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ARMATEI ROMANE



    
Onoraţi șefi, 

Scumpi camaradi. 

Vo& dedic acâstă carte, căci ale vâstre 

sunt faptele ce istorisesce. 

Naşteptaţi a afla aci o.operă technică şi 

specială. Pentru a compune asemenea lu- 

crare lipsesc încă nu numai isv6re numerse, 

documente, date, relaţiuni şi monografii ale. 

diferitelor corpuri cari aii luat parte la lup- 

tele din Bulgaria, nepublicate încă, dar îmi 

” lipsesc, mie personal, acea înaltă competenţă 

şi autoritate ce comportă alcătuirea unui a- 

devăratistoric tactic şi strategic al răsboiului 

susţinut de armata n6stră în 1817 — 188. 

V& solicit, dar, indulgență pentru lipsele
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şi lacunele ce se întîmpină, fără îndoială, în 

acestă scriere, şi cari nu era în puterea'mi 

a le înlătura. 

Singura mea ambiţiune a fost de a re- 

suma, după un memorial cel am ţinut di 
cu Qi în timpul campaniei, după notițe şi 
amintiri particulare, faptele, întimplările de 
căpetenie ale oștirilor românesci cari rea- 
părură, după îndelung timp, pe câmpul de 
bătaiă, şi de a face naraţiunea, lor. 

Pornit din rândurile armatei în care am 
început a'mi servi ţera, aparţinând încă, ca 
oficier» de reservă, unuia, din elementele ei 
constitutive, am păstrat pentru dânsa în 
diferitele posiţiuni ale vieţei şi carierei 
mele, acea amintire duiâsă, acea afecţiune 
dăinuitâre, care remâni adâne întipărite în 
inimă, cu cât cine-va înaintză în vârstă, 
pentru casa în care a crescut, pentru sc6la 
în care a învâţat primele noţiuni ale dato- 
riei şi ale ondrei. 

„Simţirile acestea, se întâlnesc, sum sigur, 
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nu numai la acei cari s'aii prenumărat în 

rândurile oştirei. Int”un timp când toţi ce- 

tăţenii "i aparţin, când toţi sunt, ati fost sait 

vor fi soldați, armata, a devenit marea fami- 

le îmbrăţişând pe toți fii ţărei. | 

A iubi dar armata naţională, a vă iubi 

pe voi, onoraţi şefi şi scumpi camaradi, este 

-a iubi tot ce omul are mai scump, este a 

iubi Patria a cărei imagină viă, puternică, 

concentrată, este armata însă-şă, sunteţi voi. 

Era de datoriă ca în fruntea acestei 

scrieri să pun, ca respectuos omagii, nu- 

mele înaltei Căpetenil a oştirei pe care den- 

sul a condusto la isbândă, şi a sciut că dacă 

Domnii cei mari întemei6ză împărăţiile şi 

fac mărirea naţiilor, acestea, la rândul lor, 

" asigură drept; recunoscinţă, celor ce se iden- 

tifică cu dânsele şi le împlinesc aspiraţiunile, 

gloriă şi nemuritor nume în istorie. 

Era natural ca să fie scris asemenea nu- 

mele Armatei Române pe acoperământul 

unei cărţi care povestesce silinţele, luptele
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şi jertfele ei; care 'şi-a luat de ţință a le 

reaminti, a le întreţine neuitaţe până în dioa 

ceia de dreptate şi de v&splată în care Na- 

țiunea va săpa cu recunoseinţă pe bronzuri 

şi marmure neperitâre numele vitejilor care 

ati reînviat gloria armelor române, numele 

eroilor care 'ŞI aii dat viaţa pentru Patrie. 

Priimiţi dar, onoraţi şefi şi scumpi ca- 

maradi, dedicaţia acestei cărți cu senţimen- 
tele de dragoste cu care vi se oferă. 

T. C. VACARESCU



  
INTRODUCERE 

PRELUDIUL RESBELULUI 

Insurecţiunile din Bosnia, Herzegovina, Bulgaria în 1876.—.Ser- 

bia și Montenegrul declară resbel Turcier.— Atitudinea Ro: 

mâniel.— Conferinţa de la Constantinopole.— Neisbutirea el. 

— România negoci€ză în zadar recunâscerea neutralității sale, 

— Rusia şi Turcia armeză.— Protocolul de la Londra.— Res- 

pingerea lui de către Pârta Otomană.— Resbelul între Rusia 

şi Turcia declarat, — Situaţiunea dificili a Românier.— Con- 

venţiunea din [,e Aprilie. 

Evenimentele cari se desfășurară în aniă 
1875 şi 1876 în peninsula balcanică și se în- 
tinseră până la hotarele României, lăsau să se 

prevâdă că lucrarea de transformaţiune și re- 
organisare etnică şi politică care de secole 

frământă răsăritul Europei, avea să între în o 

fasă nouă şi hotăritore: 

Insurecţiuinea în Bosnia, și Herzegovina, is-
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- bucnită în 1875, care nici cu arma nici cu 

tratările diplomatice nu se putu domoli; răs- 

cola din Bulgaria, în primăvara lui 1816, nă- 

bușită în măceluri și crudimi ca cele dela Ba- 
tak cari umplură: de gr6ză lumea civilisată ; 

în fine intrarea în acţiune, în vara aceluiași 
an, a armatelor Serbiei și Montenegrului pen- 

tru apărarea, coreligionarilor și fraţilor de sân- 

ge, tote aceste întîmplări dovedeau îndestul 

că Europa orientală este ameninţată de noui 

sguduiri, și că în drama epică a luptei seculare 

diintre cruce și semi-lună, avea să se adaoge 

sângerâse acte. | 

Statele mari și puternice urmăreati de apr6- 

pe aceste mișcări cari puteaii atinge influența, 
prestigiul și interesele lor. Ţera nostră nu pu- 
tea, nici dânsa, fi nepăsătore la fapte şi eveni- 
mente cari se petreceau în vecinătate, posi- 
țiunea ei geografică îi impunea deșteplare și 
veghiere. Era natural ca România să fie cu ini- 
ma pentru populaţiunile de aceiași lege, cari 
tindeaui la o s6rtă mai fericită.. Mintea, însă, 
recea rațiune, datoriile internaţionale și grija, 
propriilor sale interese îi comandaii prudenţă 
și atitudine corectă. 

» Acâsţa fu linia de purtare a României, de la . 
începutul mișcărilor în Balcani: “până la ishuc- : 
nirea xesbelului sârb-turcese- montenegren,
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Când ostilitățile se apropiară de confinele 

- sale, când tirimul de peste Dunăre între Ne- 

sotin, Zaiciar, Cladova şi Vidin începu a de- 

veni câmp de luptă, România, pentru a împe- 
„dica ca unul sai altul din beligeranţi se între- 

” buinţeze teritoriul ei pentru operaţiunile r&s- 

boiului, nu lipsi a face demersiunile necesare 
spre a'și chezăşui starea sa neutrală, și așeză . 

un corp de observaţiune în dreptul sure Ţi- 

mokului. 
In-acest restimp evenimentele se precipitară. 

- Norocul armelor, cu tote jertfele făcute, nu fa- 

„vorisă pe Sârbi. Mai răsplătit fu eroismul Mon- 
tenegrenilor prin succesele dobândite. Serbia 

ceru mijlocirea puterilor europene pentru pace. 

Un armistiţiii de dece dile, de la 14 la 24 sep- 

tembre 1876, fu stabilit între beligeranţi pen- 

tru a se începe negociările diplomatice. Pro- 

punerile mai blânde ale puterilor neputându-se 
învoi cu condiţiunile aspre sub care Porta con- 
simţia a acorda. pacea, în 28 septembre se - 

luară din noii armele. Sârbii perdură linia. De- 

ligrad-Djunis-Kruşievaţ; cetăţile Kneajevaţ și 
Alexinaţ căzură în mânele Turcilor, și la. finele 

lui Octombre, valea Moravei, calea către Bel- 
. grad, capitala țăreă, era deschisă învingătorului. 

Principele Milan adresă atunci un suprem apel 

 Impă&ratului Rusiei, care ordonă ambasadorelul
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său la Constantinopole, generalul Ignatieft, a 

presinta Porţei un ultimatum în coprindere că, 
dacă dânsa în spaciii de 48 ore nu va consimţi 
la un armistiţiii de ducăluni, și nu va. suspende 
imediat ostilitățile cu Sârbia 'și Montenegrul, 

atunci ambasadorele rusesc cu întrâga amba- 

sadă avea să părăsâscă Constantinopole. Tur- 

_cia primi armistițiul, şi Anglia propuse adu- 

narea unei conferinţe pentru ca puterile să de- 
libere, împreună cu Pârta asupra condiţiunilor 

de pace cu Sârbia și Montenegrul, și asupra 

reorganisărei provinciilor resculate. 

Cu t6te acestea, nu semne de împăciuire, ci 

perspective de lupte ma! mari și mai crâncene 
se arâtau pe zarea politică. 

Mai 'nainte, chiar, de a se aduna conferinţa, 

“Țarul Alexandru II, în călătoria sa de întârcere . 
de la Livadia la Petersburg, pronunciă în Mo- 
scova memorabile cuvinte din cari se vedea 
ferma hotărire de a păși cu armele contra 
Turciei, și în favârea populaţiunilor slave din 
imperiul Otoman. Mișcările militare începute 
de cu tâmnă în Rusia, dobândiră O consacrare 
oficială prin ukazurile imperiale cari ordonat | 
mobilizarea a 6 corpuri de armată, şi emiterea 
unui împrumut de 100 miliâne ruble, împru- 
mut care se subscrise în câte-va dile cu mare 
coverșire. Entusiasmul era nespus în Rusia în 

-. 

e.
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tote clasele sociale. In faţa cursului ce luai 
evenimentele, sguduirile revoluţionare și nihi- 

liste amorţiră, o suflare r&sboinică și patrio- 
tică începu a străbate peste imensul imperiii. 

Turcia, de altă parte, nu rămase neactivă. 

Sub impulsiunea lui Midhat-Pașa, care ori-cum 
i s'a ales urma, necontestat a fost, însă, unul 

din raril şi ultimil bărbaţi de stat turcesci cu 
o concepțţiune energică și 'hotărită, sub direc- 

iunea acestui ministru ce'și impuse sarcina, 
în acele momente de: grea cumpănă pentru 

țera lui, de a opri imperiul otoman pe priporul 

decăderei în care de mult începuse a se pră- 

văli, evenimente grave, transformaţiuni adănci 
urmaseră în Constantinopole. Sultanul Abdul- 

Aziz fusese detronat și înlocuit cu nepotul săi 
Murad, care, la. rândul s&ii cedă, peste câte-va 

săptămâni, tronul fratelui. sti Abdul-Hamid. 

Midhat, ajuns la demnitatea de mare vizir, și 
desfășurând o activitate extraordinară pentru - 
a insufla putere și viaţă nouă în corpul mistuit 

de b6lă a organismului otoman, edictă mari 

reforme cari tindâii nici mai puţin de cât a 
face din Turcia un stat constituţional şi par- 
lamentar. Pentru a'și ajunge scopul şi a învinge 

oposiţiunea. vechilor Turci, reformatorele din 
Stambul se sprijinea pe partidul Nouei Turcă, 

pe junime şi pe softale, studenţi ai șcâlelor de
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lângă. giamil, pe masele osmaniii, în fine, în- 

flăcărate de fanatism și credând, în' orbirea . 

lor, că mai pot reînvia astă-d dilele Bajazidi- 

lor si Solimanilor. 

Insă, pe lângă reformele pripite şi nereali- 

sabile în 'Turcia cu care Midhat vizirul voia să 

apuce înaintea, decisiunilor conferenţei. și să 
înlăture amestecul străin în afacerile interne 
ale imperiului, grija de a se pregăti pentru 

luptă și a răspunde armărilor Rusiei prin con- 

tra, armări, nu se negligea, la. Constantinopole. 

Activitatea cea. mal mare domnea în arsenale. 

„Necontenit se aduceaii trupe din provinciile 
„europene şi asialice, tabere de instrucțiune 
se formau la Beikos şi pe alte puncte. Egipe- 
tul era. chemat a'și trimite contigentele, flota . 
se punea în complectă stare de armare, mu- 
niţiuni de resbel soseaii în abondenţă din An- 
glia. In fine, sentimentul public era surexcitat 
la culme, cumpănind din ce în ce mai mult 
spre o luptă supremă de cât a îng gădui ame: 
tecul străin, care însemna curmarea . domina- 
țiunet otomane. | 

In faţa, celor doi adversari cari se găteau 
de Taptă, Europa nu putea sta indiferentă. In 
Anglia, opiniunea publică să recise de Turcia 
în urma agitațiunilor partidului whig în oposi- 
țiune, și a campaniei d-lui Gladstone în contra
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crudimilor comise în Bulgaria. Dar guvernul 

și 6menil politică englesi nu puteai perde din 

vedere grija ce le inspira eventualitatea. resbe- 

lului între Rusia, și Porta, pentru interesele 

britanice în Orient, pe Mediterana și în Indii. 

Acestă grijă prima, negreșit, în Englitera, 

vechile simpatii pentru integritatea imperiului 

otoman, şi lasă să se întrevâdă că cabinetul 

de St. James se va mărgini a da Turciei un : 

sprijin mai mult platonic, de cât efectiv și 

armat. ' 

Nenorocirea vremilor schimbase atitudinea 

ce Francia avusese odinidră faţă cu Turcia. 

Shuraseră de pe stâgurile francese acvilele de 

la Alma și Sevastopole, și ele nu mai puteau 

întinde acum aripi ocrotitore asupra. Orien- 

tului. 

Pe când Rusia își înșira oștirile, principele 

de Bismarck declara în şedinţa din 5 noembre 

a parlamentului german, că alianța celor trei 

Impărați este încă în picidre, şi că, daca res- 

belul la Răsărit nu se pâte înlătura, atunci 

Germania va sta neutră, căci sângele german 
nu se varsă de cât pentru . interese curat 

germane. | 

Austro-Ungaria, liniștită de înțelegerea și 
alianța amintită de cancelariul german, se 

preocupa numai cu aflarea acelei linii: ideale
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în care sfera intereselor rusesci nu alinge și 
nu colidă acea a intereselor austriace. Contele 
Andrassy se mărginea, dar, în schimbiul de 
note pline de sfaturi bune, de intenţiuni și 
mai bune pentru Pârtă, pentru insurgenți, 
pentru toţi creștinii din Orient, fără a făgădui 
însă nimenui un sprijin material. Căci, ne- 
greșit, nu ca asemenea sprijin și ajutor serios 
puteau îi considerate juvenilele demonstraţiuni 
ale studenţilor maghiani din Pesta, cari, pu- 
nend la mărinimosă uitare Varna, Mohaci și 
pașalicul de Buda, trimeteai o sabie de onsre 
lui Abdul-Kerim, învingătorul Sârbilor la Djunis. 

Dar, pe când se dovedea în mod evident că 
în conferința, ce avea să se adune pe Bosfor 

„nu rămânea de cât slabe speranţe de înțelegere 
pacinică ; pe când purtarea marilor puteri lăsa îndestul să se presimță că, ele nu vor păși de- cisiv spre a înlătura conflictul ; pe când, în fine, Rusia și 'Turcia armai, care era, în acele seri6se împrejurări, atitudinea României? 
Am vădut că la isbucnirea resbelului turc- serbesc-montenegrân, România făcând să tacă firescă sentimente, adoptase o atitudine strict neulrală, de și nu-i lipseau stăruinţe și imbiăni contrarii, fie din Belgrad, din Cetinje și de aiurea. Corpul de observaţiune din dreptul -  Timokului avea sarcina nu numaj de a se
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opune ca. ostilitățile să se transporte pe pă- 

mântul românesc, dar încă de a împedica 

ori-ce strecurare de arme și de muniţiuni lup- 

tătorilor, ori-ce formare de grupe armate pe 

teritoriul nostru și de trecere a lor peste Du- 

năre: Și acâstă misiune nu era curat pasivă, 

căci marele număr de Sârbi și Bulgari cu mi- 

jlsce şi influență cari locuesc în România, 

ardeaii de dorința a da ajutor fraţilor în-luptă. 

De nu punea obstacol guvernul românesc, 

iubirea lor de neam îl ar fi făcut, negreșit, a 

organisa asemenea ajutre armale chiar în 

ra n6stră. Penă și mergerea voluntarilor ruți, 

cari porneaii cu grămada. spre a lua parte la 

luptele din Serbia, România voi a. o împedeca, 

şi numai după ce însăși Austria îngădui acelor 

voluntari o asemenea trecere peste hotarele 

sale, guvernul român o toleră, însă negrupată . 

şi nearmată, păstrându-și caracterul unul 

transit de călători. | 
Atitudinea de corectă neutralitate, și intere- 

sele curat românesci cerâi acâstă purtare; nu 

este însă de tăgăduit că în împrejurările mo- 
mentului, ea aducea un însemnat serviciii Tur- 

ciei. Un alt servicii de care acâsta mai bene- 
ficiă, fu oferta României și sarcina umană ce 
dânsa își luă de a aprovisiona cu hrană popu- 

laţiunea musulmană din insula și cetatea Ada-
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ale, în faţa Severinului, care, blocată precum 
se afla, și în situaţiunea el excentrică de te- 
ritoriul turcesc, era amenințată de - fmele. 
Mulţumirea pentru acest servicii fu că Turcia 
remise Adakale Austriei. 

Dar se va vedea mai departe recunoscința 
“Turciel pentru serviciile cei aduse România. 
Când Midhat pașa publică în Stambul consti- 
tuțiunea tuiicescă, nu se 'sfii a asimila prin- 
b'însa cu vilaietele și pașalicurile turceşti (6ra 
n6stră, și a pune pe Suveranul ct ales de vo- 
ința .națională, în rândul guvernorilor numiţi 
din gracia Sultanului. Despre drepturile ab-an- 
tiquo ale acestei țări, despre vechile el iraciate 
cu Porta trecute în dreptul public european, 
nici o vorbă. Ast-fel. socoteaii Gmenil de stat 
al Turciei să-și atragă. simpatiile Românilor, 
ast-fel credeai să prelude la o înțelegere şi acţiune comună. Dar putea, fi alt-fel când con- ducătorul Noueă Turcii visa să învieze pe So- liman Magnificul, Mohamed II și Bajazid Ful- ger? Uila, însă trufașul vizir a-și aminli de „Mihai şi de Ștefan, de Mircea și de Vlaa. 

Când, în tâmna lui 1576, Imperatul: Ale- xandru sosise în Crimeea, președintele guver- 
nului român, împreună cu o Misiune din par- & Domnului , merse Să complimenteze pe Suveranul Rusiel; demers de curlenie, usitat
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în xelaţiunile internaţionale, care se făcuse 

puţin înainte și către Impăratul Austriei când 

se apropiase de fruntariile ntre. La Livadia 

șeful cabinetului român putu să se convingă 

şi mal mult cât de slabe erai probabilitățile 

unei desnodări pacifice a dificultăţilor pre- 

sente, și cât de hotărită de pe atuncă era Ru- 

sia a le releza cu sabia. In partea de mâză-di 

a imperiului , la Bender ,'Tiraspole , Nicolaet , 

Odesa, Sevastopole, domnea mare activitate 

militară. Pe lângă Țarul, afară de moștenito- 

rul tronului și de maril-duci, se aflau adunaţi 

- cancelarul principe Gortciacofi, generalul Ig- 

_natieft, ambasadorul rus la Constantinopole, 

ministrul de resbel, căpeteniile înalte ale oș- 

'tirei;. în fine împ&rătesca. reședință. de vară 

semăna mai mult cu locul înaltelor sfaturi, 

gravelor decisiuni, de cât cu un pacinic liman - 

de petrecere și de repaus. 

In convorbirile cu bărbaţii de stat ai Rusiei, 

ministrul român n'a putut, negreșit, să le as- 

„ cundă, cât de dificilă avea să fie, când resbelul 

nu s'ar înlătura, posiţiunea României, cărei 

tractatele internaţionale voiseră a"! crea o stare 

de neutralitate politică absolută. Va avea Eu- 

ropa ferma şi manifesta. hotărire de a da sanc- 

țiune şi sprijin efectiv acestei situaţiuni neu- 

biale a României, atunci ea nu va îngădui
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nimenul de a trece pe teritoriul ex spre a face 
resbel. Fi va. însă alt-fel neîndeplinind puterile 
indatorirea ce le incumbă în același grad ca 
şi României însăși, apoi șeful guvernului ro- 
mân n'a putut să manifeste la Livadia de cât 
acea ce era în simțul de ondre Și consciință 
națională a, fie-cărui Român : că nimeni nu va 
trece prin ţâră fără voia Românilor, de cât 
strivindu-i mai ântâiu, și pășind peste corpu- 
rile lor. Vom vedea că Imp&ratul și Gmenil de 
stat al Rusiei ai înțeles dreptatea și demnita- 
tea unei asemenea, declaraţiuni, și că nu sub 
auspiciile violentărei. și uciderei unei națiuni 
creștine puteai să debute Rușii în resbelul 
purtat pentru liberarea altei națiuni creștine 
de sub jugul musulman. | | 

Conferinţa care se adunase la Constantino- 
pole pe la finele lu! decembre, își curmă acti- vitatea până în 20 ianuarie 1877, fără a fi Pu- tut ajunge la nici un resultat. Basele de înţe- legere, și may ales cele duo puncte privitâre la reformele de introdus în provinciile Bosniei, Herzegovinei Și Bulgariei — adică numirea de guvernori creștini conlirmaţi de puteri, și ins- tituirea. unei comisiuni internaţionale spre a priveghia aplicarea reformelor , Și care să aibă la disposiţiune un cop de geandarmi re- crutaţi în statele europene— se respinseră ca-
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tegoric de Portă ca amestec străin în afacerile 

ei interne, și ca atentătâre drepturilor ei de 
stat independent și suveran. Turcia folosi însă 
timpul cât dăinui conferința. spre a. prelungi 
armistițiul cu Sârbia și Montenegrul, care ex- 
pirase la finele lui decembre. După închiderea 

* conferinţei, Porta, începu negociări de-a drep- 

tul cu Sârbia, și încheiă cu dânsa pacea la 18 

martie pe basa. stărel d'inaintea resbelului. Cu 

Montenegrul nu se putu înţelege, și prelungi 

armistițiul până la 10 aprilie. 
Pe când era adunată conferința și sorții 

unui resultat deveneaii din ce în ce mai îndo- 

ioși, România nu rămase neactivă pe t&rîmul 
tratărilor diplomatice spre a-și ocroti -posiţiu- 
nea în casul isbucnirei resbelului. D. Dimitrie 

Brătianu fu trimes la Constantinopole spre a 

apăra pe lângă conferință silințele cabinetului 
din Bucuresci pentru a se recunâsce, în mod 

solemn, de puteri neutralitatea teritoriului rO-. 

mân, făcând ast-fel efective întenţiunile trac- 
tatului de la Paris de a crea din România un 
bulevard, între Rusia și Turcia. D. Dimitrie 

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, im- 

periul otoman nu mal putea fi atacat de pu-
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terea. rusâscă despre Dunăre, el ar fi putut a 
'ȘI concentra tdte forțele sale de apărare în 
Asia. și pe Mare. Insă Turcia, în disprețul pro- 
priilor sale interese şi îndatoririlor morale că- 
ire-România, refusă de a întroduce și susţine 
în conferință, cererile romăne. Puterile, aseme- 
nea, nu voiră a le lua apărarea, și plenipoten- 
țiarul Angliei, lord Salisbury, r&dică orl-ce nă- 

„dejde trimisului român declarându-i că nici o. 
dată puterile,. și în special Englitera, nu vor 
sprijini în mod material neutralitatea terito- 
rială a României, căci în cas de resbel cu 
Turcia, Rusia nu va respecta acea neutralitate. 

