea 
lui Osman 484, retragerea lui Sefkst paşa 458. 

Tzepeş, Domnul, amintiri din timpii de gloriă, 60. 
Tzările-de-jos, la a. 1648, 588. 
Teteven, mişcările trepelor sub Gurko 479, stipân pe Te- 

teven 486. : 
Theodori Iuliu, medic 38. 
Tighina, 593.
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Timok, corp român în observaţiune 3, 7, 44. defensiva română 93, operaţia armatei române 123, 189, armata români 244, apărarea hotarelor 519, situata Vidinului 538. - Tiraspol, mobilisarea Rusiei 9. 
Tirnak, sat, recunoasceri de trupe române și ruse 385, divi- sia l-a română 536, brigada Ipătescu 540. 
Tirnen, al 6-lea sector al întăririlor de la Plevna 490. Tisnova, colâna generalului Gurko 135, 137, 145, cuartierul general rus 150, strămutarea în grabă a cuartierului ge- neral rusesc 180, oștirea rusâscă amenințată 26]. Tirşorenu Nicolae, locotenent, rinit 4i7. 
Todleben, confirmarea opiniunii Domnitorului Românilor în privința asediului Plevnei 372, apărător al Sevastopolej chiămat dia Rusia 359, sosesce la Plevna 360, 370, se presentă Domnitorului Românilor 393, admiră lucrările săvârşite de Români 394, în ajutorul Domnitorului Ro= mânilor 394, confirmă părerea. Suveranului Românilor că efectivul oştirii aliate de la Plevna trebue sporit 395, 404, cere timp pentru îogroparea morţilor 434, ad latus al Domnitorului Românilor 439, în Tuceniţa 440, sub co- mandamentul Domnitorului Românilor 444, la întărirea oştirii de împresorare 446, ordinul trămis lui Zotof 451 456, reduta Todleben 481, laudă pe ostaşii români 482, îm- preună cu Domnitorul Românilor dispune armata de îm- presorare 489, rostesce un toast în sănătatea Domni- torului Românilor 527. 

Toir-Omer paşa, se predă 508. 
Topoloviţa, pâriîii, î companiă din reg. â-lea de liniă 544, Toporanu, căpitan, rănit 416. 
Torres-Vedras, linii, operațiură în asemănare cu cele de la Plevna 5Il. 
Tractatul de Berlin, subscris la 1/3 Ialie 1878, 583. Trajaa, valul, trupele rusescă stăpâne 101. Transilvania, redută 15. 
Trestenilk, atacul Ruşilor asupra Plevnei 154, retragerea 160. comunicaţiunea trupelor române cu cele rusesci 'a Vii spre 'Trestenik 93], corpul de cavaleriă română şi rusă primesce ordin de mat$ 399. - Trojan, primajdia pentru armata Tzarului 961. Tuceniţa, apă, situația Plevnei 144, stânga oștirii rusesci de atac 146, atacul 'Turcilor, platoul dintre Tucenita şi. Gri-



INDICE, 669 

vita, 240, detaş. lui Imeritinski 264, întăririle turcesci'278. 

280, cav. generalului Loşkaref 283, ordinul Domnitorului 
Românilor, comandaut suprem al armatei de Vest, parcuri 

volante 284. ambulanțele corp. 4-lea 285, 287, cuartier al 

generalului Todleben 440, al 4-lea sector al întăririlor de 

la Pievna 490. 

Tudor, redută română la Plevna 48). 

Tulcea. sandjacul Tulcei [Dobrogea] cedat de "Turcia 563. 
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