Neisbutirea conferinţei lăsa faţă în faţă pe 
cei duoi adversari și mai îndârjiți, cu mâna pe. 
spadă. Pentru a“ opri.de a o trage din teacă, 
diplomaţia mal făcu o supremă, dar tot zadar- 
nică cercare cu protocolul de la Londra din 31 
martie. Prin acest act se recomanda, din noii înlăturarea neînțelegerilor prin mijlocirea. pu- „lerilor ; se rostea dorința de a se încheia de către Turcia, pacea cu Montenegrul prin rectifi- care de fruntarii Și cesiune de teritoriu către acest principat ; se cerea - garanții și introdu- cere de reforme pentru creștini ; în fine, se propunea desarmarea simultane atât din par- tea Porţei, cât și din acea .a Rusiei, Acestui protocol îk lipsea însă sancțiune, el se infirma
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chiar prin o declaraţiune adițională a conte-. 
lui Schuvaloff, ambasadorul rusesc, în coprin- 

dere că dacă Turcia va declara că :primesce. 
protocolul, că este gata a introduce reforme 

seri6se, a încheia. pacea. cu. Montenegrul șa . 

desarma, atunci numai Rusia va procede și 

dânsa la desarmare , pentru care Turcia va 

trebui să trimâtă un delegat la Petersburg pen- 

tru negociări. Capul Foreing-oliciului engles, 

contele Derby, slăbea, la rîndul săi, acest act, 

prin declaraţiunea că Anglia numai în intere- 

sul păcei europene consimte la subsemnarea 

protocolului, bine înţeles, însă, că dacă scopul 

unel înţelegeri pacinice şi a unei simultanee 
desarmări a Rusiei și Turciei nu s'ar îndeplini, 

actul în cestiune se consideră ca neavenit și 
de nul efect. : | 

* Protocolul de la Londra fu comunicat la 

Constantinopole, la începutul lui aprilie. Porta. 

declară că nu'l primesce. E 
Zarul era deci aruncat. Tunul avea d'aci 

înainte cuvântul. Impăratul Alexandru porni 

la 5/2, aprilie 1877 la armata concentrată la 

hotarele de sud ale Rusiei, şi la 12/,, dete din. 

.Chişineă un manifest către poporul s&ă prin 

care declara r&sboi Turciei. Comandamentul 

peste armata de operaţiune din Europa fu în- 

credinţatii. marelui-duce Nicolae Nicolaevici,
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fratele Țarului; alt frate, marele-duce Mihail, . 
luă. direcțiunea armatelor cari aveati să opere 
în Asia. In dioa de 1!/, aprilie trupele rusesci 
începă a trece fruntăriile române. Să vedem 
condițiunile în care se făcu acestă trecere, 
precum și situaţiunea, României și hotăririle 
el în aceste grave momente. 

In urma demersurilor rămase fără succes 
la, conferința din Constantinopole de a se ga- 
ranta. de puteri neutralitatea statului român 
în cas de resbel, guvernul totuși nu pregetă de 
a pune direct tote silințele lângă cabinetele 
marilor puteri pentru a obține acest re- 
sultat, și a ocroti țâra de a deveni calea ar- 
matelor și câmpul lor de r&sboire. EI le mat 
reînoi cererea de a indica, cel puţin, purtarea 
ce România va trebui să aibă dacă resbelul 
va isbucni, și dânsa; să fie măcar asigurată că 
acele puteri vor face ast-fel ca drepturile și 
ființa el să nu fie periclitate. Re&spunsul ce 
priimi pretutindeni să resumă în acea că țâra 
să nu aștepte de alt-undeva ajutor sai consilil 
de cât numai dela înțelepciunea sa, să stea liniștită și să, caute a eși din aceste grele îm- prejurări cum Dumnezeii o va povăţui. 

Iar P6rta care ar fi avut maj mare, și de cât on-cine mai învederaț interes a sprijini silințele pornite din Bucuresci; care ar fi tre-
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buit, ea cea d'ântei, pentru propria! siguranţă, 

să se silâscă a depărta oștirile rusesci de ho- 
tarele României; care ar. fi putut, în fine, s'o 

liniștescă şi so asigure manifestând dorința 

de a feri pământul. românesc de ciocnirea | 

armelor— Pârta sta mută, nepăsătore, neprie- 

ten6să, dacă nu chiar de pe acum vrăjmașă. 

Uitând tâte câte Românii le suferise pentru 

dânsa; uitând îndatoririle ce-i impunea acea 

ficţiune a suzeranităţei. și sumele de vecuri . 
incasate ca dar, peșcheșiii sai tribut, sume 

ce, în definitiv, trebuiaii să represinte, pentru 

cel ce priimea, remunerațiunea. unul ajutor și 

unor servicii reale date celui ce plătea; uitând, 

roal presus de'tote, că între naţiuni, ca. și 

între individi, prieteșugul se câștigă, dar nu 

se impune, Turcia mai își făcea ilusiun! și 

asupra, timpurilor şi împrejurărilor. Nu în res- 

belul de față putea. imperiul otoman să crâdă 

că siinpatiile Românilor vor fi cu dânsul, cum 

fuseseră, bună-ră, în cel din 1853. Atunci 

“Turcia 'represinta causa liberală. în luptă cu 

autocratismul despotic; Francia, Anglia, erai 

aliatele et; Prusia, Austria și întrega opiniune 

apusână apleca spre dânsa; atunci, în "fine, 

Impăratul Nicolae trimisese trupele sale în 

Principatele române declarând că le ia zălog. 

In vreme ce acum sângele creștin cursese 

      warsiteră 
a! 

Ă uresti 
A Buc
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şiroie la Podaoriţa, la Batak, în Ierzeaovini, 
Bosnia, Bulnaria, Serbia şi Montenegru; lumea 
civilizată protestaxe cu orore în contra barba- 
riilor si crudimilor regimulul musulman ; 
Europa ceruse reforine, și usia îșI dase 
mindatul de a le împlini cu armele şi a scăpa 
pe cel asupriţi de un jug nesuferit. 

In asemenea stare de lucruri, putea Româ- 
ni să se pună alături cu Turcia? Sunt apro- 
pieri pe care, când le ar povăţui chiar intere- 
sul, consciința le respinge, Consideraţiunile 
morale, menirea de civilisaţiune şi de proures 
ca îi simţul proprie sale demnități, nu îngă- 
dutati României a cerzi sprijinul şi ajutorul 
ce Turcia era iîndatorată zl oferi singurului 
«n principatele tributare care uvuzeze o uli- 
tudine corectă și leală, pe când Serbia şi Mon- 
tenezrul ze ridicaseră cu armele în contra îm- 
periuiul otoman, Apoi însuși interesul consilia 
lotul a nu se alipi, în acele decisive Îm- pivjurări, de Turcia. Sa di= că nu se aliază 
dea cu un cadaver, Asemenea ulianţă ar avut, «te În inceput, resultatul invers scopu- lui urmâzat. Arata rIeseă ar fi păşit ca Viata pre teritoriul nostru, Români sar fi 
vi teste cu armele, Tureil ar li venit să 
sa pazite la luptă, care, ele la primul iuormnent, so. zeu . a . EI 

* 
bici pe pămentul românesc, aducând
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peste holdele, satele şi orașele n6stre devas- 
tările și nenorocirile r&sboiului. Părăsită de 
puterile cele mari, în neputinţă de a. se înțe- 

lege și face causă comună, cu Turcia, precum 
şi de a lua singură asupra-l sarcina. ce nu 

voise a asuma Europa, și de a opri Rusia în 

mersul ei, ce rămânea, dar, României de fă- 

cut? Restriștele și suferințele “trecutului. tre- 
buiai să-l fie povaţa şi călăuza dilelor de a- 
cum. In timp de un secol și jumătate de la 
începutul iuptelor între Rusia și Turcia, opt 

mark răsbâie, dou&-zecr şi două-invasiuni ar- 
mate, turcesci, rusesci, austriace, *) sângerase 

Resbâie - Invasiuni 
1. Invasiune rusească sub 

Petru cel Mare. 
2. Invasiune turcescă sub 

vizirul Baltagi. 

IL 1711. latre Petru cel Ma- 
re al Rusie! și Sul- 
tan Ahmet Il 

3. Invasiune a Imperiali- 
lor sub Stainville. 

4. Invasiune turcescă și 
tătărescă, : 

3. Invasiune rusâscă sub 
Minnich. 

6. Invasiune a Imperiali- 
lor sub Wallis. 

7. Invasiune turcescă. 

II.  1716— 1718. Intre Carol VI al 
” Germaniei şi Sul- 

tan Ahmet III 

na a Rusiei, Carol 
VI al Germaniei și 
Sultan Mahmud I 

IV. .1768—1774. Intre Caterina Il 
a Rusier și Sultanii 
Mustafa III și Ab- 

, dul- Hamid 1. 

V.  1787—1792. Intre Caterina II 
a Rusiei, Josif II 
al Germaniei şi 

- Sultanii Abdul- 
Hamid şi Selim III 

8. Invasiune rusâscă sub 

Romanzof. 
9. Învasiune turcescă. 

10. Invasiune ruscscă sub 

Suvarof. 
11. Invasiune a Imperiali- . 

“ lor sub pr. Coburg. 
12. Învasiune turcâscă. 

UI, 1730—1739. Intre Ana lvunov- | 
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Și pustiise acâstă încercată țeră, și cu fie-care 
r&sboiu, cu fie-care invasiune, guvern, insti- 
iuțiuni, dreptu naționale erau nimicite Și 
confiscate de năvălitorii care intrau Și se așe- 
dai ca stăpîni peste dânsa. Ce se petrecea 
atunci când România unită nu exista ca stat, 
când consciința de sine era slăbită Și năbu- 
șită, nu mal putea să se petrâcă acum. 
Când populațiuni asuprite Și subjugate 'ca. Bosniacii, Herzegovinenii, Bulgarii, dovediseră 

energia de a scutura jugul ce le apăsa Și atrase- seră asupră-le bine-voitorea atenţiune a lumei civilisate, când state constituite ale Orientuluy 

VI. 18o5—18r2. Intre A'exanâru 1 
al Rusiel și Sulta- | „13- Invasiune rusisca sub ni Selim III, Mu- | Michelson stafa IV și Mah- | 14. Invasiune turcăscă, mud II. 

15. Eteria lut Ipsilant. In- 
" Vasiune turcescă la 

1821. . 
. 

16. Invasiune rusâscă sub VII.. 1828—1830. Intre Nicolae I al Wittgenstein. 
Rusier și Sultan 17. Invasiune turcâscă la Mahmud II. Brăila, Giurgiă și în 

Valachia mică, 
18. 1848. Invasiunu ruse- 

scă sub J.iiders 
19.  --  Invas, turcâscă 

sub Omer-pașa 
20. Invasiune rus€scă su VIII. 1853—1856. Intre Nicolae 1 a] Gortcheakof, . Aa Rusiei și Sultan ! 21. Invasiune austriacă Abdul-Medjia, 

| sub Coronini, 
22. Invasiuae turcescă sub 

Omer-pașa,
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european, ca Serbia și Montenegrul, dedeseră 

probe recente de virilitate jertfind aur și sân- 
ge spre ași susține dreptutile și aspiraţiunile, 

României nu-l era. ertat, sub pedâpsă de a se 

osândi singură și a fi privită ca un corp inert 

lipsit de ori-ce voinţă și putere, să îngăduie 

ca cine s'ar scula ăntăi să-l calce hotarele, săi 

insulte teritoriul, dispunând pe plac de dînsul 

ca d'un pământ viran și fără stăpân. 
Prima grijă, prima datorie a ori-cărul gu- 

vern românesc trebuia, deci, să fie asigurarea 

autonomiei, chezășuirea individualităţei ' poli- 

tice și naționale a' ţărei, spre a nu da drept 

detractorilor ei a. susține că ea.nu există de 
cât din mila altora, din buna-voinţă unei sai 
altei d'între puteri, nefiind în stare a vieţui prin 

sine și a dobîndi ceva prin ea însăși. Ocroti- 
rea drepturilor României trebuia căutată atât 

în tractările diplomatice, cât și, la nevoie și 

după pildele străbune, în apărarea energică și 

bărbătâscă cu armele." | 

- Pentru a afirma în fapt hotăririle naţiunei 
române, guvernul ei încă pe timpul când se 

vedea că negocierile conferinţei de la Constan- 

tinopole nu vor ajunge la resultat, ordonase 

me&surile necesarii pentru pregătirea mobili- 

sării armatei. 

Rusia, bine cunoscând sentimentele Româ-
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nilor, nici cugetă a-și deschide: cu: forța dru- 
mul prin ţâra lor spre a merge să întâlnescă 
pe Turci, Mal bine inspirat de cât Porta, cabi- 
netul din St. Petersburg, încă din iarna anului 
1876, căutase a se' înțelege -cu guvernul ro- 
mân și-i propusese încheiarea unei conven- 
țiuni prin care trecerea oștirilor rusesc! să se 
facă cu învoirea Rormâniel. Guvernul român, 
însă, țiind a păstra până în sfârșit o atitudine 
corectă și a se feri de ori-ce legământ, declină 
propunerea, adăstând resultatul conferinţei și 
al silințelor făcute pe lângă puteri spre a re- 
cunâsce și:garanta neutralitatea n6stră. 

Când însă, la finele lui martie 1877 încerca- 
rea de la Londra r&mase infructusă Și Turcia respinse protocolul, când tâte puterile părăsi- seră cu sprijin și cu sfat România,câna, în sfirșit, se apropiă momentul în care Rusia, fără pe- dică din partea Europei, avea a Păși cu arma în contra. Turciei, cabinetul român se hotărî în împrejurările ineluctabile care se desfăsura- seră, a încheiacu guvernul Rusiei convenţiu- nea din */,4 aprilie, în următorea coprindere : 

< Lucrând de acord cu cele-l'alte puteri pen- « tru a ameliora condițiunile de existență ale < creștinilor supuși dominaţiuner Sultanului , < guvernul imperial al Rusier a atras atenţiu-
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« nea cabinetelor garante asupra necesităţei 

« dea asigura întrun mod eficace executarea 

e reformelor cerute de la Portă. 

« Pentru că escitarea musulmanilor și slă- 

« biciunea învederată a guvernului otoman nu 

« lasă a se spera măsuri seriose de executare 

< din partea autorităților turce, o întervenţiune 

« militară din afară pâte deveni necesariă. In 

« casul când desvoltarea ulteridră a afacerilor 

« politice în Orient ar sili pe Rusia a asuma 

-« acestă sarcină şi a dirige armata sa în partea 

« Turciei din Europa,guvernul imperial dorind 

« a respecta inviolabilitatea. teritorială a sta- 

« tului român, a convenit de a încheia cu 

« guvenul Alteţei Sale Carol I o convențiune 

« specială relativă la trecerea trupelor ruse 

« prin România. 

« Prin urmare ati fost desemnaţi ca plenipo- 

_«< tenţiari: din partea M. S.Impăratului tutulor 

« Rusiilor, baronul Dimitrie Stuart consilier de 

< stat, agent diplomatic şi consul general al 

< Rusiei în România cavaler, etc., din partea 

< A. S. Domnului României d. Mihail Kogălni- 

e ceanu, ministrul s&i al afacerilor străine, 

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

« chimbat deplinele puteri găsite în bună şi 

« regulată formă, sat învoit asupra articolelor 

« următore :
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« Art I. Guvernul A. S. Domnului României « Carol 1 asigură armatei ruse, care va fi 
< chiămată a merge în Turcia, libera trecere < prin teritoriul României și tratamentul reser- « vat armatelor amice. 

«< T6te cheltuelile cari ar putea fi ocasionate «de necesităţile armatet ruse, de transpor- < tul săi, precum și de satisfacerea tuturor < trebuinţelor sale, cad, naturalmente, în sar- < cina guvernului imperial. 
« Art. IL. Pentru ca nici un inconvenient < sa pericol să'nu resulte pentru România din < faptul trecere; trupelor ruse pe teritoriul său, * guvernul M. S. Imperatului tutulor Rusiilor se < obligă a mănţine şi a face a se respecta « drepturile politice ale statului român, ast-fel « cum resultă din legile interidre şi tractatele < existente, precum și a mănţine Și apăra inte- < gritatea actuală a Remâniei. | „e Art. III. Tâte detaliurile relative la trecerea < trupelor ruse, la relațiunile lor cu autoritățile « locale, precum şi tote învoielile cari ar trebui « să fie luate pentru acest sfârșit, vor fi con- « semnate într'o învoire specială care va fi < încheiată ' de delegaţii ambelor guverne, Și < ratificată în același timp ca Și cea de + va intra în lucrare de'o dată. 

| < Art.IV. Guvernul AS. Domnului României 

față, şi
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« se obligă a obține pentru convențiunea de 
« față, precum şi pentru cea menţionată la 

« art. precedent ratificarea cerută de legile ro- 
« mâne, și a făcea imediat executorii stipula- 

< iunile coprinse întrînsa. 
< Drept acea plenipotenţiarii respectivi ati 

„« pus pe convenţiunea de față semnăturele lor 

« şi sigiliul armelor lor. 
« Făcut în Bucuresci, la 4/,; aprilie, anul 

graţiei una mie opt sute şepte-deci şi șepte.» 

(Semuaţi) Baron Dimitri Stuart; M. Kogălniceanu. 

Camerile române se convocară în - sesiune 

extra-ordinară pentru 14/, aprilie. S'a vădut 

că armata. rusă, încă din diua de î:/2, aprilie 

a trecut hotarele şi a intrat în România. Gu- 

vebnul român, înţeles cu cel rus prin conven- 

ţiunea, de mai sus, însă sub veserva constitu- 

țională coprinsă în art. IV a ratificărei de că- 

tre corpurile legiuitore, nu lipsi de a pune în 

vederea. guvernului rus că țera nu este legată 

“până la acea ratificare prin mandatorii sti le- 

gali, și luă imediat o atitudine de reservă faţă 

de armata imperială. Prin încheiarea consiliu-. 

lui de miniștrii din 12/, aprilie, el prescrise 

prefecţilor de la judeţele fruntării despre Rusia 

de a se abţine de la oni-ce raporturi cu co- 

mandanţii trupelor intrate, sai cari ar mal in-
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tra, a declina orl-ce concurs câ aceșii coman- 
danți ar cere de la organele puterei centrale, 
și a lăsa numai autorităţilor comunale grija 
de a ocroti interesele. populaţiunei faţă de a- 
ceste trupe. Asemenea, fiind că prin intrarea 
Rușilor în ț6ră se născu temerea că Turcil ar 

„putea să se îndemne a călca fruntariile nostre, 
se recomandă administraţiunel din județele 
limitrofe cu Turcia, să deștepte previgherea 
locuitorilor de a.lungul Dunărei: Iar armalei române se ordonă a lua posiţiuni defensive la Băilesci, despre Calafat; pe Argeș, despre Giurgiă ; la Focșani și la Barboși, despre Nord Și Est. , | 
„In faţa acestei atitudini, guvernul TUS se : grăbi a justifica pe lângă guvernul român pre- cipitarea intrărey armatei imperiale prin chiar Precipitarea evenimentelor și a declaraţiunei de resbel , precum și prin puternice motive sirategice cum era, trecerea fruntariei lurcesci, care se Și efectuase de armata rusâscă în A- SIA, ȘI care obliga pe Ruși a se grăbi spre a nu fi preveniţi de Turci în ofensivă pe teatrul de operațiuni din Europa. Guvernul rusesc may declară expres că nimic nu era schimbat prin acâsta în stipulaţiunile convenite, ȘI că acea intrare se făcea în strictele condițiuni ale ace- lor stipulaţiuni. Impratul Alexandru confirmă
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acele declarațiuni ale guvernului s&ii printr'un 

demers direct către Domnul Românilor, și o 

scrisdre-autografă cu a cărei remitere fu în- 

sărcinat un adjutant imperial, principele Dol- 

goruki, pornit în misiune specială la Bucu- 

rescă. i 

- Parlamentul român se deschise în dioa ho- 

tărită de 14/ aprilie de către Domn. În dis- 

cursul Tronului se expunea, represintanților 

naţiunei, grelele împiejurări în cari “se afla 

țsră, stăruinţele făcute pe IGngă Portă: şi pute- 

rile garantate spre a sancţiona şi sprijini neu- 

tralitatea României, şi neisbutirea acelor stă- 

ruințe. | Ia 

":« Armaătele imperiale ruse », dicea Domnul, 

< a intrat p= teritoriul nostru fără câ puterile 

« garânte să fi protestat. Un resbel pe care 

« Românii nu-l ai voit, nu-l aă provocat, a 

« isbucnit. Părăsiţi de sprijinul altor, ei nu 

« mai a să conteze de cât pe sine ». 

-- Mesagiul expunea mai departe că : :<Imp&- 

« ratul Rusiei,o dată cu intrarea armatelor sale, 

« a declarat că nu este în voinţa și intențiunea 

«sa de a lovi în drepturile, de a atinge insti- 

« tuţiunile şi guvernul autonom al acestei ţeri, 

« ci recunâsce solemn individualitatea politică, 

« funcţionarea pacinică a instituțiunilor nostre. 

« Ca semn al acestei recunâsceri, trupele ru-
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« siene nu vor intra în Bucuresc), capitala Ro- 
< mâniei nu va fi ocupată de armată străină, 
< Aparține acum: mandatarilor națiunei, câ în 
< puterea art. 123 din Constituţiune, să tragă 
< guvernului linia de urmare. 

In fine, Domnul sfârșea ast-fel: « Consultând 
< interesele naţiunei, povăţuindu-ne de tradi- 

țiunile strămoșesci, ne vom rezima pe pa- 
triotismul tutulor Românilor, și la cas de ne- 

< voie, vom recurge lă braţele fiilor ț&rei. Cât 
< pentru mine, domnilor senatori și domnilor 
deputați, fiți siguri că-mi voit face datoria. 
Din dioa în care aim pus piciorul pe acest pă- 
ment, am devenit Român: Din dioa în câre 

« mam suit pe acest Tron ilustrat 'de atâția « mari și glorioși Domni, cugetările lor ai de- < venit marea gânidire a domniei mele : înălța- « rea României, împlinirea - misiunei sale. la < gurile Dunărei, şi mat presus de tâte men. « ţinerea drepturilor ei a antiguo, apărarea in- < tregrităței hotarelor ei. Și în îndeplinirea ace- « stei sânte datorii, fie bine încredințată ţ&ra « mea că în capul junei Și bravei n6stre ar- < mate, voii sci a plăti cu pers6na mea. Dum- « nedei să protege România 1» | 
Camera și senatul Votară cu însemnate 

majorităţi convenţiunile ci Rusia. Ambele 

A 
A 

A 
A 

A 

corpuri legiuitâre, prin adresele lor, deteră
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încredințare Domnului că. țâra întregă se va 
aduna la trebuință în jurul săi, pentru a-și 
ap&ra drepturile şi bunurile er. i 

Pe când însă Rusia tracta cu România 
ca. stat cu stat, și se îndatora a respecta 

legile și instituţiunile sale, Turcia, până chiar 
în acele momente supreme, pentru dânsa, 

nu se depăria de la atitudinea sa nesocotitâre 

și trufașă către acestă țâră. In dioa de !!/,, 
aprilie, când armata rusâscă trecea fruntariile 

n6stre, marele vizir trimise o telegramă impe- 

rativă adresată în contra usurilor și cuviințelor 
internaţionale, nu guvernului român, ci de-a 
dreptul Domnului, prin care, invocând tracta- 

tul din Paris, îl invită a se înţelege cu serdarul- 
ekrem-Abdul-IKerim pașa asupra măsurilor ne- 
cesaril pentru a apăra teritoriul Zrincipatefor în 

contra invasiunei. De șâse luni se afla oștirea ru- 
sescă la confinele României, de mai mult timp, 

încă, guvernul acesteia își punea tâte silințele 

pe lângă puteni, şi chiar pe lângă Portă, pentru 

a înlătura intrarea armatelor străine pe pă- . 

mântul românesc, şi tocmai în dioa trecerei 

oştilirilor rusesc peste Prut, se gândea vizirul 

a scrie Suveranului României ca. la un pașă 

turcesc, și a-l dice să caute cu comandanții 
trupelor otamane mijlâcele pentru a-şi apăra 

țera.
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Guvernul român răspunse în mod demn 
Porţei, ca corpurile legiuitâre sunt convocate 
pentru diua de 14/,, aprilie, şi că'lor singure 
le incumbă de a se rosti 'asupra decisiunilor 
naţiune. e 

Până aci sa resumat repede șirul eveni- 
mentelor petrecute în peninsula balcanică și 
în Orientul, Europei de la ivirea insurecțiunei 
în-Bosnia și Herzegovina în 1S75 Și până la 
isbucnirea resboiului între Rusia, și 'Turcia, 
adică până la 1!/,; “aprilie -1877, și s'a arălat 
întiurirea ce avură. acele evenimente asupra 
României. i 

Din t6te acestea s'a putut vedea cum (6ra 
n6stră neisbutind să dobândâscă recunșterea, 

„ neutralilăței şi înviolabilităţei sale, iu nevoită 
ași ocroti singură interesele, și a încheia cu Rusia convențiunile din +/,4 aprilie. Prin acele convenţiuni se garanta de Rusia respectarea drepturilor şi instituțiunilor naționale, mănţi- nerea și apărarea integiităței României ; se reglementa trecerea armatelor Tusesci, rapo- iurile autorităţilor locale cu. comandanții. tru- pelor imperiale, și tâte amănuntele privitâre la transporturi, la aprovisionăr „ Modalităţile de plăți și despăgubiri cuvenite 'statuluy romăn, sau particularilor, pentru furnituri şi, îndestu- 

lări date oștirilor în trecere. -
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Dar afară de învoirea, acestei treceri cu un : 

caracter ămical' şi bine definit, România nu ! 

- coniceda nică un alt drept Rusiei. Credinci6să.'; 

hotărirei sale de abţinere și neutralitate, a că: 

rel sancţiune î în zadar o reclamase de la pute- . . 

rile cele mari, ţera n6stră nu luă nicl.ur an-: 

gagiament activ, nu contractă cu imperiul ru- : 

sesc alianța politică, îndatorire de: COOp6ră- -.. 

țiune militară în lupta. ce se deschisese. 

Vom vedea, din cele ce' urmeză, cum privi 

Turcia acestă atitudine pe cât se putea mal” 

corectă în fața unor evenimente de care Ro-. 

jnânia nu era. respundătre, dar constrânsă ; 

cum prin nedreptate şi violenţă ea fu împinsă.-- 

a eși din înţel€pta reservă  ce- -ȘI impusese, și 

a pune mâna pe spadă spre a-şi apăra în intere-. 3 

sele, drepturile şi ondrea:el. : 

Expunând aci “urmările greșite ale imperiu- . | 

lui otoman faţă cu România, credem necesar |. 

a da, de la început;-o deslușire spre a-nuse' 

atribui: acestei scrieri sentimente de patimă - 

persistentă, în contra poporului musulman, - 

sentimente care lipsesc pe atât din. inima na- 

ratorului, pe cât ele nu încap în mărinimosa .. 

fire a naţiune! române. 

Dânsa a sciut bine a distinge, de la început, 

între poporul turcesc și guvernul său, atri- 

buind numai acestul din urmă r&spunderea
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purtărei; sale: nedrepte și nedibace. Către 
Turci, în genere, Români! nu mal nutriaii 
acum url neîmpăcate, dorinţe însetate de rts- 
bunare, căci ei simţeaii că conflictul de faţă 
între dânși avea un caracter mai mult politic, 
de cât naţional. Aceste sentimente le-ai ma- 
nifestat Românii chiar pe :timpul când r&s- 
boiul era: încins între el Și Turci, și ai sciut 
să facă parte drâptă cusururilor, ca și netăgă- 
duitelor calități ale n&mului osmanliă, precum 
vitejiă în luptă, resemnaţiune și demnitate în 
restriște, statornicie în religiune și virtute în 
credință, împinse până la nemărginită energiă 
și degenerând în cruzime Și fanatism. 

Prinşii de la Plevna, tractaţi la noi cu atâta 
blândeţe și respect pentru curagiul nenorocit 
în cât el prefera captivitatea: română, celei rusesci ; umana, și până astă-di gratuita între- 
ținere ce li se dete aci în țeră, sunt atâtea do- . vezi că dacă în ani! '1877—1878 a fost-vrăj- 
mășiă ostășescă între Români Și Turci, o dată ce sorții armelor ai decis, vrăjmășiă şi ură națională n'a mai rămas între amândouă 
popsre. --
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CALAFAT.—OLTENIȚA 
Înaintarea armate! ruse în: România.— Relele procederi ale Por. . 

ţer.— Ofensa. făcută -represintantului diplomatic al Românie! 

„la Constantinopole.— Agresiunile turcesc! în contra teritoriu- 

„lui român.— Mobilisarea armatet: române. — Ordinea er de . 

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

mânesc răspunde agresiunilor turcesci la Calafat și la Olteniţa, 

+ Invoirea diplomatică cu Rusia înlăturase 

.eventualitatea unei ciocniri armate între Ro- 
mâni și Ruși. Intrarea oștirei acestora pe pă- 

_mMântul nostru. nu mai avea, de astă-dată, 

caracterul invasiunelor violente și nesocotitâre 

„de drepturile ţ&rei, precum dânsa, în timpuri 

vitregi, avusese durerea ale îngădui. Soldaţii 

ruși în trecerea lor, se purtaii cu cuviință şi 

observai: strictă disciplină. Autorităţile n6stre 
funcționau pretutindeni regulat și fără pedici.
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Suveranitatea naţională," legile și întocmirile 
n6stre, erai netulburate Și respectate. In gre- 
lele momente prin care trecea țera, învăluită 
de împrejurări într'un mare r&sboiii, când două 
sute mil baionete străine şi însuși autocratul 
tutulor Rusiilor se afla pe teritoriul ei, nu era 
un resultat neînsemnat Și lipsit de re-care 
mărire de a „vedea Români! menţinând cu 
demnitate tâte drepturile lor, practicând cu în- 
țelepciune regimul poporelor libere, ocrotind 
libertatea. individuală, libertatea tribunei, ]i- bertatea presei neatinse Și nemărginite. 

Posiţiunea ţărei ast-fel regulată față de Ru- sia, să vedem care era, de altă parte, situaţiu- nea el în raport cu Turcia. Nici atunci când România mijlocia pe lângă-cabinete Tecun6- 
scerea neutralităței sale, nici may târdiu, câna resbelul devenise neînlăturabil, Pârta nu ară- tase. în mod clar cari erai intenţiunile sale în privința nâstră. Ea nu intrase în nici o nego- ciare cu guvernul domnesc, și nu-l făcuse nick o propunere despre modul cum ar fi credut să, concure la, apărarea teritoriului român, și să “] scutâscă de invasiune. Numai câna trecerea Rușilor peste Prut devenise un fapt împlinit atunci, abia, crequ. de cuviință Porta a trimite o comunicare cominatorie Domnului Români. lor, invocând căderile ej suzerane,.
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„De şi statul român se mărginise a-și cheză- 
șui drepturile, fără să fi încheiat cu Rusia ali- 
anţa. politică şi militară, dar purtarea îndoi6să 

a guvernului turcesc, indiferența sa față cu 
mijlocirile de neutralisare a teritoriului român, 

autorisaii temerea că Porta nu este dispusă a 

'] respecta, şi că va. cerca, din contra, să stră- 

mute, ca-alte dăţi, lupta chiar pe densul. In- 

tradever, Turcia ar fi găsit ast-fel tot. folosul, 

căci ar fi depărtat lovirile armate de la pro- 
priile el fruntarii. Prima sa liniă de apărare ar 
fi fost împinsă pe malul stâng al Dunăre, pe 

care Rușii, ca în resbâiele anteridre, ar fi fost 

nevoiţi mal ănt&ii a-l cuceri pentru a putea 

străbate apoi în Bulgaria. Trecerea marelui rîă 
Și înaintarea, inamicului spre Balcani ar fi fost 
întârdiate. | 

Precum, dar, Românii fuseseră. siliți să 

caute prin învoiri diplomatice să înlăture o 

invasiune violentă din partea Rușilor, cu ma! 
multă putere trebuiai el să stăruie a feri țera 
de o asemenea invasiune de către Turci, cari 

„cu trupele lor neregulate cu deprinderi crude 
Și fanatice, ar fi adus mari calamităţi. In lipsă 

de pertractări și înțelegeri la care Porta nu se 
învoise, nuţiunea română avea de datorie să 
respingă cu orl-ce preţ călcarea pământului 

el. Pentru a înplini acâstă datorie, dînsa se
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încredea în braţul fiilor el, în Gstea s'a tentră 
dar plină de sacrul foc al ondrei și al iubirel 
de patrie, având în cap un Domn care împre- 
una. slăvită moștenire a lui Ștefan și Mihay cu 
mari tradițiuni militare, ale resboinicilor n6- 
muri Hohenzollern, Baden, Beauharnais Și 
“Murat, din care era ordrăslit. Se întorceaii a- 
cum iarăși vremile bătrâne când un mare . 
Domn român putea spune, mândru, ambasa- 
dorilor bizantini, că scie să se mântuiască de 
împrejurări grele acestă țeră, punându- ȘI totă 
nădejdea în spada ei şi în Dumnedei. 

Sa vădut că încă din tâmna lui 1876, când 
evenimentele luaseră un mers ameninţător, 

„ armata română, concentrată pentru manevrele 
anuale, priimise ordin a se ține gata spre a putea r&spunde ori-cărei chemări, Situaţiunea politică nefiind pe atuncă încă lămurită, tru- pele fură cantonate î în regiunile lor de recru- tare spre a se complecta şi a-și împlini efectivele. Tot de-o. dată, spre a li se da puncte de r€zim şi a le pune în stare a resista. cu may multă eficacitate Veri-cărei agresiuni, coman- damentul armatei ordonase, în cursuj iernei, corpuluy de geniii rădicarea. de întăriri trecă- „ore la Cala ș Și la „rbosI. Pe primul punct se putea înlătura ast- FA 

despre Vidin, Și taiata Prin oaadere ă obstacol.a
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unui corp inamic spre Valahia-mică; pe al. 

duoilea punct, de o importanţă stiategică şi 

mai însernhnată, aceste măsuri de întărire aveaii 

de scop de a îngreuia luarea în posesiune de 

către vrăjmaşii a podului calei ferate de pe 

Siret, şi tăierea comunicaţiunilor grabnice in- 

tre Moldova : Și Muntenia. Urma dovedi cât de 

pine nemerite aii fost alegerea şi întărirea âce- 

stor două puncte. 

La €/,, aprilie, “Domnul Românilor ordonă 

mobilisarea, complectă a oștirei, pentru a-și 

împlini misiunea ei de apărare.- Inainte de a 

arăta formațiunea şi împărțirea forțelor româă- 

ne, mișcările, posiţiunile, ŞI rolul lor ulterior, 

este de trebuință să dăm o repede ochire 

asupra mersului întimplărilor politice și milita 

ve care se succedară de la intrarea trupelor TU- 

sesci în România şi priimirea de către corpurile 

legiuitâre a convenţiunilor cu Rusia, până la 

la ee 1817. 
Oştirea rosiană. purcese peste hotare în trel 

col6ne principale și o col6nă de flanc. Nu vom 

descrie în detalii marșul strategic al armate-: 

lor imperiale și mișcările de desfășuiare a ace- 

stora spre primul lor objectiv, Dunărea. Ne 

mărginim numai a spune că o colâiiă luă dru- 

mul prin Ungheni, lași, Roimah, Bacău, Foc- 

șani, Buzău, Ploiești, spre a sosi la Copăceni 
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pe Argeș. A doua col6nă urmă calea Ungheni, 
Iași, Vasluy, Bărlaq, Tecuci, Focșani Buzău, 
Ploesci, spre Băneasa, la Nord de Bucurescl. 

„ Col6na a treia pogori de la Bestimnac de-a lun- 
gul Prutului, până la Fălciii, trecu prin Galaţi 
Și Brăila, la Slobozia pe Ialomiţa, și de acolo: 
se îndreptă spre Obilesci Și Călărași. In fine, 
col6na de flanc porni de la Cubeiii-la Bolgrad, având ordin a se stabili repede pe Dunărea de jos, și a apăra din acea parte: mersul celor- Valte colâne. 
Dar pe când armata rusă ÎȘI săvârșea mar- Șul el strategic, pe când guvernul român, prin mobilisarea forțelor naționale, se mărginea a lua simple măsuri de precauţine pentru a nu permite ca lupta să se strămute pe teritoriul nostru, și, spre a-și afirma şi mai bine hotări- rea de a se feri de Ori-ce conflict, retrăsese, chiar, trupele române de pe marginea Dunăret; pe când, în sfirşit, relațiunele oficiale cu Pârta nu fuseseră intrerupte, Turcii de o dată înce- ” Pură a pune în lucrare un Șir de acte de pro- Vocare. și vrăjmășie în contra. Românilor, Pârta notifică agentului diplomatic al Ro-
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pitala Turciei, împedecândui-se schimbul co- 

respondenţei sale . oficiale, și chiar private. 
Procedarea, acâsta insultătâre pentru: guvern 

și ţ6ră, tratând pe agentul diplomatie român 

ca pe un funcționar turcesc pe care Porta, îl 

putea destitui, era tot de o dată și atentătâre 

tractatelor obligatorii pentru Turcia, care ga-. 

rantai trimisului român .caracterul represin- 

tativ. Corpul diplomatic din Constantinopole 

fu nevoit a observa acesta divanului din Stam- 

bul, amintindu'i că representaţiunea română 

se aila pusă sub scutul dreptului ginţilor. A- 

câstă insultă fu urmată repede de agresiuni 

fătişe, de fapte violente și crude, nepomenite 

în relaţiunile dintre popore. 

Primele posiţiuni: ocupate de armata rusă 

după intrarea ei în România, fură întăririle 

de la Barboși, care se evacuară și se remiseră 
de trupele române, . și împrejmuirile orașelor 

Brăila, Galaţi, Reni, cu localităţile dunărene 
de pe braţul Kiliei. La Brăila, port de comercii 

deschis, trupele rusesci nu eraii postate în 

năuntrul orașulvi. Ele tăbăraii în afară, lu- 
crând la r&dicare de întăriri în depărtare de 

oraș, în faţa Măcinului. La *-*5* vaporele de 3 usaiă 

“vesbel turcesci de pe Dunăre deschid focul 

asupra Brăilei, aruncă în oraş bombe și obuze 
cari pricinuesc vătămare la mai multe edificii,
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și aduc spaimă, rănire, și ucidere în Popu- laţiunea inofensivă. . Aceste hombardări se continuari în dilele de “1/0 ȘI "ei asupra Brăilei, Galaţilor şi Renilor, focurile. turcescl ne-fiind îndreptate numa! asupra locurilor unde se aflau întăriry și trupe rusesc!, dar (in- tind orașele deschise Și neîntărite. Și nu aci se mărginiră agresiunile cari ar [i putut, re cum, îi justificate ca fapte de r&sboiu îndrep- tate în contra, Rușilor şi locatităţilor ocupate de dânșii. Fără Nici o prevestire, fără veri-o încunosciințare prealabilă fie către no), fie că- tre guvernele străine, Porta, îngădui și încora- giă ca cete de Turci armaţi să trâcă Dunărea spre a veni să exercite jafuri Și omoruri pe le- ritoriul român. Bande de Cerchezi treceat n6p- tea, în bărci, pe malul român, ucideati pescari, 
neai foc locuinţelor și productelor, hrăpeai vite pe cari le îmbarcaă, sati le trecea în not pe malul turcesc, 

| Dar asemenea acte ostile, asemenea fapte mal mult hoţesci, de cât militare, nu se săvâr- "Șiră numai de bande neregulate. Armata ȘI flotila otomană pe Dunăre nu se sfiiră a par- ticipa. la dânsele. Vapâre de resbel, nave cui- „Vasate și monitâre turcesci intrară în apele și porturile române, luară, cu sila șlepuri şi vase .
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încătcate cu grâne sub pavilion român și chiar 
străin, şi le duseră în apele turcesc, cum 
făcură la. gura Jiului, la Bechet, la Corabia, la 

Zimnicea, la Giurgiu ; pe când soldaţii otomani 

desbarcai, preda şi ardeaii cu peiroleii pro- 

prietăţile și pichetele române unde nu se aflau 
de cât duoi, trei men! de pază pentru serviciul. 
vamal, cari eraii măcelăriți fără milă. 

Ast-fel de jafuri și masacre'urmară la Şoim, 

la. Chiselet, la Văresci, la Socaricii. Șin tâte 

aceste localităţi, Turcii m'aveaii nici măcar 

scusa, de a întârnpina resistența, de a săvârşi 
fapte de reshel, acele puncte fiind cu totul lip- 

site de apărători, neaflându-se acolo nici un 

ostaş rus saii român. Incursiunile și devastă- 
rile erati împinse până la cinci, șese kilomeire 

„de la țărm, și pacinicil locuitori ai satelor Și 

orașelor fără apărare fugeau, înspăimântați, în 

interiorul țărei spre a-şi scăpa.viața, lăsându- 
'Si averea, şi produsul muncei lor în voia în- 
tîmplărel. | : 

In fața unor asemenea ofense şi loviri, nu 
era permis Românilor să stea indiferenți. In- 

drăsneţele agresiuni ale “Turcilor puteau lua 

proporţiuni mal mari; ele autorisaii temerea 

de a fi preludii pentru o acţiune mai întinsă, 

precum și cercări spre a constata puterea de 

resistență a Românilor. In casul când sar fi 

2
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dovedit nepregătire sau slăbiciune din parte-le, când s'ar fi vădut țărmul stâng al Dunărel ne- ocupat de trupe şi lipsit de Orl-ce apărare, oşti- rile “otomane puteau fi lesne ispitite a păși la O-vigurdsă ofensivă din care ar fi tras mari fol6se. Punend piciorul pe malul stâng alriuluj, ele puteai stabili capete de poduri pentru ce- tăţile turcesc, cari și-ar fi întărit ast-fel apă- area; mobilisarea armatei române și marșul de desfăşurare al armatei rusesci ar fi fost tulburate, Bucuresci), Chiar, ar fi fost ame- ninţați. 
Aceste serise consideraţiuni impuneati Oş- tirei n6stre o acțiune mai pronunciată, Mobi- lisarea, română, ordonată, precum am v&dut la 6/3 aprilie, și înlesnită de măsurile pregă- titâre de cari s'a vorbit, era terminată la ee Domnul Românilor, prin înaltul decret în care constata cursul. grav și amerințător luat de "evenimente, declara că prima datorie este de a pune armata în posiţiune a înlătura, perico- lile ce ar putea nasce pentru România, și spre acest sfirșit, lua însuși comandamentul suprem al forțelor mobilisate cari primeaii următorea ordine de bătaie : 
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Comandant Suprem, I. $. Domnul Românilor. 

Marele Cuartier-General. 

Sef de stat-major general, Colonel Slăniceani George. 

Oficieril diferitelor state-majdre. 

Colonel Dunca Nicolae. - | 

Major Brătianu Constantin. Secţia topografică 
Major Căpităneanu Constantin. | 

L.oc.-Colonel Poenaru Constantin. 
Major Lahovari Iacob. : 
Căpitan Magher Romulus. 

Colonel Arion Eracli, şeful secţiei artileriei. 
- Major Gheorghii Zanfir, șeful secţiei geniului. 
Intendend Corănescu Constatin, şeful intendenţei. 
Inspector general al serviciului 
sanitar al armatei : Davila Carol. 

Medic principal c. |,Theodori luliuj 

| Secţia operaţiu- 
| nilor militare 

Secţia sanitară 

Adjutanţi Domnesci. 

Colonel Grecenu l6n, comandant al cuartierului 

general. o | 

Loc.-Colonel Schina Alexandru, mare pretor. . 
Loc.-Colonel Filitis Constantin. - 

Major Singurof Alexandru. 

Major Schina Nicolae. 

Căpitan Vlădoianu Nicolae. 

Oficieri de Ordonanţă 

Loe.-Colonel Blaramberg Constantin. 

Major Bărcănescu Dimitrie. 

Căpitan Costescu Alexandru.
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„Căpitan Bogdan Nicolae.. 
Căpitan Văcărescu Teodor. 
Locotenent Culcer Vladimir. 
Sub-Locotenent Ghica Emil. 

„iul Corp de Armată. 
Comandant, General de brigadă Lupu George. 
Șef de stat-major, Colonel Botenu Emanoil. 

Oficierii Statulur-Major. 

Major Basarab Barbu, 
Major Gigurt Petre. 
Căpitan Boldescu Teodor. | Trei oficieri de ordonanță luaţi din trupele corpului de armată sai din miliții, 
“Comandantul artileriei, Colonel Dunca Iuliă. Intendentul corpului, sub-intendent Giurgiă Anton. Medicul corpului. Medie priricipal cl. 1 Fotino An- drocle. cc | 
Pretor, Major :Mitescu Constantin. 

l-a Divisiă. 
Comandant, Colonel Cerchez Christodor. Şefi de stat-major, Loc.-Colonel Algiă I6n. : Oficeri de stat-major, Căpitan Bălan Doi oficieri ae ordonanță luaţi din di Medicul divisiei, Vercescu. I6n. Intendent, Adjunet el: ]. Nestor I6n. Pretor, un căpitan din călărași, 

'Temistuele. 
visiă, 

„I-a Brigadă ae infanteriă, . 
Comandant, Colonel Sachelarie. Oton. Un oficier de ordonanţă,  
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Batalionul al 4-lea de vânători. 

Regimentul 1-iu de liniă. 
Regimentul 1-iii de dorobanţi. 
Regimentul al 4-lea de dorobanţi. - 

2-a Brigadă de infanteriă. 

Comandant, Colonel Papadopolu Alexandru. 

Un oficier de ordonanţă. | 

Regimentul al 4-lea:de liniă. 

Regimentul al 2-lea de dorobanţi. 

Regimentul al 3-lea de dorobanţi. 

Brigada de cavaleriă. 

Comandant, Colonel Cernavodeanu Pavel. 

Un oficier de ordonanţă. | 

Regimentul 1-iă de călărași. 

Regimentul al 2-lea de călărași. 

Artileria. 

Bateriile 1-a, 2-a şi 6-a din regimentul i-i de ar- 

tileriă.: 

2-a Divisiă. 

Comandant, Colonel Logadi I6n. 

Şet de stat-major, Loc.Colonel Voinescu Sergiă. 

Oficer de stat-major, Major Borănescu I6n. 

Duoi oficieri de ordonanţă luaţi din divisiă. 

Medicul divisiei, Medic principal clasa II, Petrescu 

Zaharia. 
| 

Intendent, Sub-intendent Apostoliade Constantin. 

Pretor, un căpitan de călăraj..
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I-a Brigadă de infanteriă, 
Comandant, Colonel Viădescu Mateiă. Un oficier de ordonanță, 
Batalionul 1-ii de venători, 
Regimentul a] 3-lea de liniă. 
Regimentul al 5-lea de dorobanţi. Regimentul al 6-lea de dorobanţi. 

2-a Brigadă de infanteriă, 
Comandant, Colonel Holban Mihail. Un oficier de ordonanţă. 
Regimentul a] G-lea de linia, Regimentul al 7-lea de dorobanţi. Regimeniul al 8-lea de dorobanţi. 

"Brigada de caveleriă, . 
Comandant, Colonel Creţeanu Victor. Un oficier de ordonanță. Regimentul l-iă de roșiori, „Regimentul a] 2-lea de Toșiori, Regimentul al 4-lea de călărași, 

Artileria, 
Bateriile 3-a, 4-a și 5 tileriă, 

! Reservă de 
de: artileriă,.. 

-a din regimentul l-iă de ar- 

II-lea, Corp de Armată. 
Comandant, General de brigadă Radovici Alexandru, 
Şef de stat-major, Colonel Pencovici Eustătie, 
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 Oficiâri de stat-major. : 

Major Gărlenu Emanoil. 

Căpitan Candiano. Constantin. 

Căpitan "Tătărescu Nicolae. 

Trei oficieri de ordonanţă luaţi din. trupele corpului 
de armată. | Ri 

Comandantul artileriei, Colonel Herkt Enric. 

Intendentul corpului, intendent Cămărășescu Ale-: 
xandru. 

Medicul corpului. Medie principal clasa II Otremba 

Gustav. - 
Pretor, Major 'Teliman Constantin. 

S-a Divisiă. 

Comandant, Colonel Angelescu George. 

Şef de stat-major, Loe.-Colonel Mărculescu George. 

Oficier de stat-major, Căpitan Geanoglu' Scarlat. 

Duoi oficieri de ordonanţă luaţi din divisiă. 
Medicul divisiei, Dr. Stavrescu George. 

Intendent, subintendent 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 10-lea de dorobanţi. 
Regimentul al î2-lea de dorobanţi.
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2-a Brigadă de infanteriă, 

Comandant, Colonel Gramont Alexandru. Un oficier de ordonanţă. 
Batalionul al 3-lea de vânători. 
Regimentul al 2-lca de liniă. 

„Regimentul al 9-lea de dorobanţi. Un batalion din regimentul al 11-lea de dorobanţi, 

Brigada de Cavaleriă. , 
. Comandant, Colonel Formae Constantin, Un oficier de ordonanță, 
Regimentul al 5-lea de călăraşi. Regimentul al 6-lea de călăraşi, 

Artileria. 

Bateriile l-a, 2-a, 3-a, 4-a, din regimentul a] 3-lea, şi l-a, 2-a, 6-a, din regimentul al 4-lea de artileriă. 

4-a Divisiă, 
Comandant, general de brigadă Ma "Şef de stat-majos, Major Carcale Oficier de Stat-major, Căpitan Bot Duoi oficieri de ordonanță luaţi di Medicul divisiei, Medie de regime Șerban. 

Intendent, Adjunct el. ], Vrabi Pretor, Un căpitan de călărași 

nu George. 
(Enu Alexanăru, 

ez I6n. 
n divisiă, 

nt cl. [ Georgescu 

e Constantin, 

X-a Brigadă de infanteriă. 

Comandant Colonel Cantili Grigore, 

* 
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Un oficier de ordonanță. 

Batalionul al 2-lea de venători. 
„Regimentul al 7-lea de liniă. 

Regimentul al 13-lea de dorobanţi. 

Regimentul al 15-lea de dorobanţi. - 

2-a Brigadă de infanteriă. 

Coinandant, Colonel Borănescu Grigore. 

Un oficier de ordonanţă. 
Regimentul al 2-lea de linie. 

Regimentul al 14-lea de dorobanţi. 
Regimentul al 16-lea de dorobanţi. 

Brigada de cavaleriă. 

Comandant, Colonel Rosnovanu George. 

Un oficier de ordonanţă. 
Regimentul al 7-lea de călăraşi. 
Regimentul al 8-lea de călăraşi. 

Regimentul'al 3-lea de călărași. 

Artileria. 

Bateriile 3-a, 5-a, 6-a din regimentul al 3-lea şi 

3-a, 4-a, 5-a, din regimentul al 4-lea de artileriă. 

- Ast-fel constituită, armata română, cu reser- 

vele și contigentele chiămate sub arme, pre- 

sinta un efectiv de peste 50,000 6meni cu 

180 guri de foc; iar forţele naţionale în între- 

oul lor, cu contigentele neînrolate încă sub
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steguri, cu diferitele clase ale..miliţiilor și cu 

gardele orășenesci, cari puteau fi chiămate la 

apărarea. teritoriului și căminelor, forma un | 
total de 100,000 omeni. | 

Primăvara anului 1877 fu mult anevoi6să 
pentru mișcări și transporturi de trupe şi ma-. 
terial de tot felul în România. Ploi continue 

de mai multe s&ptămâni desfundase drumurile 
și le făcuse nepracticabile. Rîurile și cursurile 
de ape torențiale erai umflate, rupsese po- 
duri, debordase peste șesuri şi câmpil. Artera 
ferată care strebate țera nu putu satisface, cu 
singura eX cale, de cât cu mare anevoinţă nu- 
merdsele cereri :de transport. ale ambelor ar- 
mate română și rusă. Cea ma! mare parte din 
trupe trebuiră să străbată etapele pe jos, spre 
a lăsa căiel ferate transportarea materialului 
grei, munițiunilor, aprovizionărilor și diverse- 
lor impedimente. Marșul armatei rusesc): Și 
sosirea el pe țărmul dunărân, fură ast-fel mult întârdiate. peste termenile hotărite, și. acestei întârdieri trebuia să suplinâscă armata, româ- nă, spre a nu lăsa țera fără apărare. 

Indatorirea. ce incumba acu m aceste! armate era de a feri teritoriul de repetarea, şi 'întin- derea agresiunilor de cari s'a vorbit, de even- tuala : stabilire 'a oștirilor turcesc! pe malul stâng al Dunăre, până la sosirea, forțelor ru- 
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sesck. Sarcina, însă, de â apăra tot țărmul du- 
nărân din faţa gurel Timocului şi până la gură, 

Ialomiţei, saii până la Brăila, unde sosise pri- 

mele detașamente rusesci, ar fi fost, negbeşit, 
disproporţionată cu efectivul numeric al âr- 
matei nâstre, şi nu intra în combinaţiunile co- 
mandamentului român. Ce se putea atinge 

mal cu înlesnire, era dea se repărți forțele 
nostre ast-fel că ele să pâtă face faţă unul atac 
din partea. trupelor turcesci din Vidin, care pii- 

tea fi întreprins între Gruia, Câlafat şi Bechet, 
precum şi de a se opune unei cercări de tre- 
cere ă Dunărei între Nicopole și Silistră, coii- 

centrându-se repede divisiunile române pe 

punctul arnerințat, pentru ca ele să se potă 
opune năvălitorilor, şi opri înaintarea lor spre 

Bucuresci. 

Lă %*ie Comandantul suprem ordonase, 
dar, trupelor române să ocupe următârele 
posiţiuni: 

Corpul l-ii avea să  așede la, Calafat bata: 
lionul al 4-a, de vânătorii, regimentul al 4-a. de 
liniă, escadrânele Doljiii și Mehedinţi din regi- 
mentul l:it de călărași bateriile 1-a, Z-a și 6-a 
din regimentul 1-iu şi a 3-a, 5-a şi 6-a din re: 
gimentul al 2-a de artileriă. - 

La Ciuperceni, regimentul l:ii de liniă, ba- 

talionul l-ii din regimentul al 2-ea de doro: 
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banţi, escadronul Gorjii din regimentul al 
2-ea de călărași, bateria 1-a din regimentul al 2-ea de artileriă. 
“La Cetate, Dâsa Și Rastu, cele-l-alte esca- 

drâne ale regimentelor 1-iti Și al 2-ea de 
călărași.: 

La Poiana, în reservă batalionul al 2-ea din 
regimentul al 2-ea de dorobanţi. 

Divisia 2-a avea să prelungâscă Și să apere flancurile posiţiunei de la Calafat, stabilind la Cetate regimentul al d-ea de liniă, regimentul al d-ea de dorobanţi, 2 escadrâne din regi- mentul al 4-ea de călărași, bateria 3-a din Te- gimentul 1-iii de artileriă. i “La Moțăței, batalionul 1-it de vânători; Ja Băilesci, regimentul al G-ea de dorobanţi, și la Galicea- Aare, pentru a servi de ajutor sai de raliare, regimentul a] 7-ea. şi al S-ea de doro- banți, 1 batalion din regimentul al G-ea. de linie, bateriile 4-a şi 5-a din regimentul 1-iă de artileriă. „- ” In fine la Negoiu, 1 batalion din regimentul al G-ea de liniă ; la Bistreț | Jighera până la Bechet, escadrânele regimentului 1-ii de ro- Șiori patrulând și avend în preveghiere malul Dunăre. | 

observa drumurile despre Giurgii si Olteniţa 3 
) 
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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 es- 

cadron din regimentul al 2-ea de roșiori !) 

regimentul al 6-ea de călărași patrulând între 

Giurgiă şi Qinacu, 0 secţie din bateria. 6-a a 

regimentului al 3-ea de artileriă în Giurgii, 

2 secţiuni ale aceleași baterii între Giurgiă și 

Slobozia. Si 

La Daia luară posiţiune regimentul al VY-ea 

de dorobanţi și 1 batalion din regimentul al 

11-ea de dorobanţi. o 

La Frătesci, Turbatu şi Stănescă batalionul 

a al '3-ea de vânători, regimentul al 8-ea de liniă, . 

regimentul al 10-ea de dorobanţi, regimentul - 

al 5-ea de călărași. i 

Divisia a 4-a porni spre " Budescă şi Negoesci 

batalionul al 2-ea de vânători, 1 batalion din 

regimentul al 7-ea. de liniă, regimentul al S-ea. 

de călăraşi şi bateria 4-a din regimentul al 

3-ea de artileriă, având la Gruiă-şi Buciuinenă 

regimentul al 5-ea. liniă și regimentul al 16-ea 

de dorobanţi. Iar cel-lalt batalion al regimen- 

tutui al 7-ea deliniă, 1 batalion din regimentul 

al 15- lea de dorobanţi, regimentul. al 3-ea de 

_1) Acest regiment, era la. acea dată, detașat la corpul al II-ea, 

şi nu se porni de cât mai în urmă spre'a reintra în corpul I-iii 

şi îu brigada de e avaleriă cărei aparţinea.
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călărași și bateria 4-a din regimentul al 3-ea 
de artileriă, sub ordinile colonelului Canltili. 
fură îndreptate cu calea ferată la Piatra, și 
de acolo prin marșuri sforțate prin Caracal 
spre Dunăre, unde aceste trupe, cu ajutorele 
ce aveau a li se mal trimite, urmau a umplea 
golul între corpul L-iă și corpului al Il-ea.: 

In Bucuresci, ca reservă, se aflau regimentul 
al 13-ea și 14-ea de dorobanţi, regimentul al 
2-lea de roșiori (3 escadrâne) cele-l-alte bateriy 
divisionare ; reservă care se putea întări, la 
trebuință, cu 1 companiă și 2 escadrâne de 
geandarmi , 5 legiuni ale gardel orășenesci 
numerând aprâpe 10,000 6meni, cu bateriile 
artileriei teritoriale și cu milițiile ce se format. 

Punerea în -mișcare a trupelor române, ȘI ocuparea de posițiuni defensive pe propriul 
lor teritorii, nu era nici de cum act de ostili- 
tate în contra Turciei, nică abatere dela atitu- dinea de reservă Și de neamestec ce România 
își impusese: Era numai - m&suri pevenlive, dar hotărite, de a înfr&na incursiunile Și pră- dările bandelor neregulate, la cari, din neferi- 
cire, oștirea și marina Otomană se făcuse părtaşe, dar cari puteau fi încă desaprobate Și oprite, dacă. Porta ar fi voit să arate dorinta de a urma a fi în pace cu România. In cas contrarii, și dacă Turcij căutau lupta de la 
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care Românii dovedeau că nu se vor da înapol, 

atunci guvernul otoman trebuia s'o întreprindă 

în mod franc şi leal, conformându-se usurilor 
- dintre popsre și declarând formal resbel Ro- 

mâniei. Dar nici una, nici alta din aceste două 
căi drepte și netede nu voiră a urma consilierii 
Sultanului. | 

Pe când tâte puterile recunoscură purtarea 

nâstră prudentă, şi înţeleseră că încheiarea 
convențţiunilor cu Rusia. era, din parte-ne, un 

act neînlăturabil și de înțeleptă conservaţiune, 
Pârta adresă circulări cabinetelor străine spre 

a învinovăţii Românii de cursul evenimente- 
lor, a le tăgădui drepturile și a le amenința 
instituţiunile. La ofensele și prejudiciile mo- 
rale și materiale de până acum, guvernul tur- 

cesc nu întârdiă a adăogi vrăjmăşii ostăşesci, 

atacuri direct pornite de armata otomană a-. 

supra. armatei române. Demnitatea. naţională 

a României, ondrea el militară, nu-i permitea 

a primi fără răspuns asemenea loviri. Vom 

vedea cum națiunea română ridică mănușia 

"ce-i aruncă trufia musulmană. 

Calafatul, schelă de comerciii și oraș des- 

chis pe Dunăre, a jucat, însă, un rol important 

în r&sbele anteridre prin posiţiunea sa do- 

“minantă peste malul drept al rîului pe care 

este situată, cetatea Vidinului, și prin avanta-



53 CARTEA ÂNTEIA 

giul ce oferă de a putea servi de cap de pod 
acestei cetăţi. Numerâse urme de întăriri și 
apărări de pămâni se vedeau pe acest. câmp 
de luptă. din trecut, unde Români, Turci, Ruși 
se lovise adese ori, și unde chiar în ultimul 
reshel din 1553 stea turcâscă respinsese pe 
Huși, fără ca aceștia să mai pâtă lua înapoi 
acestă posițiune. Armata română ocupase pe 
timpul resbelului serb-turcese acest însemnat 

punct strategic, și am vădut că i se ordonase 
mai tărgiă a stabili pe dînsul Și câte-va întăriri. 

In dioa, de *++"* Ja orele 2/7, d. a. Turcil 
din cetatea Vidinului, de și sciaii că în fața 
lor nu se află trupe ruse, ci trupe românesci, 
deschid cu tunurile de piaţă focul asupra ora- Șului Calafat. Baterile nostre, sub ordinile ma- jorului Popescu C. rădică drapelul român, ȘI după ce lăsă pe Turet să tragă. șese lovituri spre a bine constata că, agresiunea. este înce- pută de dânșii, la a Șeptea. lovitură tunarit To- mâni din bateria Ștefan-cel- Mare r&spund pro- _Yocărei tunarilor turcesc), Primele obuze din Vidin, trase prea scurt, cad în Dunăre; urmă- | (orele “și regulză mai bine tragerea, lovesc vama, casarma, și mal multe case din Calafat. Obuzele române iati mal ântă&iu de ţintă vap6- rele şi navele turcesci aflate în port, apoi ce- tatea și edificiile importante.
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Primul foc român fu tras de bateria 2-a de 

8 cm. din regimentul 1-ii de artilerie, coman- 

dată de locotenentul Dănescu E. cu tunul |, 

seria 7, îndreptat de șeful secţiunei, sub-loco- 

tenent Vasiliii C. şi servit de serjentul-major 

Mihăescu Petre, sergentul Dragnea Dumitru, 

brigadierul I6n Păun, tunaril Vlad Dumitru, 

Vasile Dumitru, Nedelcu Mitrică şi Badea Savu. 

Bateriile î-a şi 6-a din același regiment intră 

şi ele îndată în acţiune împreună cu bateria 

2-a, şi canonada urmeză cu mare viuăciune 

între ambele țărmuri. Tunurile românesci, bine 

ţictite, produc efecte vădute prin învălmășela 

"şi desordinea ce se zăresce în port p între va- 

sele lovite, şi prin negurile de fum ce se înalță 

W'asupra cetăţel care dovedesc că sa aprins 

într'însa incendiuri. 

Lupta. de artileriă. ținu până la orele 5'/+ d. 

a. Turci! încetând ce! d'ântâiii focul, tunurile 

românescl tăcură la rîndul lor. 

A doua qi cetatea Vidinului stă liniștită. Din 

cea din Rusciuc, însă, se întreprinde o recu- 

n6scere spre Giurgiit. Un vapor de resbel tur- 

cesc care încrucișa înaintea insulei Mocanu, 

se apropie de țărmul român la Smârda şi des- 

chide focul. Ante-posturile române ale divi- 

siunel a 3-a răspund pe dată, şi vaporul se 

retrage spre Rusciuc.
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*3 aprilia 
Mai seri6să fu acțiunea de a trea di See, la Olteniţa. Am vedut că comandantul suprem al oștirei române prescrisese corpului al 2-lea "a acoperi cu divisiunile a 3-a Și a 4-a drumu- rile ducând de la Giurgiu şi Olteniţa la Bucu- resci, și a previghia, mișcările despre Rusciuc și Turtucaia. Pentru a-ȘI împlini misiunea, di- visia 4-a sosise la Budesci și Negoesci, ȘI co- mandantul el, generalul Manu, înaintă în di- minâţa dilei de eri un detașament compus din compania 1-a a batalionului a] 2-lea de venători, regimentul a] S-lea de Călărași și ba- teria 4-a din regimentul al 3-lea de artileriă, sub ordinile locotenentului-colonel Perez, până la Olteniţa. | 

Acest oraș aședat la gura Argeșului, este ilustrat prin fapte din TEsbdiele trecute. Incă în 1853 se petrecuse aci o crâncenă luptă în care Turcii fuseseră învingători asupra Ruși: lor. In faţa Olteniţei, peste Dunăre, se află orașul Turtucaia, situat pe povărnișul înălţi- milor malului drept, care domină malul român. Pe culmea acelor înălțimi Tureiy aveati o întă- rire armată cu 4 tunuri de calibru mare, între care 1 tun Krupp. Acea întărire era flancată, la drâpta Și stânga de pichetele turcesci gar- nite de trupe Și legate între dânsele printr'un lanţ de posturi înaintate, adăpostite în Șan-  
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țuri; Turcii mai aveaii în portul Turtucaiei un, 

vapor de resbel ferecat și armat cu. 2; tunuri. 
Locotenent-colonel Perez., îndată ce. sosi 

după amiadi cu detașamentul săi la Olteniţa, 
ocupă cu ante-posturi un dig ce se află între 

oraș și Dunăre, și aşedă vedete la drâpta spre 

malul Argeșului, și în stânga, spre satele Ul-. : 
meni, Tatina. şi Spanţov, pentru a observa: 

mișcările Turcilor și. a fi încunosciințat repede 
de ori-ce încercare-a lor asupra malului ro- 
mân. Trupele n6stre înaintau pe șoșeaua ce 
duce din oraș la port ; imediat ce Turcii le ză-. 
riră., ei deschiseră focul din fortul: Turtucaiei. 

cu tunurile de posiţiune, trăgând asupra. șose- 

lei și orașului Olteniţa... 

Comandantul micului detașament român nu 

stătu la îndoială spre a răspunde provocărei. 

Inaintă pe dată bateria ce avea cu dânsul, și. 

aşedând'o diinapoia. digului de la. țărm, des- 

chişe focul asupra fortului turcesc. Vaporul 

otoman încăldesce mașina, și pogorându-se în 

josul Dunării, se așâdă în pedişul bateriei ro- 

mâne spre aolua în eşarpă și a sprijini cu lu-. 

nurile sale, focul din fortul Turtucaiei. Artile- 

ria n6stră susţine cu mare vig6re lupta. cu tu- 

nurile de mare calibru. ale fortului, şi cu acele 

ale vaporului de 'resbel, luptă care ţine-până 

înserâză. Cu. ttă plâia de ghiulele îndreptate.
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asupra bateriei române ; obuzele turcesci se 
perdeaiă, în cea mai mare parte, înfig&ndu-se 
unele în parapetul digului, fără a isbi în bate- 
rie, altele trecând pe d'asupra ex Și îngropân- 
du-se în -arăturile d'între orașul Olteniţa şi 
dig. Efectul focului turcesc fu ast-fel cu totul 
disproporționat cu cantitatea projectilelor a- runcate, și Românii n'avură în acestă terbinte afacere, ce ținu de la 4 până la 7!/, ore d.a. de cât 3 răniţi: locotenentul de artilerie Rafail Petre, sergentul Radu Vasile Și soldatul Stancu Ilie. Bateria română, comandată de locotenen- tul Fotino C., avu o tragere mult mai eficace; ea aprinse în două rânduri focul în orașul Tur- tucaiet și în fort, și sili la retragere vaporul turcesc. ” 

-- Sera, generâlul Manu sosi la Olteniţa cu restul bataliohulut al 2 de vânători, Și puse de înaintară de la Budesci, Negoiesci, Gruiu Și Buciumeni, cele-lalte: trupe ale divisiunel sale care în dilele de 29%, ȘI pe ocupară Olteniţa. " In cursul nopţei de 2, spre 29], detașa- menie de vânători porniră în bărci de la'malul 

constaiară că: aceste ostrâve, acoperite cu Sălcil și Pădure, erati înecate de apele umflate - ale: Dunărej Și neocupate de Turci. -: e
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* Comandantul suprem al armatei române, 

însoţit de șeful statului-major general, colo- 
nelul Slănicânu, și de comandantul corpului 

il-lea, generalul Radovici, merge de inspectă 

la pi, posiţiunile divisiunei a 3-a la Frătesci 

Daia, Giurgiu şi împrejur. Domnitorul. reco- 

mandă colonelului Angelescu G. comandan- 

- tele divisiunel, d'a fi bine pătruns de misiunea 
importantă încredinţată trupelor sale, cari a- 

veaii în faţă însemnata cetate a. Rusciucului, 
unde se afla o tare garnis6nă sub ordinile ex- 

perimentatului și energicului Achmet-Kaiserli- 

pașa, unde staţiona în port bastimente cuira- 

sate și monit6re ale flotilei otomane, precum 

şi numer6se vapore, șlepuri, ciamuri și vase 

de transport: Prin linia ferată ducând la. Varna, 

Rusciucul era, pe de o paste, în legătură, direc- 

tă cu Marea şi cu Constantinopole, pe de alta 

pus în apropierea. cetăţei Șumla și cuartieru- 

lui-general al lui Abdul-Kerim, generalismul 

armatei turcesci. Prin acest drum de fer. se 

putea. concentra repede la. Rusciuc mase mari 

de trupe, cari sub protecţiunea cetăţei ar îi 

putut să forțeze trecerea Dunărei și să ia o 

vigurâsă. ofensivă, amenințând Bucurescil. 

Ori-ce: mișcare despre Rusciuc trebuia, deci, 

vigilent observată, ori-ce încercare de atac 

viguros respinsă. 

  

.
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In dioa: 92: Domnul se duce asemenea la 
Olteniţa, și după ce inspecteză în cale bivua- 
curile trupelor divisiunei. a 4-a, în marș spre 
Olteniţa, sosesce în acest oraș și merge drept 
la: port spre a examina posiţiunile din faţă la 
Turtucaia, și disposițiunile de apărare ale ma- 
lulu român. După acesta, capul armatei nâstre 
trece în. revistă bateria care cu două dile 
"nainte susținuse cu succes lupta. de artileriă, 
și arată. oficierilor Și soldaţilor înalta ' sa 
mulțumire pentru bărbăţia cu care ÎȘI: îm- 
plinise datoria. Inainte de a pleca. din Ol-. 
tenița , Domnul dete generalului Manu in-. 
strucțiuni. detaliate pentru aperarea acestui. 
punct din faţa: Turtucaiei, între cetăţile Rusciuc. 
și Silistra, Și nu maj puţin important de cât. 
Giurgii pentru apărarea ţărel, Și capitalei. 
Până la. sosirea armalei, ruse. întârdiată. în 
marșul ei spre Dunăre, acestă posiţiune de la Oltenița trebuia menţinută cu: orl-ce preț de oștirea: românâscă, întocmai ca Și acea de la; Giurgiu. | 

Pe la: mequl nopței din !/,;. maiă, 6 ciamuri.. “cu rupe. turcesci pornesc. din Rusciuc Și se: îndreptâză, spre țărmul nostru între. Smârda.- şi. Malul Roșu. Ante-posturile române le lasă; de : se apropiă la: distanţă..de: 200: metre, și. des- - chid focul asupra lor, pe când sardele mari -
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alarmate, se adună la mal spre a respinge des- 

barcarea. agresorilor. 

D'înaintea aceste) energice priimiri, ciamurile 

turcescă se retrag în grabă spre Rusciuc. 

Dioa de 2/14 maiii se petrece liniștită în fața 

Rusciucului, dar la Olteniţa ostilitățile con- 

tinuă. Generalul Manu pusese a se întări digul 

în.dosul cărei era aședată bateria 4-a, întă- 

rind'o și cu bateria 3-a din regimentul 3-lea, de 

artileriă. Pe când tunaril noștri lucraii la: aşe- 

darea, celei de a doua bateril, v&dându-i lira- 

lioril turcești de pe malul drept, deschid focul 

și rănesc câţi-va. din soldaţii noştrii. Doroban- 

ţii, armaţi cu pusci Dreyse, nu putâi respunde 

cu destulă eficacitate la 'acea depărtare de 

peste 800 metre peste Dunăre, puscilor tur- 

cești Martini. De acea se aședară, la. ante-pos- 

turile nstre vânâtoril, care cu armele lor Pea- 

body atingi ţinta și întorceu viguros lovirile 

inamice. Aceste împușcături la cari se împăr- 

tăşiati tunurile fortului Turtucaiei îndată ce 

trupele nostre se adunaii în grupe mai riume- 

r6se pentru schimbarea posturilor, urmeză 

în dilele de 2/14 și 5/5 mai făcând victime și de 

0 parte ş şi de cea-Paltă; în rândurile române 

însă ele. sunt puţin sirțitâre, “bateriile fiind. 

bine adăpostite de digul despre Dunăre, tira- 

liorit protegiaţi prin șanțurile ce 'și săpase ȘI 

5
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de insulele pădurâse ale rîului. Tunurile nâstre 
nu erau nică ele inactive, Și respundeai cu 
energie tunurilor turcesci. 

La */16 maiii sosesce din josul apei, despre 
Silistra, un bastimenţ cuirasat turcesc, care, 
postându-se în fața posiţiunilor nâstre, des- 
chide focul cu tunurile de pe bord, susținute 
de tunurile din fort și de salvele infanteriei 
otomane aședată pe costele dâlurilor și prin 
viile din jurul Turtucaiei. Una din bateriile ro- 
mâne își îndreptă loviturile asupra monito- 
rului și-l silesce în scurt timp la retragere. 
Cele-Valte tunuri românesc! îȘI concentră fo- 
cul asupra fortului şi orașului Turtucaia, care 
în curând sunt puse în flacări, După câte-va 
ore bombardamentul Și pușcăturile turcesci 
slăbesc, pe când cele române își păstreză in- tensitatea şi efectul. Spre scră, Turcii înceteză 
de tot tocul și renunţă la luptă, pe care NU O mal reîncep în dilele. următâre, vădend, negre- șit, din energia apărărei ce li se opusese în aceste șâpte dile, de la eee La 1/,q maiu, că posițiunea. de la Olteniţa este bine garnită de oștire românescă, şi nu se pâte de acum lua prin o lovire de surprindere. 

In aceiași di de 4/16 mai când tunurile ro- mâne și otomane bubuiaă la gura Argeșului,
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asemenea concert r&sboinic, resuna aprâpe de 

„gura Oltului. 

Detașamentul colonelului Cantili, căra se 

ordonase a stabili legătura între corpul î-iă 

şi al 2-ea și a previghia linia Dunărei între Olt 
și Jiu, aședase la Islaz 2 companii din regi- 
mentul al 2-ea de linie, escadronul Teleorman 

din regimentul al 3-ea, de călărași și bateria 4-a 
din regimentul al 2-ea deartilerie, repărţindu-și 

cele-l-alte trupe între Islaz, Corabia, și Bechet. 

Turcii aveau în faţa Islazului posițiunea, do- 

minantă de la Samovit, ocupată de trupe de 

infanterie şi sprijinită de cetatea Nicopolei, ce 

era în apropiere. In Nicopole se afla ca la 

10,000 6meni garnis6nă, în port staţionai 2 

bastimente cuirasate, Podgorița şi Scodra. 

La 4j,; maiti unul din bastimentele de resbel 

turcesci din Nicopole urcă Dunărea și deschide 

focul asupra Islazului. Tunurile române așe- 

date în baterie lângă pichetul No. 10, ripostă 

pe dată. Comandantul bateriei n6stre, căpitan 

Lupaşcu vădând că ambrasurile parapetului îm- 

pedică tunurile sale a urma mișcările vaporului 
turcesc și ai întârce cu folos loviturile, scote 
tunurile în câmp deschis și urmeză ast-fel 

îndrăsneţ duelul cu monitorul inamic. Nava 

turcâscă priimi nai multe lovituri bine îndrep- 

tate în părţile vii din coste, și după ce obu-
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zele române îl sfărâmară atât catartul cât Și 
coșiul, ea se retrase la Nicopole. Din partea 
n6stră cădu ucis sergentul-major Florea Ble- 
jian*, și câţi-va soldați mai grav sau mal ușor 
răniți. Pichetul No. 10 fu cu totul distrus de 
focul inamic. 

a 

* Dâmna Românilor puse de se aşeză o cunună de lauri și ștejar, lucrată în bronz, pe mormântul în care se îngropă bravul soldat român ucis în luptă, cu următârea iuscripțiune : Elisaveta Dămna Sergentului-major Florea Biejian, mort Zenutru Patyie.
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INDEPENDENȚA ROMĂNIEI 

„Declararea stărei de resbel între România și Turcia. — Proclama- 

rea independenţei Statului român. — Entusiasmul naţiunei, —— 

Ofrande și daruri 'pentru armată. — Devotamentul ferieilor 

române.— Ordin de qi al Domnului. — Armatele română și 

rusă ocupă zone deosebite de operaţiuni.— Canonade şi fapte 

de resbel între trupele române şi turcesci la Bechet, Corabia, 

Florentin, Gomotarniţa.—Bombardarea Vidinului la '5/2 maiă. 

Importanţa posiţiunel” Calafatului,— Intărirea ei cu nol fortifi- 

caţiuni şi cu trupele divisiunel a 3-a, — Lupte de la gura Ol- 

tului la gura Jiului. — Ovaţiuni făcute Domnitorului la întâr- - 

cerea sa de la Calafat.—lIntârdierea ofensive! rusescI.—Sosirea 

“Țarului Rusier la Ploiescl, —Visita Imp&ratului Alexandru I Dom- 

nului Românilor în Bucurescl, 

Fără să fi fost precedat de formele interna- 
(ionale obicinuite, încins, dar, era. .resboiul 

între Români şi Turci, resboiii început de ace- 

ştia, față de care cei dântăiu se aflau în ne- 

tăgăduitul drept de legiuită apărare.
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D'înaintea. procederilorii neîndreplățite și 
violente ale Porţei, poporul român tresări în- 
trun sentiment de ciudă, dar Și de bărbătâsciă 
hotărire. EI presimți că în tulburat: dramă, a 
încercatei sale existenţe se înscena acum un 
act decisiv pentru viitorul s&ă. Deosebirea de 
vederi ce subsista de secoli între Constanti- 
nopole şi Bucuresci în privinţa. legăturilor care 
uneaii România cu Turcia, avea să fie acum 

- desăverșit lămurită. Inalta Portă, ale cărei 
perpetue silințe fuseseră de a denatura carac- 
terul acelor legături înfăţișându-le ca resultat 
al supunere) umilite, al cucerire! cu sabia, cre- 
dea să învedereze și de astă-dată tesa sa, fa- 
vorită a vasalităţej. 

„ Românii, a căror muncă din a doua decime 
a secolului present ţintise în-a, reînoda. firul vieţei lor politice și naţionale, rupt de suta și cinci ani cari despart fatala dată de 1716 Și stabilirea regimului fanariot, de anul renascerei 
1821, Românii trebuia acum să dovedâscă lumel că n'aii degenerat urmașii tovarășilor lu Mircea, și lui Stefan, ai acelor aprigi luptă- tori cari, după crâncene Și vitejesci bătăliy, consimţise de bună voiă la, legăminte onora- bile și nesilite de sprijin și ajutor reciproc cu Turcii. Glasul tunului românesc de la Calafat, Olteniţa și Islaz era însuși glasul peste veacuri
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resunător al oștenilor lui "Țepeș, Bogdan și 

„Rareş, Radulul de la Afumaţi și Vitâzului Mi- 

hai, can sub acești mari al noştrii Domni 

sciuseră de atâtea orisă înfrângă și să sdrobescă 

trufia musulmană când, ca în dilele de faţă, 

densa trecea rânduiala şi hotarele acelor le- 

găminte pe care înțelepciunea și prevederea 

politică, iar nu frica și umilința îndemnase pe 

Români a le încheia cu Turcii. 

Aceste erai simţirile care mișcară ca un 

freamăt adânc şi patriotic națiunea Şi armata 

română, din dioa în care răshoiul impus de 

Porlă nu se mai putea. înlătura. 

La, ke Senatul și Camera deputaţilor pri- 

mesc starea de resbel cu imperiul otoman, de- 

clarând desființate legăturile ce uneaii ambele 

țări. Prin voturile lor solemne și unanime de 

la. 7, maiii, Corpurile legiuitâre proclamă in- 

dependenţa. Statului Român. 

A doua, di 10/22 maiă, a un-spre- -decea ani- 

versară a suirel pe tron a Domnului Carol, 

“vede realisându-se visul secular al Românilor. 

De lao margine a ţărei la alta tâte inimile 

sunt coprinse de un nespus entusiasm ; auto- 

ritățile și corpurile constituite, orașele, satele 

cătunele, toți într'un cuvânt, de la mic până 

la mare, se rostesc gata la orl-ce jertfe pentru 

a susține cu tâte bunurile naţiune, cu aurul 

   



72 ; CARTEA DOUA 

și sângele ei. libertatea și neatârnarea Patrie). 
Camerile pun la disposiţiunea . guvernului un 
credit de 10 milisne lex pentru a face faţă la 
primele cheltueli necesitate de punerea oștirek 
pe picior de resbel , Și autorisă contractarea 

“unul împrumut de 30 miliâne lei. Ofrandele 
de servicii și de ajutâre pentru armată, daru- 
rile voluntare în bani Șîn natură, curg din tâte 
părțile. Domnitorul dă una sută mii lei spre a 
se adăoga la misa de campanie a oficerilor din 
trupele mobilisate. Cadrul acestei scrieri nu 
permite a. intra în amăruntul actelor de gene- 
ros şi desinteresat patriotism săvîrșite în acele 
memorabile momente. de întruniri Și asocia- 

“țiuni, de persâne publice sau private, în cer- 
cul mal larg sai may restrăns al mijlâcelor fie- 
cărui. Paginele Monitorului oficial şi diavelor de 
pe timp sunt pline cu reproducerea unor a- semenea acte. 

| 
Inrolările de bună voiă în oștire și în ramu- rile ei auxiliare se îmbuldesc din tâte părţile ; tineri şi 6meni maturi din tâte stările sociale, bărbaţii care ocupaseră posiţiuni însemnate în administraţiune, în magistratură, în corpurile legiutâre, părăsesc căminul. și ocupaţiunile lor, iai arma Și alrgă în. jurul stegurilor. Bă- irânil, chiar, se simt întineriţi de sânta ardore > care încinge tote inimile, și vin de-și pun ex-
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perienţa și autoritatea vârstei la serviciul țărel 

organisând felurite ajutore pentru oştire, in- 

stituind ambulanţe și spitalun pentru căutarea 

celor ce se vor răni în luptă. 

__ Femeile române, mai ales, nu uită dumne- 

qeâsca lor menire de măngăiere și de alinare. 

Cu nobila lor Dâmnă în frunte, ele, ca. și soţii, 

fraţi! și fil lor, își împlinesc datoria către ţeră. 

Și când suferințele, rănile și mortea vor începe 

cumplit a secera, rândurile vitejilor, devota- 

mentul sublim al Româncei va dovedi mări- 

rea sufletului ei. | 

” Mișcarea de concentrare a trupelor rusesci 

spre Dunăre începe a se apropia de termenul 

ei. Intre comandamentele oștirilor română şi 

rusă se determinase, în principiiiacţiunea fie-că- 

rel din ambele armate, zona. sa de operaţiune, 

în conformitatecu objectivul unei și altei. Oștile 

imperiale aveaii a-și stabili şi asigura basa de 

operaţiune în România, spre a păși în Turcia. 

Pentru acâsta armata rusă urma să se desfă- 

şure pe Dunăre, de la gurile ei până la Olt, 

şi a-și alege în acâstă, zonă punctele princi6se 

pentru trecerea marelui rii și înaintarea în 

Bulgaria. Armata română, al cărui rol era nu- 

mal de a. apăra teritoriul (căci evenimentele 

nu demonstraii încă până acum necesitatea : 

pentru România de a împinge acţiunea ei mal
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departe) ocupase posițiunile cele ma! amenin- 
[ate ale fruntăriei despre Turcia, și le menţi- 
nuse până la sosirea trupelor rusesci. Acum 
ea avea a le remite Rușilor, pe măsură cu 
înaintarea lor până la Olt, Și a-și concentra 
apărarea în zona coprinsă între malul drept 
al acestul rîti până în faţa gurei Timocului, și 
până acolo unde înceta vecinătatea țărei cu 
Turcia. 

Statul român mărginindu-se, la început, în 
posițiunea de neutralitate între beligeranți din 
care agresiunile Porţej îl sili să iasă, nu înche- 
iase alianță cu Rusia. Prin urmare armatele 
română și rusă n'aveaui nici să opere împreună, 
nici să fusioneze una cu alta. Fie-care "și pă- 
stra, objectivul ei propriu, zona sa de acţiune, 
comandamentul ek deosebit. Tote aceste am&- 
runte militare se regulase prin înţelegere între 
comandantul suprem al armatei române, Dom- nul Carol, și comandantul cap al armatei im- periale, marele-duce Nicolae. care-și stabilise cuartierul săi general în Ploiescl. Ambii înalţă comandanţi schimbaseră. visite dese, și avu- seseră [recuente întruniri caracterisate de cur- tenia. raporturilor personale, de cordialitatea relațiunilor de familie între amenduoi principii. 

De câte oră marele-duce veni spre a se în- tâlni cu Domnul Românilor în Bucuresci, el
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fu priimit aci ca 6spe, dar nu în calitate de 

cap al comandamentului ostășesc ce exercita. 

La prima sa venire se ivi un interesant inci- 

dent, prin care se stabili, însă, mal bine nu- 

anța priimirei ce '1 se făcea. Anunciând apro- 

piata sosire a fratelui Ţarului în capitală, ba- 

ronul Stuart, agentul diplomatic al Rusiei, co- 

munică guvernului nostru că marele-duce va 

fi însoțit deun detașament de tr upe care trebue 

să urmeze în ori-ce loc pe capul oştirei rusesci 

cu drapelul comandamentului, drapel v venerat 

ce fusese remis marelui-duce cu mare pompă în 

Rusia. Domnul Românilor puse de se răspunse 

diplomatului rus că convențiunea, din */,ș apri- 

lie, opresce formal intrarea veri-cărei trupe ro- 

siane în capitala ţărei, şi că prin urmare acea 

escortă nu pste veni în Bucuresci, unde ma- 

rele-duce Nicolae'va fi priimit ca un înalt și 

bine venit 6spe, dar nici cum în calitate 'de 

comandant de ste. Drapelul comandamen- 

tului rusesc și escorta sa r&maseră dar la. 

cuantierul-general din Ploiescă, și marele-duce 

veni în Bucuresci, însoţit numai de o suită 

de oficieri, fără însă ca trupe imperiale să 

fie autorisate a intra în capitală. 

Detașamentul loc. general Skobelei sosesce 

la 71, maiii la Giurgiu, și ia, în priimire acestă
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Pposiţiune apărată până atunci de divisiunea 
3-a română. Trupele acestei divisiun! fură în- 
dreptate spre Valahia mică. La la, maiu di- 
visia 4-a română remite generalului Aller, co- 
mandantele divisiunel a 32-a rusă, Olteniţa, și 
se pune în marș spre Bucuresci, ca de aci să 
mergă să ia posiţiune peste Olt. La 10/7.. maiii 
divisia română intră în Bucuresel, unde o căl- 
durâsă priimire din partea populațiunei este 
resplata frumâsei sale atitudini la Olteniţa. 
Domnul trece în revistă trupele, și conferă co- 
mandantului acestei divisiuni, oficierilor Și sol- 
daților cari se distinseseră în luptele susţinute, 
medalia Pirtutea militară Și decoraţiunei Stelea 
Românieă, decoraţiune înființată în ajun ca afir- 
mare a deplinei suveranilăți a statului român. 
Unul din soldaţii ce urma a se decora pentru 
vitejiă aflându-se rănit în spitalul militar, Eli- 
savela Dâmna merse acolo ȘI-L puse pe pept, 
cu măna sa însăși, crucea de ondre. | ” 

Tot în memorabila di de !%/,; mai în care 
se proclamase independenţa României, Dom- nul adresă armatei următorul ordin de di: 

Oficieri, sub-oficteri, caporali pe soldaţi! 

< În momentele grave prin care trece ţera < n6stră, România întregă are ochii țintiţi a-
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A supra vâstră, ea pune în voi tâte speranţele 

« sale. 

« În ora luptei aveţi înaintea vâstră faptele 

« bătrânilor oşteni români; aduceţi-vă aminte 

că sunteţi urmașii eroilor dela Racova şi de 

« la Călugăreni. 
« A 

« Drapelul sub care luptaţi este în mijlocul 

< vostru însăși imaginea Patriei. Urmaţi-l dar 

< vitejesce, și când o dată laurii păcei vor re- 

< înverdi pe munţii şi câmpiile României, Pa- 

« triaj cu recunoscința, va înscrie numele bra- 

< vilor ei apărători pe frontispiciul edificiului 

« independenţei române. > 

Oficicri, sub-oficieri, caporali şi soldaţi | 

« Domnul vostru vă urmăresce cu mândrie. 

« El în curând va fi în mijlocul vostru, în frun- 

« tea vâstră. Causa ce vă este încredințată 

« este o 'sântă causă, -Cu 'noi dar va fi Dum- 

« nedeii, cu noi va fi victoria. > 
CAROL. 

Atacurile 'Turcilor în contra trupelor nostre 

mu: încetaseră.. Ele fură. repeţite în dilele de 

547 Şi 82 Maii la Islaz, şi la !'1/23 urmeză, lup- 

tă de artilerie la Bechet. Dânsa. se încinse prin 

cercarea făcută de vaporul Clodildu, pe care-l 

cumpărase guvernul rusesc de la societatea
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austriacă de navigaţiune dunărână, de a po- 
gori pe Dunăre strecurându-se pe d'inaintea 
cetăților turcesci. 

Vaporul, care priimise ecuipagiii rus la Se- 
verin, reușise a ajunge până în dreptul Raho- 
vei. Dar aci, când bastimentul se silea a se 
pune la adăpost intrând în Jiă, Turcii din Ra- 
hova îl zăresc, și pe la 61/, ore diminţa des- 
chid asupră-i focul tunurilor de posițiune ce 
aveai în acest oraș întărit. In fața Rahovei se 
afla, la. Bechet, 1 batalion din regimentul 15 
de dorobanţi, escadronul Ilfov din regimentul 
al 3-lea de călărași, și o secţiă din bateria 3-a 
a regimentului al 4-ea de artileriă, trupe făcând 
parte din detașamentul colonelului Cantili. Cu 
t6tă inferioritatea. sa numerică, artileria ro- 
mână r&spunde pe dată tunurilor turcesc) spre 
a atrage asupră-și focul lor, Și a protege ma- nevra vaporului. Mai bine de o oră și jumătate cele 2 tunuri românesci Susţin cu vigâre lupta cu 12 tunuri turcesci, și locul nostru nu se opresce de cât după ce Turciy înceteză pe al lor. Vaporul rusesc, ast-fel susținut, își putu efectua intrarea în Jiă, dar cărmaciul s&u ne- deprins cu localitatea, Și nesciind a-și nemeri calea în mijlocul înecurilor și r&vărsăturilor de ape de la gura Jiului în Dunăre, se înomoli și presintă ast-fel o țintă fixă focului inamic,
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care îl făcu stricăciuni. Ecuipagiul rusesc fu 

însă scăpat în bărci de trupele române. 

A doua di 127, maiii, fapte de r&sboiii pe 

linia Dunărei ocupată de Români urmâdă la 

Corabia și la Vreta, în faţa Florentinului. In 

Corabia se aflati 2 companii din regimentul al 

T7-ea. de linie, escadronul de Ialomiţa dia re- 

gimentul al 3-ea de călărași și 2 secțiuni ale . 

bateriei a 3-a din regimentul al 4-ea de axrtile- 

riă. Inainte de revărsatul zorilor dilei de 12.4 

uh detașament compus din soldaţi de infante- 

vie şi de călărași trece cu bărcile Dunărea, 

spre a face o recunscere pe malul turcesc în 

faţa. Corabiei. El constată că forţele turcesci 

se află tăbărite în aproprierea satului Măgura, 

precum și pe o înălțime asupra satului Ghi- 

ghen : și după ce detașamentul român schimbă 

câte-va focuri cu ante-posturile turceşci cari 

dai alarma, el isbutesce a se reîmbarea îna- 

inte ca Turcil să fi prins de veste spre ai pune 

pedică, şi se întorce la Corabia după ce 'și a 

împlinit scopul, constatând presenţa inami- 

cului. 

Comandantul € cor pului T-iti de armată, gene- 

ralul Lupu, priimise la 11/2ş mail scirea de la 

ante-posturi că pe malul ârept al Dunărei, în 

sus de Vidin , se vede mișcări de trupe spre 

Florentin , Iasen și Gomotarniţa , precuin Și
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adunare în acele părți de bărci, șăici şi cia- 
muri, sub protecțiunea unui vapor. Aceste 
mișcări dănd bănuială de vre-un project de 
incursiune a Turcilor pe malul român, co- 
mandantul corpului dete ordin colonelului Vlă- 
descu a-și concentra t6tă brigada la Cetate și 
Obiîrşie. Șeful brigadei execută peste n6ple 
mișcarea, și înainteză a doua di '2/,, maiti, cu 
batalionul 1-iu de vânători, escadronul Buză&ii 
din regimentul al 4-lea de călărași și bateria 
“B-a din regimentul 1-iti de artileriă până în fața 
Florentinului. Zăresce acolo pe înălțimi un 
campament de trupe, și spre a-i constata for- 
țele, colonelul Vlădescu ordonă bateriei a des- 
chide focul. Se dovedesce însă că tabăra tur- 
cescă așeqată acolo este numai uă stratagemă 
spre a simula forțe mal mari, Și că ea nu co- 
prinde de câte o companie de infanteriă, pe 
care obusele române o silesc să se retragă cu 
iuțelă peste muchia dealurilor, părăsind corlu- 
rile. Peste n6pte însă un ciam turcesc cu 
soldați să îndreptâză de la Gomotarniţa, spre 
a recunosce malul român. Ante-posturile 
nostre și garda-mare de la pichetul din faţă, 
lasă pe Turci să se apropie la bătaiă de puşcă 
Și deschid un foc vit asupra lor. Cărmaciul 
este ucis, și vasul se întârcerepede înapol. Dilele
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următâre. Turcii se abţin de ont- -ce încercai6 

în acestă parte: 

In n6ptea de 13/23 spre 4/5 mail se petrecu 

în zona de operaţiuni a armatei ruse un fru- 

mos fapt de arme la care fu părtaşiti un ofi- 

cier superior român. Majorul din flotilă Mur- 

gescu,: împreună cu locotenenţii de marină 

rus6scă. Dubaschofi, Schestakoft şi Petroii în- 

trepriaseră cu șalupa xomână Rândunica şi cu 

şalupele rusescl' Alaftchil, Ghi ghit și Xenia, 

o expediţiune în contra monitorului turcesc 

Seife, staționat în canalul! Măcinului, în faţa 

Brăilei. Aceşti bravi oficieri, cu lot focul 

cuirasatului turcesc care-l zărise, reușiră a se 

apropia de dânsul și al ishi în costă cu o tor- 

pilă Whitehead, care-l sparse şi afundă cu 

totul. Ast-fel, în interval de cincă:spte- -dece 

qile,: fură distruse două din cele: mâl impor- 

tante vapore ferecate ale marinel otomane pe 

Dunăre, marină, de 'la care Turcii așteptaii 

mari fol6se, şi pe cari le ar fi putut obţine cu 

mal bună direcţiune, și mai multă hotărâre. 

* Hobart pașa, oficier engles î în 'serviciul marinei 

turcescă, promisese că va face minuni cu flo- 

tila, cuirasată de pe Dunăre, şi că va împedeca, 

pe: inamic de a. trece rîul. Insă când ostilitățile 

începură, el dispăru de pe câmpul, de luplă și 

plecă la Constantinopole. În locul isbândelor 

6
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promise, flotila otomană se mulțumi a bom- 
barda orașe și porturi deschise ale României, 
unde nu întâmpina resistență ; a se retrage, în 
urmă, înaintea tunurilor române și ruse, saii 
a avea s6rta monitorului Seife, sârtă, pe care 
O avusese asemenea la 9" cuirasatul 
Lufti-djelil sfărâmat tot în fața Brăilei de ba- 
teriile rusesci. Aceste dou& monitâre constru- 
ite în Francia, costase 4 miliâne de franci 
amândouă, și aveai fie-care 219 Omen! ecui- 
pagiii. Câte-va minute de „Neprevighiere și ne 

„pricepere de o parte, de coragii Și de resolu- 
ţiune de alta, fură de ajuns spre a face să pâră 
un capital așa de însemnat, și viața atâtor 
Omeni. Vom vedea mai târdiă cum un al treilea 
monitor turcesc fu afandat de bateriile române 
de la Canapa. 

Fapta îndrăsnâţă, la care contribuise un ofi- 
cier român aduse onsre oștirei n6stre, și mo- 
destului, dar inteligentului nostru corp de ma.- 
rină, care dovedea că, posedă oficieri hotăriţi 
şi instruiți în școli speciale ca majorul Mur- gescu, elev al scâlei navale din Brest. Coman- 
dantul cap al armatei ruse decoră cu crucea 
S-tuhă Vladimir pe acest oficier, el fu pus la 
ordinea, dilei a ambelor armate, şi Domnul 
Românilor îi conferi Steaua Românie, 

In faţa Corabiei Turciy construesc în dioa
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de :4/„; mai lucrări de apărare spre a putea 

mal bine întreprinde atacuri, precum şi a res- 

pinge cercări de desbarcare din partea trupe- 

lor n6stre, cum fusese recunoscerea de la 12/24 

de care am vorbit. A doua di sosesce şi un 

vapor de resbel despre Rahova, care deschide 

focul asupra. Corabiei. Tunurile române fac, 

la rendul lor, a li se audi glasul, și bombarda- 

vea ţinu trei ore, pricinuind, în adevăr, strică- 

- ciuni oraşului Corabia, fără a face însă mult 

văii trupelor n6stre. Ele se deprinseseră cu Te- 

peţitele bombardări schimbate de ambele părți. 

Tunarii noştri, cu vesela, şi chiar în primejdiă 

glumâţa natură a. Românului, diceaii că bom- 

pele turcesci sunt copilași răsfățați cari fac 

mai mult sgomot de câtră&ă, și că ele se opresc - 

la marafet. Ast-fel restălmăciaii ei, în limbagiul 

lor naiv și pitoresc, termenul ce-l audeait pro- 

nunciându-l oficierii spre a desemna parapetul . 

care protegia bateriile, și unde obuzele turcesc 

se înfigeai şi se perdeaii de cele mai multe ori. 

A treia qi, 1/2; maiu, urmeză o mai fer- 

binte luptă pe acest punct. Dou& monitore 

pogâră despre Rahova, și la 71], ore diminâţa 

se opresc dinaintea. Corabiei. Trupele române 

de aici fuseseră întiite prin 1 secţiune din 

bateria 5-a din regimentul al 4-lea de artileriă 

cu tunuri de 9 cm. şi prin batalionul al 2-lea
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din regimentul al 14-lea de dorobanţi. Una din 
navele turcesci se postâză în faţa. bateriei n6- 
stre, cea-laltă o ia în înfiladă Și am&ndouă des: 
chid focul, care ţine 4 ore. Tunurile românescă 
respund'viguros. Pe la amiadă, un obuz isbesce 
în partea drâptă a cabinei pentru mașină a 
unuia din Vapbre, din care se înalță fum. Mo- 
nitorul atins suspendă atunci focul, și se de- 
părteză la larg spre a stinge începutul de in- cendiii, urmat de tovarășul s&ă. 

După o oră şi jumătate, ambele vapâre se întorc și.reîncep focul; unul din ele caută a străbate în braciul Dunărei format de o insulă, în faţa Corabiei, în care erai adăpostite 9 șle- puri și un vapoz de comerciii. Turcii temându- se, negreșit, că aceste vase S'ar putea întrebu- ința. de trupele române spre a trece și face in- cursiuni pe malul opus, monitorul Voiesce a se apropria spre a le distruge. Trupele n6stre lasă bastimentul turcesc să înainteze, și când se află la distanța. de 400 metre. de bateria, tunurile acestia. îndrepteză asupra lui un.foe violent, iar dorobanţii de pe mal trag salve a- Supra ecuipagiului. Lovirile artileriei aduc stri- căciune turelei monitorului, care: renunță la întreprinderea sa și începe a, se retrage din braciul Dunăre) spre larg. In momentul'când trecea, presintând flancul, înaintea baterii ro-



INDEPENDENŢA ROMANIEI Sş 

mâne, brigadierul Buciuman Alecu ochik tunul 

aşa. de precis în cât. nemeri drept în ambra- 

sura. unuia din tunuri aflate pe bord. Obuzul 

român pătrunse înăuntru și sfărîmă elicea na- 

vei turcesci, care nu se mal putu mişca. Cel- 

Palt monitor îl alergă în ajutor, și ast-fel am- 

„bele bastimente, unul remorcând pe cel-talt, 

se retrag din luptă. In acestă caldă afacere, 

care ţinu, înainte şi după amiadi 8 ore, Ro- 

mânil mavură perderi simţitore. Se distinseră 

mai ales, locotenentul Cucu, brigadierii Buciu- 

man Alecu, Alexandrescu Nicolae şi tunărul 

Mihalea Vasile. 

Domnul Carol, de și chemat în acele însem= 

nate împrejurări a-și da tote grijele afacerilor 

politice ale Statului, dorea să împlinâscă cât 

mai curând promisiunea. făcută. oştirei de a 

veni în mijlocul ei, spre a împărtăși cu dinsa 

pericolele orei presente. 

Comandantul suprem al armatei române, 

însoţit de ministrul de resbel, general Cernat, 

de șeful statului-major general cu oficerii ma- 

relul- cuartier, de colonelul Gaillard, atașat mi- 

litar al Franciei pe lângă armata rusă, Și colo- 

nelul Doctorofi, atașat de marele-cuarlier rus 

pe lingă comandamentul român , porni în 

dioa de 142; maiu spre a inspecta trupele de 

peste Olt. Petrecu n6ptea în Craiova, și a doua
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di plecă către Galicea-Mare, unde se opri pen- 
tru a vedea trupele cantonate acolo ; asemenea 
și la Golenţii. La 4 ore d. a. Domnul sosi la 
Calafat, unde fu întimpinat de comandantul 
corpului I-iă de armată, și de tâte căpeteniile 
oștirilor din acel loc. 

Suveranul merse mai ântăii de inspectă lu- . 
crările defensive, bateriile Stefan, Carol, armate 
cu tunuri de 9 cm. Elisabeta și Afircea în 
care se aședase tunuri de piaţă de 15 cm. 
servite de marinarii flotiley nostre, sub ordinile 
majorului Dimitrescu-Maican N. Apol adunând 
șefii diferitelor servicii, studiă pe cartă posi- 
hunile române în raport cu posițiunile turcesci 
Și cu întăririle cetăţei Vidinul, şi prescrise m&- 
surile de apărare și lucrările cari inal trebuiati 
sporite în jurul Calafatului, spre a face din 
ac6stă, posiţiune un câmp întărit în stare dea - 
resista cu succes ofensivei corpului de armată 
lureâscă concentrat la Vidin. | 

Domnul încălică după acesta, și se duse în tabăra de lângă Calafat, unde puse de sună alarma. In timp fârte scurt, trupele fură gata pe posiţiunile de luptă ce trebuiau ocupate în cas de atac. Regimentelg fură trecute în revistă; pe urmă li se ordonă a rupe răndurile și a se întârce în bivuacuri, unde Domnul se opri spre a convorbi cu oficieriy Și soldaţii de tâte ar-
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mele, cercetând cu interes de traiul lor, de tot 

ce atinge şi mișcă inima oștenului. Comandan- 

tul suprem făcu apoi minuţi6se cercetări ecui- 

pamentului de resbel, depositelor de munițiuni 

şi de subsistenţă; visită ambulanţele, informân- 

du-se detaliat despre starea sanitară a trupelor. 

Un spirit minunat însuflețea. armata, urale 

nesfirşite însociaui pretutindeni pe Domnitor. 

Oficierilor străini, chiar, ce erau presenţi, le 

plăcea. a constata viuciunea, atitudinea. sprin- 

tenă și marţială a ostașilor români. 

După săvîrşirea acestor inspecţiuni, Domnul 

se întorse la întăriri, aședându: :se cu statul 

săi major în bateria. Carol, pe culmea. Calafa- 

tului. Dincolo, peste Dunărea falnică și liniștită, 

mândra cetate turcâscă își scălda p6la în un- 

dele rîului puternic, care o încingea cu un 

brâu lat și poleit de sânţitul s6relui de primă- 

vară. Capul armatei române ordonă a se în- 

cepe bombardarea asupra Vidinului, spre a se 

regula tragerea tunurilor de asedii din bate- 

riile Jircea şi lisabeta. Primul foc fu tras din 

bateria Carol. Fortăreţa otomană tresări din o- 

dihna ei la audul tunului românesc ; la. a doua 

lovitură pornită din Calafat, tunarii turcesci 

răspunseră cu milităresca, curtenie. O ferbinte 

canonadă se încinse între ambele maluri. 

ote bateriile romăne intrase în acţiune, cita-. . 

1



38: | CARTEA DOUA 

dela. și forturile Vidinului riposta cu vig6re. 
Artileria turcâscă părea că avea consciință de 
locul de ondre unde trebuia să țintâscă. Cel 
d'ânt6iu obuz asvirlit de dânsa, nemeri în ba- 
teria Carol, la forte mică distanță de locul 
chiar unde sta Domnitorul ; spărturile se îm- 
prăsciară pe d'asupra bateriel, «Ha! asta“ 
<«musica.ce'mi place», strigă vitezul Suveran 
redicânduși chepiul şi salutând bomba inamică 
ca 0 vechie cunoscință din Şanțurile de la 
Diippel, unde principele Carol se familiarizase 
cu asemenea projectile, Un puternic și entu- siast : Ura! isbucni din tâte pepturile şi r&s- 
punse acestui eroic salut, musicile tutulor re- gimentelor intonară imnul național; Peste ta- b&ră şi peste baterii adia suflarea vremilor mărețe, dilelor serbătoresci ale României când Domnii ţ&rei, adevăraţi Voivodi și adevărate 
Căpetenil ale oștirilor, veneau în mijlocul lor: spre a ţine calea vrăjmașului, a apăra moșia, Şa încununa cu glorie stegurile românescă. 

Cinci obuze de mare calibru Armstrong ne- meriră în bateria Carol, unde se afla Domnul, din care trei se sparseră chiar în interiorul bateriei. Multe loviră asemenea în cele-l alte baterii, și în orașul Calafat. Dar cu tote viuci- unea bombardărei, ele nu produseră în rându- rile n6stre de cât ceva contusiun!. și ușdre 
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răniri. In acest timp, tragerea tunurilor române 

era de o perfectă rectitudine şi -precisiune. 

Efectul se putea aprecia prin isbucnirea fie- 

cărui projectil în cetate și în forturile turcesci, 

precum și între vasele din portul Vidinului. 

Resultatul încercărei tunurilor de asediu fiind 

deplin mulțumitor, și acestă probă având de 

“efect a spori încrederea. trupelor române, și a 

însufla grijă celor vrăjmaşe, arătându-le efica- 

citatea și puterea mijlâcelor nâstre de apărare, 

Domnul ordonă, la 8 ore sera, încetarea focu- 

lu ce ţinuse mai bine de o oră cu multă ardâre 

de amândouă părțile. - 

Capul oștirei române petrecu n6ptea în , Po- 

iana, la trei cuarturi de oră depărtare de Ca- 

lafat. A doua zi, 'S/.g inaiii, își urmă inspecţi- 

unea la Ciuperceni, unde ordonă înființarea 

unei baterii spre a susține stânga posiţiunei 

de la Calafat. Apoi întorcându-se aci, recom- 

pensă înaintea. trupelor adunate pe oficieril și 

soldaţii care se distinseseră mal mult în diferi- 

tele lupte urmate dela, 2", atărnând pepeptul 

lor Virtutea militară și Steaua României. Intre 

cei ce dobindiră acâstă meritată r&splală erau 

colonelul Cerchez, comandantul divisiunei I-a; 

loc.-colonel Algiu, şeful statului-major al aces- 

tei divisiuni; majorul Popescu, comandantul 

artilerie! din Calafat; majorul Ivanovici, coman- 
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dantul batalionului al 4-lea de vânători, alţi 
8 oficienă și 9 grade inferidre. 

Domnul porni apoi din Calafat Și merse, prin 
Maglavit, la Cetate, unde se opri spre ainspecla 
atât trupele de pe acest punct, cât și posițiunea 
importantă ce le era dată în apărare. Am v&- 
ut că în dilele de !!/,, ȘI '2/2, mail, se ob- 
servase în acestă direcţiune indicii care făceati 
să bănuiască intenţiunea din partea Turcilor 
de a. trece cu 6re-care forțe pe malul român. 
„Acestă inlenţiune se învederase prin adunarea 
de numerâse îmbarcăţiuni sub protecţiunea 
unui vapor de resbel în fața. pichetului Gomo- 
tarnița. Sai arătat ce măsuri se ordonase de 
comandantul corpului I-ii în presența acelor 
indicii, și disposiţiunile pe cari le luase coman- 
dantul de brigadă, colonelul Vlădescu, spre a 
împedeca o asemenea cercare și a arăta Tur- 
cilor că malul român nu este lipsit de apără- 
tori. | 

Projectul 'Turcilor de a trece pe teritoriul 
român între Cetate și Calafat, nu fusese o bă- nuială gratuită și fără temeiu. Acâsta sa pu- tut constata nu numai din semnele observate 
și din informaţiunile dobândite atunci, dar încă din revelațiuni posteri6re cari au urmat după resbel. Intr'adevăr, din toți comandanții 
turci care ai avut un ro] însemnat pe teatrul 

4
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resbelului din Bulgaria în 1877, evenimentele 

ulteridre ati dovedit că acel care, la începutul 

ostilităţilor, comanda la Vidin, avea mai multă 

resoluţiune și iniţiativă. Acest comandant era 

Osman paşa. Prin energiă și. bravură, prin 

succesele operaţiunilor sale în r&sboiul sârb- 

turcesc, el atrăsese privirile asupra sa, și câș- 

tigase, împreună cu rangul de mușir (mareşial) 

nemărginita, încredere a soldaţilor sei. Osman 

pașa avea acum sub ordinile sale nu numai 

trupele de la Vidin, dar şi tte forțele din 

Bulgaria occidentală, cari formaii un total de 

aprâpe 60,000 men! oţeliţi în luptele din 

Bosnia, Herzegovina, Sâibia, soldați de elită 

între cari o întregă divisiune din garda impe- 

vială a Sultanului. Cu aceste trupe mușirul 

otoman câștigase, cu câte-va luni mai "nainte, 

ishândele de la Zaitciar, Veliki-Isvor şi Knea- 

jevatz. Era lesne de înțeles că un asemenea 

şef, cu asemenea ostași, să fie nerăbdător a 

eși din inacţiunea în care eră confinat în po- 

sițiunea lăturalnică de ja Vidin, şi să caute să 

facă a se vorbi de dânsul. 

Indată după isbucnirea resbelului, în CO- 

rentul lui aprilie, Osman pașa simţise că i-ar 

fi putut succede să ia o: energică ofensivă 

atunci când Calafatul, la intrarea Rușilor, fu- 

sese evacuat de trupele române până la pri-
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mirea convențiunilor de: corpurile nâstre le- 
giuitore, și chiar și mal în urmă, când nu se 
afla la Calafat de cât o divisiune românâseă, 
Când mai tărdii aceste: trupe fură întărite, 
când se concentră pe acel punct întreg corpul 
l-iă, proporţiunea numerică a. forțelor respec- 
tive remânea totuși 'aprâpe îndoită în partea 
generalului turcesc. Operaţiunea putea, dar, fi 
întreprinsă chiar dacă. Osman rar fi urmărit 
scopuri mal mari d'a se întinde în Valahia 
mică, și d'a amerința desfășurarea strategică 
a armatei rusesci pe Dunăre. Cu forțele ce 
avea la. disposiţiune, comandantul oloman 
putea să imite, în parte, tactica lui Omer pașa 
în campania din 1853, care printr'o energică 
ofensivă, ocupase atât Calafatul, cum și - Olte- 
nița și insula Romădanului, în fața Giurgiului, 
Și își formase capete de: poduri care folosiră 
mult la apărarea cetăților Vidin, Rusciuc, și 
Turtucaia. | 

Nu era, deci, un calcul strategic greșit din 
partea lui Osman, projectul de a se face stă- pân pe Calafat, şi se înțelege ușor cât de mult ar îi fost îngreuiate atunci concentrarea și de- fensiva Românilor în Valahia mică, precum și liniștila desfășurare a armatei rusesci pe: Du- năre, cu acea amerințare la extrema stângă. Sforțările și sacrificiile ce Sar fi trebuit pune
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spre a scâte pe Turci din. acele posiţiuni se 

puteaii: calcula de pe cele făcute în același 

scop de Ruși la 1833—1854, când totuși nu 

„isbultiseră a lua înapoi posiţiunile Calafatului. 

Este cert că comandantul Vidinului se gân- 

dise la acâstă întreprindere potrivită şi cu tem- 

peramentul, și cu mijlocele sale de acţiune: 

Pe de o parte el își pregătea . măsurile pentru 

executare, pe.de alta cerea, îngăduirea genera- 

lisimulul otoman și a autorităţilor superiore 

de la Constantinopole. Insă atât în Stambul, 

cât și în Șumla, unde se afla serdarul-ekrem 

Abdul- Kerim, asemenea acţiuni energice nu 

pare să îi intrat în conceptul general al ope-. 

rațiunilor, dacă, în toi casul, se pâte dice: că 

exista pe atunci vre- un concept şi plan î în spi- 

ritul statululi-major turcesc: Când privim inac- 

ţiunea. comandamentului musulman. de la în- 

ceperea, ostilităţilor, când vedem că el nu se 

îngrijise nici a distruge, nici ase face stă- 

pân pe podul de la Barboși, a cărei. impor- 

tanţă strategică era evidentă, nu: este de loc 

mirare ca.el să fi oprit avântul. lui Osman- 

pașa, şi să-i fi interdis operaţiunile: ofensive ce 

projectase asupra. Calafatulul. - | | 

Comandamentul român nu putea, negreşit, 

să cun6scă atunci de cât incomplect t6ie aceste 

am&runte. Dar ce putea vedea şi de ce-și putea
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da semă, era importanța posiţiunilor de la Ca- 
lafat, interesul ce aveai Turcii de a le lua în 
posesiune, mijlâcele de cari dispuneai, și în 
fine, indiciile care ar fi dovedit intenţiunea 
unei asemenea intreprinderi. De aceia Domnul 
Carol studia cu atâta îngrijire, la '4/,; ȘI 15/44 
mai, aceste posițiuni în care armata română 
putea, în tot minutul, fi chiămată la luptă se- 
ri6să. De acea ordonă demonstrațiunea și bom- 
bardarea din dioa de 15/,,, pentru. a arăta 
vrăjmașiului că este bine fortifi cat, și bine 
păzit Calafatul, şi are cu ce întâmpina o între- 
prinde în contra-j. De acea merse la. Ciuperceni 
şi ordonă r&dicare de întăriri pe acest punct; 
apoi la Cetate, unde inspectă cu băgare de 
s6mă, posiţiunea, dete instrucțiuni comandan- 
ților pentru ca trupele de acolo să fie puse în 
stare a respinge cu energiă o agresiune ce 
era de temut. 

Siluaţiunea, despre Vidin nu era, dar, scutită 
de îngrijiri la acea dată. T6(ă armata română 
nu sosise încă în Valahia mică, trupele rusesci 
nu erai, de pe acum, în forţe îndestulătore în 
Romănia, spre a putea, prin propria lor ofen- 
sivă , preveni ofensiva turcâscă,. Vigilenţă Și 
hotăvire eraii, deci, absolut indicate oştirilor 
românesci pe punctele ce ocupau pe Dunăre, 
spre a nu îngădui pe Turci să, devină, semeți
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şi să cerce acţiuni seri6se-în contra teritoriu- 

“Jul român. La ori-ce atac al lortrebuia răspuns 

imediat şi cu vigore. Astfel se și urmă în di- 

lele de 17/25, 2/,. şi 2": Ia, Islaz, la Corabia. și 

la. Bechet în luptele dintre artileria n6stră cu 

artileria potrivnică și cu pastimentele de res- 

bel turcescă care încrucişiai între Rahova şi 

Nicopole. | 

Domnul Românilor, întorcându-se de la Ca- 

lafat în Bucuresci, fu primit pretutindeni cu 

nespusă. bucurie. In Craiova, mai ales, vechia 

capitală a Banilor, lsgăn al atâtor Domni ilu- 

stră şi al atâtor eroi, Oltenii, cu inima pururea 

caldă și entusiastă pentru fapte de vitejiă,. fă- 

cură ovaţiuni nesfirșite înaltei Căpetenii a 0ş- 

tivilor care le aducea resunetul resboinic al 

armelor romănescl. | | 

Sa vădut că armata rusescă , care de ș6se 

stptămăni, acum, trecuse Prutul , fusese cu 

mult întărdiată de timpul nefavorabil şi de di- 

ficultăţile de transport. Ea. ocupase diferite po- 

" sițiuni atât pe Dunăre, cât şi pe liniile sale de 

operaţiuni pe malul stâng al Oltului, dar la 

- finele lui maii nu era încă în măsură de a 

păşi la ofensivă. în Bulgaria. Imp&ratul Ale- 

xandru sosi la, Es la cuartierul-general al ar- 

matei sale în Ploesci. 

Neobicinuită și interesantă era pe atunci
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priveliscea. acestut oraș de provincie. Harnic 
și dedat cu activitate negociului în favorabila 
sa posițiune la r&spântia drumurilor mari ale 
erei, Ploiesciul nu s'ar fi aşteptat, însă, â fi 
transformat de o: dată în' reședință imperială, 
și chemat a adăposti 6speţi aşa de înalți. Căci 
în zidurile sale se: aflau -acum nu numai Co- 
mandantul, marele-duce Nicolae, cu numerâse 
căpelenil ale oştirilor; dar însuși puternicul 
monarc' al tutulor Rusiilor cu fii-şi nepoţii sei: 
Țareviciul,. maril-duci Vladimir, Sergiu ; Nico- 
lae- Nicolaevici, Nicolae și Sergii Leuchtenberg, 
Alexandru Battenberg. „Apoi, pe'lângă suitele 
strălucite ale Imp&ratulur şi ale principilor din 
familia împărătescă, se adăogau demnitarii cel 
mai înalţi ai imperiului: cancelarul principe 
Gortchiacoif, cu colaboratorii sei baronul Jo: 
mini, pâna cea mal ageră; a oficiului din afară 
a Rusiei ; consilierul” de stat: Hamburger; ge- 
neralil Ignatieli, cunoscutul diplomat; Milju- 
tin, ministru de resbel; contele Adlerberg, mi- 
nislru casei imperiale ; principele Tcherkaski, 
viitorul administrator al: Bulgariei ; di de Ne- lidoff, șeful cancelarie! - diplomatice “militare. 
Într'un cuvânt, Petersburgul'nu ma! era, în Pe- 
tersburg, el'se strămutase de pe țărmurile Ne- 
vei în modestul oraș din'marginea Dămbuluy'
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către care se îndreptat acum privirile pline 

„de așteptare ale Europei. E | 

Cu mult tact şi cu- multă cuviinţă — acesta 

și-au plăcut a recundsce organele, rusesci cele. 

mai autorisate și mai sus puse —. s'a purtat 

populaţiunea ploiescână. în tot -timpul cât a 

avut în mijlocul ei pe Suveranul Husiek îm: 

preună cu tote aceste ilustrațiuni; și :adesea- 

ori autocratul însuși, și înaltele. personagii ce 

'] încongiurai, își aminteau cu: "nulțumire de 

timpul de liniște, de securitate și de odihnă ce 

petrecuse în plăcuta reședință! de la, 'pâlele 

Dâlului Mare și Carpaţilor prahoveni.. 

Nu dâră că li se oferise serbări, ovaţiuni și 

desfătări cari să-i facă a le părea delicii ca- 

puane șederea în acest modest loc. Din contra, 

s'a observat cât de mare era, de rândul acesta, 

contrastul cu cele ce se petreceaiă, alte dăți, la 

venirea Ruşilor în ţeră, când erail serbătoriți 

nu numai de cercurile înalte, dar chiar și de 

masa populaţiunei, fiind priviţi ca liberatori 

în acele timpuri de grele suferințe și de lipsă 

de orl-ce putere organisată naţională. Relaţi- 

unile sociabile ce se stabileau odinidră între 

ambele pop6re,' apropierea favorisată de co- 

munitatea. credinţei religi6se, legăturile de în- 

rudire destul de dese ce se contractaii prin 

măritişuri. între familii române și ruse, nu se 
7
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reînoiră de astă-dată. Națiunea română, cor- 
dială și prieten6să, fără. îndoială, în priimirea 

ce făcea, și de rândul acesta. Rușilor, păstra, 

însă acum o vădilă nuanță de reservă și de 
cumpănire, indicând grija. de a-și deosebi in- 

dividualitatea proprie, ţinta și aspiraţiunile sale 
distincte, pe caii înțelegea a nu le împreuna 
cu cele rusesci pe tărâmul politic şi naţional, 
tot așa precum le despărţise și pe tărâmul mi- 
litar prin separarea zonelor de operaţiuni, prin 
necontopirea, oștirilor respective, prin păstra- 
rea întrâgă și neștirbită a comandamentului 
asupra, forțelur armate ale ţărei. 
„După ce se odihni 0 qi în Ploesci, Imp&ra- 

tul Alexandru veni la 27/, mai a face visită 
Suveranului României în capitala sa. Țarul 
Rusiei era însoţit de fii și nepoţii săi, de can- 
celarul principe Gortchiacoff, de miniștrii și 
de personagiele ruse cele mai considerabile 
aflătore atunci în România. Se înţelege lesne 
sentimentele de deferență și curtenie oficială, 
de curiositate respectu6să pentru un spectacol 
neobicinuit cu cară populaţiunea bucurescână 
priimi acâstă visită. Fără precedent era pentru - 
Bucurescl venirea unui Impărat al Rusiei ; 
împrejurările îi dedea o importanţă şi mal 
mare. De câte ori, în adevăr, nu simţise capi- 
tala acestei mult svînturate țări, adîncă ne-
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„plăcere de a vedea generali, comisari, și câte 

o dată simplii consuli străini intrând şi gerând, 

ca stăpâni în didurile sale? Pentru prima. Gră 

îi era dat a întâmpina pe monarcul: unei pu- 

ternice naţiuni vecine, venind în chip cordial 

și prietenesc în mijlocul bucurescenilor, şi 

afirmând, prin acest demers, stimă .și consi- 

deraţiune pentru 'Ţâră și pentru Suveranul 

nostru, disposițiuni bine-voitâre pentru actul 

politic de curând săvirșit al proclamărei in-. 

dependenţei României. Căci: ca Suveran de- 

plin independent, ca adevărată capitală a unul. 

Stat liber și neatârnat priimiră Domnul Ro- 

mânilor: și orașul - Bucurescl pe Impratul 

Alexandru. 

“In convenţiunea dela 1/;s aprilie fusese stipu- 

lat că oştirile rusesci nu vor ocupa capitala. Ac6- 

stă stipulațiune avea o consecuenţă morală, 

însemnată, căci ea, reserva și afirma în mod și 

ma! vădit suveranitatea țărei prin faptul că re- 

şedinţa domnâscă, scaunul guvernului și al 

parlamentului român era liber de oră-ce trupe 

străine, rămăind exclusiv încredințat pazei. și 

ocrotire forţelor naţionale. 
Trupe române dederă, ast-fel, în Bucuresci 

onorurile suveranului Rusie) ; cavaleria n6stră 

îi servi de escortă. Stâguri și pajeri române și 

ruse, alăturate, împodobeai stradele, pieţele și
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casele. Numele lui Carol și al lui Alexandru 
eraii împreunate în aclamările mulțimei ce se 
îndesa pe percursul ambilor Suverani. Cuviinţa 
și respectul cu cari îl întîmpinaii autorităţile și 
cetățenii din tote stările, civilitatea ȘI ordinea 
cea mal perfectă, împreunate cu aspectul vesel 
Și serbătoresc al întregului oraș , mișcară a- 
dinc Și plăcut inima din fire blândă Și cu 
porniri generâse a înaltului Ospe , ale cărui 
simţiri bine-voitore, în acele momente, pentru 
(âra care-l primea atât de călduros, o strâmptă 
Și senilă politică avea să le întunece atât de 
tare mai târdii. 
Imp&ratul petrecu dioa în Bucuresci cu 

Domnul și Dâmna Românilor, Și spre sâră se 
întârse la cuartierul-general al armatei sale la. 
Ploesci.
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Nuoi lupte la Calafat, Rast, Bistreț, Bechet și Islaz. — Posiţiunea 

trupelor divisiunei a 4-a română la finele lui maiii- — Bombar- 

darea unor colâne turcesc! de artileria nâstră de la Ciuperceni. 

—Bombardarea Vidinului din nuoile întăriri de la Calafat. — 

“Turcil ocupă ostrovul Dunăre! în faţă de Desa, și cercă a des- 

barca pe teritoriul român. Sunt respinși și luaţi în g6nă de că- 

lăraşi! noştrii. —Defensiva română pe drepta Jiului întărită de 

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

n6sceri întreprinse de trupele române pe teritoriul otoman.— 

Rușii trec Dunărea la Măcin, și "mai pe urmă la Sistov. — Con- 

cursul dat acestor operaţiuni de către armata română, — Acţi- 

unea acestei armate continuă cu vigâre. — Infanteria română 

ocupă ostrâvele BDunărel în fața Vidinului. — Bombardarea și 

incendiarea Lom-Palancei de câtre artileria română. — Trupele 

divisiunel a 4-a trec pe malul 'stângal Oltului. — Situaţiunea 

politică și militară a Românie! în urma trecerei Rușilor peste 

Dunăre.— Consideraţiuni cari dispun spiritele pentru O acţiune 

energică a Românilor. — Ofensiva armatei nâstre hctărâtă în 

" principi.— Până la pregătirea tutulor mijl6celor pentru acâstă 

ofensivă, trupele române păstreză defensiva, — Distribuirea 

drapelelor regimentelor din noi formate.
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Armata română își continuă misiunea e! de 
apărare a teritoriului de la Olt până la confi- 
nele Serbiei, asigurând tot de o dată prin ac6- 
sta și flancul drept al armatei rusesci în des- 
fășurarea el. Trupele n6stre urmâză a face 
faţă atacurilor turcesci, care nu-și înceteză, 
cursul lor. | 

La Calafat începuse lucrările ordonate de 
comandantul suprem pentru a complecta ap&- 
rarea acestui punct. In dioa de =, pe când 
soldaţii noștri rădicaii o baterie, artileria din 
Vidin deschide focul asupra lucrătorilor. Ba- 
teriile române r&spund cu mai multă eficaci- 
tate de cât tunurile turcesci, cari, afară de 
stricăciuni la parapete și în clădirile din Cala- 
fat, rănesc numa! un soldat și desfac un tun, 
pe când ghiulelile românesci r&sbesc în caste- 
Jul cetăţei, în bateria.de sub acest castel și în 
port, aprindând pe mai multe puncte incendiul 
care nu se putu stinge de cât mult timp după 
ce încetă bombardarea. 

„„_ Tot în aceeași di se schimbă ostilități la 
Rast, unde un detașament turcesc pornit de la Lom-Palanca și voind a desbarca pe malul 
stâng, este respins de călărașii români. Pe a- 
cest punct se mai făcuse o asemenea tentativă 
la 15/;5 maiii, și fusese și atunci respinsă, pre- cum fusese alungată de regimentul 1-ii de ro- 
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Șion desbarcarea pe care Turcii, veniţi despre 

Cibru-Palanca, voiseră a o întreprinde la Bistreț 

în aceeași di de !£/;0 maiii, simultaneii cu des- 

barcarea încercată la Rast. 

Armata română veghâză, dar, în tâte păr- 

țile unde Turcii caută ase stabili pe teritoriul - 

nostru, și a face prădăciuni. La. 2%/4 și 274 iu- 

nie, cercările lor de desbarcare spre Ostroveni, 

la gura Jiului, sunt întîmpinate de detașamen- 

tul de dorobanţi staționat acolo, care, trecând 

în not o versătură din Jiti, atacă pe năvălitori 

şi-i pun pe fugă. A treia di, la îs == vrăjmașul 

voiesce a-și reînoil. tentativele pe acest punct, 

pornind în mai multe bărci din Rahova și în- 

dreptânduse spre Bechet. "Un batalion din re- 

gimentul al 15-ea de dorobanţi îl respinge, îl 

omâră și rănesce mai mulți 6meni. | 

Turcii cârcă, la 22%, o surprindere de 

n6pte asupra: Islazului. Pe la 9 ore sera, un 

bastiment de resbel turcesc se ivesce la capul 

insulei care desparte aci Dunărea în dou€ 

braţe principale, la, Est de ostrovul mai mare 

al Katnovocului, pe când trupe de infanteriă 

pog6ră de la casarma. d'asupra pichetului Să- 

movit, și se îndrepteză, spre Dunăre pentru a 

se îmbarca sub protecţiunea cuirasatului. Sen- 

tinelele nâstre zăresc aceste mișcări și dai 

alarmă. Câte-va companii din regimentul al
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2-lea de liniă, și artileria nostră deschid ime- 
diat focul asupra vaporului și a infanteriei 
inamice gata a se sui în bărci. „Atunci Turcii 
pun în posiţiune, în fața casarmei d'asupra 
pichetului Samovit, 2 tunuri, la cari se aso- 
ciază şi tunurile bastimentului de resbel, şi 
r&spund cât-va: timp focului românesc. Apoi in- 
fanteria turcâscă: își părăsesce projectul ex de 
desbarcare, și 'se retrage spre Samovit, pe 
când vaporul: se "depărteză . spre Nicopole, 
după ce Sa putut încredința că ț&rmul român, 
nGptea, ca și dioa, este bine păzit. 

In ultimile” dile ale lui maii, defensiva. ro- mână între Olt și Jiii era simțitor îmbunătățită, 
Detașameritul colonelului Cantili, care, cu tot slabul săi efectiv; ÎȘI făcuse în timp de aprâpe O lună cu inteligență și energiă datoria, fusese întărit de trupele divisiunei a 4-a, sosită acum întrâgă pe acestă zonă, după ce apărase Olte- nița pînă, la sosirea Rușilor, se retrăsese spre Bucuresci unde-am Vedut că fusese trecută în revistă, și pornise apol în Valahia mică. Intre finele lui maiii Și începulul lui iunie, acestă divisiă era aședată în modul următor : „La Bechet, regimentul a] Il G-lea de dorobanţi - (cu un detașament la Ostroveni, pe malul stâng alJiului), un batalion din regimentul al 15-lea de dorobanţi, bateriile a 2-a și a 5-a din regi-
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mentul 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 Corabia, batalionul 2-lea de vânători, re- 

gimentul al 14-lea de dorobanţi, regimentul al 

8-lea de călăraşi, bateria. l-a din regimentul 

al 3-lea, și bateria 4-a din regimentul 4-lea de 

artileriă. Sa 

La Islaz, regimentul 5-lea și al 7-lea de liniă, 

bateriile a 3-a şi a 5-a din regimentul al 3-lea 

de artileriă, regimentul al 3-lea de călărași. 

In faţa Islazului Dunărea se împarte în mai 

multe bracie formate de insule, între care cea 

mal mare este ostrovul Katnovocului, situat 

dinaintea gurei rîului Vid, care âă în Dunăre 

despre Bulgaria. Aceste ostrâve fuseseră ocu- 

pate de Turci pentru a susține de acolo alacu- 

rile car le îndreptau în contra teritoriului ro- 

mân, şi a neliniști trupele n6stre. Artileria din 

Islaz bătu aceste insule spre a alunga, din ele 

pe inamic, şi în dilele de 2/0 și îti, un de- 

tașament din regimentul al 7-lea de liniă în- 

treprinse recunâsceri în acele insule, şi con- 

_stată. că ele fuseseră părăsite de inamică. 

Acesta temăndu-se, la rândul să, că trupele 

nstre să se fi stabilit în acele insule și să fi 

luat posesiune de dânsele, deschide, din.posi-
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8! maiii țiunea de la Sâmovit, focul asupra lor la pi, 
la. care r&spund. tunurile de la Islaz. 
„Artileria de la Ciuperceni zăresce în dioa 

de 3/,; iunie, înaintarea unor col6ne turcesci 
pornite din Vidin, și îndreptându-se de alun- 
gul Dunăre, spre Vitbol. Ra. deschide focul 
asupra lor și le silesce a'ȘI resfrânge mersul 
peste muchia dâlurilor, în afară din bătaia tu- 
nurilor românesci. - 

“La 3/20 iunie garnis6na din Rahova. dirige 
iarăși un atac asupra Bechetuluj, care este în- 
tîmpinat de focurile artilerie), și ale infanteriei 
n6stre asupra tiraliorilor inamici. 

Românii întreprind a doua di: o recunâscere 
de la Gîrla-Mare spre F Florentin, Și constată că 

„acest punct, care fusese evacuat la :?/,, maiii, 
în urma canonadei dirigiată asupra sa, Și des- 
pre care s'a vorbit întrun precedent capitol, se ocupase iarăși de Turcy. 

Tot în acâstă di de %/,, iunie'.se încinge o luptă viă de artileriă între Calafat ȘI cetatea Vidinului. Garnis6na turcâscă lucra, pe la a- miadi, la, sporirea întăririlor fortului de nord. Bateriile Carol Și Elisaveta deschid focul asu- pra lucrătorilor inamici spre a'! împedeca, ucid ȘI rănesc mat mulţi dintr ânșii Și constrâng pe cel-l'alţi a, se retrage. Tunurile turcesci din ce- tate r&spund imediat focului nostru. Atunci
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intră în acţiune și cele-lalte baterii române. 

Bateria. Stefan-cel- Mare ia de objectiv cetatea; 

bateria. Independența portul şi mora de abur. 

Bombardarea de ambele părți ţinu șese ore. 

Bateriile române suferiră câte-va stricăciuni, 

multe din clădirile orașului Calafat fură lovite, 

dar populaţiunea civilă le deșertase. Obuzele 

române produseră, în schimb, un efect mult 

mal simţitor în Vidin. Bateria, turcescă de sub 

castelul bulgar fu forte maltratată, tot aseme- 

nea şi castelul însuși; tunurile bastionului 

fară reduse la tăcere, orașul Vidin era în fla- 

cări în patru părți, şi incendiul nu se putu 

stinge de cât n6ptea, târdiu. 

Turcii căutară, la rândul lor, a împedeca 

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

a repara. stricăciunile produse de bombarda- 

mentul din ajun la bateriile n6stre ; dar cu 

tote aceste, ele fură repede restabilite și puse 

în stare.a susţine lupta. | 

Un detașament turcesc de forța unei com- 

panii pornise, la. 12/24 iunie, în ciamuri şi bărci 

despre Arcer-Palanca, pentru a împinge 0 re- 

cun6scere în jos de Ciuperceni, la Dâsa. 

Ajunși în ostrovul din dreptul malului român, 

soldații turci nu pot resista pornirei lor. de fa- 

natică cruqime asupra creștinului, și măcelă- 

resc pe niște bieţi cioban! ce se aflaii în acea.
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insulă. Apoi el se apropie de țărmul român. 
Dar escadrânele nstre, staționate la Dsa, în- 
tîmpină așa de r&ii pe cel ce caută a desbarca, 
în cât îl silesc a se întârce în grabă și a se 
retrage în insula din faţă. Călărași se iai după 
dînșii- în bărcile pichetelor, până în ostrovul 
unde Turcii căutase a se adăposti, și-l. gonese 
și de acolo, după ce le înflige perderi prin mai 
mulți morţi și răniţi. | 

Neobservănd pe malu Dunărel spre Dâsa nici 
baterii, nici trupe de infanteriă române, Turcii 
creduseră, probabil, că acest punct este neocu- 
pat, și recunoscerea ce executară la 12/24 iunie 
putea. avea scopul d'a se asigura dacă este po- 
sibilă o întreprindere în acea parte, spre a în- 
târce posiţiunea Ciupercenilor și a ataca ast- 
fel, în flanc și pela spate, Calafatul. Ivirea că: 
lărașilor noștri demonstră Turcilor că vigilența 
trupelor române nu lipsesce nici în acest loc. 

Defensiva românescă de la gura. Jiului ȘI 
până în fața gurei Timocului, fusese, și densa, 
întărită, pe la.-finele lut maiti prin sosirea divi- 
siunei a 3-a, retrasă, precum am v&dut, de la 
Giurgii unde acoperise capitala până la veni- rea Rușilor, și pornită apot în Oltenia: Acâstă 
divisiă stabilindu-și cuartierul S&u general la Băilesci, avea misiunea de a. servi de reservă 
Și sprijin celor dou& divisiuni ale corpului I-it
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la Calafat şi împrejur, și, detașând trupe spre 

stânga până la Jighera și Zavalu; pe malul 

drept al Jiului, numita divisiune trebuia să ia 

contactul cu trupele divisiuneă a 1-a de pe ma- 

lul stâng a acestui xâii. Trupele celor trei divi- 

siuni, i-a, 2-a, 3-a, ocupau la finele lul junie 

și începutul lui julie, următrele posiţiuni: 

La Calafat, unde erai cuar tierele-generale 

ale corpului I-iă și divisiunel l-a, se aflau: 

batalionul al 4-lea de vânători, regimentele al 

4-lea de liniă, 1-iii, al 3-lea şi al 4-lea de do- 

robanţi, bateriile 2-a, 6-a, din regimentul l-iă, 

și a 2-a, -a, 5-a și 6-a din regimentul al 2-lea 

de artileriă, mai multe divisione de artileriă 

teritorială (pompieri) compania 4-a de genii, 

companiile flotilei, escadronul Olt din regimen- 

tul 1-iu de călărași. 

La Desa escadronul Doljii, şi escadronul 

mixt al regimentului l-iii de călărași, escadr6- 

nele Argeș, Vâlcea, ! Muscel din regimentul al 

2-lea. de călărași. 

La Rest, escadronul Romanați din. regimen-: 

tul i-ii de călărași. . 

La Ciupercenă, regimentele 1-i de liniă, şi al 

2.Jea de dorobanţi, bateria 3-a din regimentul 

al 2-lea de artileriă, şi o secţiă din bateria 6-a 

a regimentului 1-iit de artileriă. . 

La .Cetate, cuartier-general al divisiunei a.
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2-a, se afla regimentele al G-lea de liniă și al 
6-lea, dorobanţi, bateriile a 4-a din regimentul 
l-iă și a 4-a din regimeutul al 2-lea de artile- 
riă, escadronul Dâmboviţa din regimentul al 
4-lea de călărași. 

La Salcia, regimentul al 3-lea de linie, bate: 
“ria 5-a din regimentul 1-ii de artileriă, esca- 
dronul Mehedinţi din regimentul 1-iă de călă- 
rași. ! 

La Giîrla-Alare, batalionul l-iă de vânători, 
„escadrânele Prahova și Buz&ă. din regimentul 
al 4-lea de călărași, bateria 3-a din regimen- 
tul 1-iă de artileriă. | i „. 
„La rata, regimentul al 5-lea de dorobanţi. 
La Fontâna- Banului, regimentul al 8-lea, de 

dorobanţi. 
La J/aglavit Și Golenţ, regimentui a] 7-lea de dorobanţi: | 
La Poiana, opt, și may târdiă când se sta- bili aci Comandantul Suprem cu cuartierul- general al armatei române, dece escadrâne de cavalerie , adică escadrânele de gendarmy de Iași şi Bucuresci, Și regimentul 1-ii şi al 2-lea „de roșiori, | d 
La Băilesc, cuartier-general al divisiunei. a 3-a, staţionait regimentele al 2-lea și al S-lea de liniă, al 9-lea de dorobanţi, și un batalion din regimentul al 11-lea, de dorobanţi, bateria
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6-a din regimentul al : 3-lea, şi bateriile 1-a, 

5-a, G-a din regimentul al 4-lea de artileriă ; 

un escadron din regimentul al 5-lea de călărași. 

La Aloțăţei, regimentul al 10-lea și al 12-lea 

de dorobanţi; bateriile a 2-a şi a 4-a. din re- 

gimentul al 3-lea de ar tileriă. Aceste trupe 

l&gă aci divisiunea 3-a cu divisiunea. 2-a spre 

Fântăna- Banului și Dlaglavit. 

La Bistreț, în legătură prin Catanele, Negoiit 

şi marginea Dunărel cu trupele divisiunei l-a 

la Rast, se afla 2 escadr6ne din regimentul 

al 3-lea de călărași, și regimentul al 65-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 girle, 

La Cirnu, acest batalion avea, compania 1-a 

şi a 4-a; şi mal departe spre Est, 

La  aacieșul-de- -Jos, compania 2-a. Tot te- 

venul din'naintea. acestui batalion era fârte a- 

nevoi6s pentru ofensiva pornită de peste Du- 

năre, şi favorabil, din contra, pentru defensivă, 

fiind acoperit de numerâse bălți și smîrcuni cari 

se întind până la Jiu, precum balta Bistreţului 

a. Măceșului, a Nedeii și 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
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de călărași, cu misiune d'a observa terenul 
până la Zavalu și drepta Jiului, și a ține legă- 
tura, spre Ostroveni, cu trupele din divisiunea 
+-a de pe malul stâng al acestul rit. 

T6te aceste trupe aveai la cuartierele lor 
generale, saii pe punctele ce:se socotise mai 
priinci6se, serviciile lor auxiliare de genii, de 
pontâne, de telegrafiă militară, colânele de 
muniţiuni şi de subsistență, trenurile, ambu- 
lanţele centrale și divisionare. Una din „cerin- 
țele primordiale ale artei resbelului care se 
impun oștirilor — a se împrăștia pentru a se 
hrăni, a se aduna pentru a combate — era 
ast-fel deslegată de comandamentul superior al 
armatei române prin distribuirea trupelor și 
mănţinerea relaţiunilor între dânsele pentru o 
repede concentrare. 

Trupele române sunt acum destul de întă- 
rite și solid aședate pentru a putea întreprinde, 
la rîndul lor, demonstrațiuni pe teritoriul tur- cesc. Aceste demonstraţiuni. n'au de “scop a duce cu sine, ca incursiunile musulmane, te- rorea și devasțiuneă,; objectivul lor este de a 
Tecunbsce de aprope posiţiunile vrăjmașului 
și a descoperi cugetele și întreprinderile sale, . pentru a se putea mai bine păzi de dânsele. 
In acest Scop urmase recunscerea de la %/,, iunie, împinsă de la Girla-mare spre Floren-
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tin. La 12/,4, se face o nouă expediţiune de 

trupe cari trec în bărcipe malul drept al 

Dunărei spre Catova şi Ceiselo, la Nord de 

Vidin. Ele constată că acele puncte sunt ocu- 

pate de trupe turcesci, şi după ce schimbă 

câte-va focuri cu ante-posturile inamice, tru- 

pele n6stre se retrag împlinindu-și scopul de 

iscodire care li se dase. A doua di la !3/2ş iunie 

recunâscerea este reînoită cu detașamente 

mai numerâse carl împing investigaţiunile lor- 

mal departe, pun pe fugă posturile înaintate 

cari cercă a le opri, și daii foc pichetelor . tur- 

cesci putând servi de r6zim atacurilor asupra 

țermului român. 

De două luni, dar, de la isbucnirea r&sboiu- 

lui, Români și Turci sunt în luptă, în aprope 

dilnice ciocniri. In primele cinck-spre-dece dile - 

când armata, română nu era încă înșirată pe 

Dunăre, când ea nu putuse ocupa tote punctele 

depe țărmuri și trebuia să împlinâscă întârdierel 

Rușilor, teritoriul fusese deschis năvălirilor și 

_pustiilor bandelor de .neregulaţi, Cerchez și 

bași-bozucă, cari omoriră, predară, făcură, tot 

felul de crudimi. Indată ce armata română se 

arată, mai ântâiii la. Calafat, la Giurgiii. și OI- 

tenița, ea pune stăvilă, pe acele puncte, în- 

drăznelel musulmane ; și când colânele rusesci 

sosesc la locurile destinate a se lua în pază de 

8
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dînsele,când oștile române se îndeșesc dela gura 
Oltului până în dreptul gurei Timocului, frunta- 
riile n6strenumaipot fi nepedepsit insultate, in- 
cursiunile, devastările şi barbariile sunt înfre- 
nate, operaţiuni sistematice, regulate, conforme 
cu legile r&sboiului şi usurile popârelor. civi- 
lisate , se substitue atacurilor sălbatice cu cari 
Turcii creduseră că vor îspăimânta pe Români. 

Departe de a-și ajunge asemenea scop, ace- 
ste atacuri avură resultatul cu totul opus de a 
deștepta dorințele şi aspiraţiunile de libertate 
și de neafârnare deplină ale națiunei române, 
de a. face să isbucnâscă legitima. sa indignare, 
patriotica sa mâniă faţă cu lovirile neomensse 
ale Porţei; de a sili, în fine, 6stea românescă 
să esă la luptă și să arate atât vrăjmașiului, 

„cât și lumei surprinse, calităţile, sciința şi vir- 
tuțile ei militare. 

O dată cu împlinirea, datoriilor sale către 
țeră şi cu spornica apărare a teritoriului, oști- 
rea-românâscă, în intervalul de două luni de 
la 11/23 aprilie până la 19/22 junie, fusese încă 
în posiţiune a da armatei rusesci un concurs 
a cărei valdre nu se p6te contesta. Acâstă ar- mată, scutită de pedici și de întreprinderi. se- 
ri6se din partea vrăjmașului cărui făcea faţă forţele române, își săvârşise în liniște şi ne- tulburată marșul ei strategic și desfășurarea
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pe Dunăre. Comunicaţiunile sale cu basa de 

operaţiuni îl fuseseră. asigurate prin păstrarea 

podului de la Barboși de către trupele române, 

până la. sosirea. primelor detaşamente'rusesci, 

şi marele-duce Nicolae putuse aședa cu înles- 

nire aripa stângă a armatei sale la Brăila, Ga- 

laţi şi gurile Dunărei, având flancul drept aco- 

perit de oștirea n6stră. Prin apărarea acesteia 

la Olteniţa, la Giurgiu, ca și la Calafat și pe 

cele-lalte puncte, Ruşii nu mai avură a. cuceri 

malul stâng înainte de a trece în ofensivă pe- 

ste Dunăre, cum erai siliți a face în anterid- 

rele răsbdie cu Turcii. Dar nu aceste fol6se 

numai, prin ele însele destul de însemnate, le 

trase armata rusă, înainte de a păși în Bulgaria, 

din acţiunea trupelor române. Vom vedea în 

curând concursul viguros și eficace pe care 

armata. n6stră îl dete trupelor Ţarului la tre- 

cerea lor peste Dunăre, la luarea Nicopolei, şi 

la. asigurarea și lărgirea basei lor de opera- 

țiuni. 

Cu venirea Imp&ratului Alexandru în Ro- 

mânia, lumea era în adăstare de evânimente 

mari și decisive pe teatrul resbelului. Nu fără 

Gre-care mirare ea vedea cum de la sosirea 

monarcului Rusiei la cuartierul-general al ar- 

matei sale în Europa, timpul înainta, şi totuși 

nu se începea operaţiuni însemnate, al căror
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prim act trebuia să fie trecerea Dunărei Și lua- 
rea ofensivei. In adevăr, se săvîrşise dou& luni 
de la pășirea Rușilor peste Prut Și de la des- 
chiderea acestei campanii, pe care comanda- 
mentul rus avusese timp s'o chibzuâscă Și s'o 
pregătâscă în detalii mai de o jumătate an de 
la mobilisarea şi concentrarea trupelor impe- 
riale în Rusia de mâză-di, adică din noembre 
1876. 

Dar am mai spus câte obstacole Și câte di- 
ficultăţi întîmpinară Ruși! în marșul lor spre 
Dunăre din causa timpului împotrivitor,a ploi- 
lor, inundațiunilor, desfundărei drumurilor și 
a greutăţei comunicațiunilur într'un ano-timp 
care fu de astă-dată excepționalmente nefavo- 
rabil operaţiunilor militare. | 

Pe lângă alte întârdieri, Rușii mai avură Și 
pe acea de a nu putea profita de materialul 
lor de câi ferate de cât până la Iași, și de acolo 
a îi siliți la continve şi, anevoidse transbor- 
dări. Prin deosebirea de depărtare a railurilor 
căilor ferate ruse de acea admisă de tote cele-. 
lalte State, Și prin urmare Și de România, 
Rușii avuseseră în vedere a îngreuna înainta- 
rea armatelor inamice în interiorul Rusiei. Dar 
acum el constataiu că uvantagiul ce voise să-si 
asigure într'un resbel defensiv se pâte întârce 
în contra. lor în casul unui resbel ofensiv, și  
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neputăndu-se folosi de materialul rus pe dru- 

murile ferate străine, armatele rusesci întîm- 

pină peste fruntarii asemenea greutăți de trans- 

port. Acâsta fu, în parte, şi cuvîntul pentru 

care Rușii nu putură aduce cu sine un apro- 

visionament îndestulător penru poduri atât 

de importante ca cele ce aveaii a se arunca 

peste Dunăre. Acest aprovisionament trebui 

pregătit, după intrarea armatei ruse în campa- 

niă, la Brăila şi la Galaţi, pentru care sfârşit fu 

nevoiă a se face acuisiţiune de tot stockul” de 

lemnăriă aflat în România , a se transporta 

apoi și lucra, pe locurile unde urma a fi între- 

buinţat acest material de poduri. 

In finelucrările pregătitâre priimind o mare 

inăpulsiune, Rușii (corpul al XIV-ea, general 

Zimmermann) trecu Dunărea. la 1%/.2 iunie între 

Galaţi şi Brăila. După ce resping resistenţa 

'Turcilor în acea parte, de alt-minteri slab al- 

cătuită șipucin însemnatăîn raport cu resulta- 

tul obţinut, trupele rusesci se fac succesiv stă- 

pâne pe posiţiunile de la Ghecet, Măcin, Hir- 

șova, Isaccea, până la valul lui Trajan, şi sta- 

bilese între Galaţi și Brăila primul pod care 

lâgă malul drept al Dunărei cu malul stâng. 

Cincl-spre-dece dile după aceea, în diminâța 

dileă de 15/27 iunie, Ruşii (divisia 14-a, general 

Dragomitoft, din corpul al VIll-ea, și brigada
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4-a de vănători) săvirşesc cu forță a doua tre- 
cere a Dunărei la Est de Zimnicea, spre Șistov,; 
iai, după o luptă de câte va ore, acest oraș, şi 
încep pe dată a lucra la aședarea 'unui alt 
pod pentru strămutarea armatei lor de opera- 
țiune în Bulgaria. 

Objectul scrierei de faţă fiind mărginit în 
istorisirea faptelor și luptelor oștirel românescă 
în r&sboiul din 1877—1 878, nu vom menţiona 
de cât fârte sumar operațiunile armatei ruse 
peste Dunăre, și ne vom întinde asupra lor 
numa! întru cât ele vor avea o înriurire asupra 
acțiunei armatei române, și vor sta în legătură 

- cu mișcările sale. 
Pentru efectuarea trecerei lor la Șistov, 

Rușii. priimiră iarăși un folositor concurs din 
partea. trupelor nâstre pe tot țărmul Dunărei 
de la Islaz la Calafat. Solicitat 'de căpetenia 
armatei ruse, comandantul suprem al armatei 
române ordonase o bombardare generală pe 
tâtă linia, care avea a începe la 1+/,, iunie, și a urma până a treia di. Circulaţia pe Dunăre fiind împedecată pentru Ruși de „tunurile cetă- ților de pe malul drept şi de monitorele și bastimentele de resbel turcesci, dînșii fuseseră nevoiți a porni materialul Podului de Ia Sistov cu calea ferată la Slatina, și al pogorâ de aci pe Olt spre Dunăre. Din gura. Oltului, plutele 
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și pontânele trebuiaii să se strecore sub ceta- 

tea Nicopolei pentru a ajunge spre Zimnicea, 

“la punctul de trecere al trupelor rusesci. Acestă 

strecurare nu pulea isbuti de cât cu protecţiu- 

nea și ajutorul trupelor române staționate la 

gura Oltului, și a. pateriilor n6stre de pe malul 

drept al acestui rîă. 

Pentru acesta, în urma înţelegeri între co- 

mandamentele ambelor armate, infanteria n6s- 

stră (regimentul al 7-lea de linie) de la. Islaz 

aș6dă un lanţ de tiraliori și trupe de susținere 

în unghiul dîntre gura Oltului şi Dunăre; şi 

în nâptea de 1/2 iunie, când începe pogorirea 

pontânelor în Dunăre, acestă infanteriă. dirige 

un foc viii asupra ante-posturilor turcesci așe- 

date în tranșele la gura Osmului, la Vest de 

Nicopole, şi împedică ori-ce încercare din 

partea acestora de a se opune trecerei pont6ne- 

lor rusesei. Iar tunurile bateriilor a 3-a Şi 

5-a. din regimentul al 3-lea de axtileriă deschid 

asupra acelor tranşele și a bateriei turcesci, 

aşedată pe înălţimi, tot la Vest de gura 0Os- 

mului, un foc atât de tare şi bine hrănit în cât 

inamicul, ne mai putându-se mănţine pe acea 

posiţiune sub focurile combinate ale infanteriei 

și artileriei n6stre, o părăsesce. Pontânele și 

materialul de pod pentru Ruși, putură ast-fel 

eşi din Olt în Dunăre, și trece în dreptul cetă-
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țel Nicopole cu ajutorul trupelor române de la 
Islaz, și bateriilor rusesci de la Turnu-Măgurele 

„Și de la Flămânda. In nopțile de 157, ȘI 16/2, se: 
repetă acâstă operațiune până ce tote pontânele 
și plutele necesarii fară trecute spre Zimnicea. 
Românii ocupă asemenea pe ceie l'alte puncte 

pe vrăjmaș, spre a distrage atenţiunea sa de 
la punctul trecerei Rușilor la Sistov. Bateriile 
de la Corabia (1-a din regimentul al 3-lea și a 4-a din regimentul al 4-lea de artileriă! pom- 
bardă la, 14/,4 ȘI 15/27 posițiunea de la Măgura, 
pe când detașamente de vânători Și infanteriă 
execută simulacre de îmbarcare în vasele pi- „chetelor spre a neliniști pe inamic. 

La Bechet începe Ia, '4/2s junie, la amiază, focul asupra întăririlor de la Rahova de către bateriile a 2-a și a 5-a din regimentul al 4-lea de artileriă, care distruge mai multe edificii şi aprinde încendiul în cetatea turcâscă. Acţiunea tunurilor românescă inu până la 6 ore. sâra, și fu atât de viuă, încât sili garnis6na turcâscă a evacua orașul și a tăbâri pe d€lurile din „Stânga, numite Trei Movile. Bombardarea. re- începe a doua di, 19/7, în două rânduri, fără ca Turcii să respundă. Dar pe la 6 ore s6ra, artileria turcâscă ese, în fine, din tăcerea ob- servată până atunci, și începe focul, la care 
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tanarii noștrilrăspund viguros până n6pte când 

inamicul suspendă acţiunea. 

Tot la '4f,g iunie, la 12 ore din di, începe 

canonada, asupra Vidinului de către bateriile 

dir. Calafat, Turcii r&spund, însă superioritatea" 

focului român este visibilă. Tunurile castelului 

bulgar sunt în curând reduse la, tăcere pentru 

restul qilei; forturile și întăririle cetăţei tur- 

cesci suferă simţilore stricăciuni. Orașul Vidin 

este pus în flăcări de focul concentric al bate- 

riilor române. Dar și tragerea, artileriei tur- 

cesci, rectificată de desele bombardări între 

ambele posiţiuni, este, de astă-dată, bine în- 

dreptată, și pe lângă stricăciunile în întăririle 

n6stre și în orașul Calafat, ea. ne pricinuiesce 

perderi în Gmeni, între cari rănirea căpitanului 

Botez din corpul de genii, rănirea și mortea 

mai multor tunaă din regimentul I-iii de arti- 

leviă. Canonada a. ţinut până la 6 ore sera. 

A doua di, 15/;, iunie, focul reîncepe la 7? 

ore diminâţa din partea Românilor atât la Ca- 

Jafat, cât și la Ciuperceni asupra unei col6ne 

de trupe în marș, și unul mare convoi care le 

însoțea pe șosea da lungul Dunărei ducând 

„de la Vidin la Arcer-Palanca. Obuzele române 

pun desordinea în col6na turcescă.; ele reîncep 

" destrucţiunea în Vidin. Turcii se apără cu 

focul tunurilor îndreptate asupra Calafatului, și



122 | CARTEA TREIA 

bombardarea ţine de ainândouă părţile până la 
3 ore după amiadi. 

Ajulaţi pretutindeni de aceste diversiuni 
vigurâse ale Românilor, Ruși! trecuseră Dună- 
rea la. Sistov, și în â doua jumătate a lui iunie 
își urmeză operaţiunile în Bulgaria. având de 
scopa respinge pe inamic şi a-și deschide calea 
spre Balcani. 

In acest timp ostilitățile nu sunt curmate 
în zona ocupată de forțele române. Ele urmâză 
aprope dqilnic, fie din inițiativa 'Turcilor cară voiesc a cerca de nu cum-va pe ț&rmul român s'a slăbit.paza și rărit trupele în urma, tre- cerei în ofensivă a armatei rusesci, fie din ini- țiativa Românilor ale căror posițiuni s'au în- tărit și garnit de ajuns spre ale permite acţiuni mal întinse, Și întreprinderi chiar pe teritoriul inamic. Ast-fel, comandantul corpului I-ii vă- dend importanța ce ail pentru defensivă, ca Şi pentru ofensivă, ostrâvele Dunărey dintre Vi- din și Calafat, libere acum în urma scăderei apelor și putend servi de posturi înaintate, trimite în dioa, de ini câte-va companii din regimentele 4-lea de liniă și al 4-lea de doro- banţi, cari, sub focul inamic, ocupă cele trei ostrâve, adică insula may mare Calafatul şi cele două mai mici Chichineţul Și Schela Ve- : chiă. Infanteria română isbutesce a se stabili 

a
t
e
 

z
 

 



APĂRAREA DUNĂREI 123 

pe dânsele și a le pune în stare de apărate 

prin tranșele şi lucrări de întărire şi adăpost. 

Turcii cercă prin canonări violente în dilele 

de 21/,, 237, și tu, a scote infanteria n6stră 

din acele insule, însă bateriile din Calafat si- 

lesc în fie-care rând tunurile turcesci a înceta . 

focul, şi soldaţit noștri se mănţin în acele os- 

trâve în care inamicul nu încercă a abordă, 

fiind mai depărtate de ţărmul turcesc de cât 

de cel român, și mai lesne, prin urmare, a se 

sprijini de acâstă parte. 

La Lom-Palanca, localitate pe Dunăre care 

formâză un nod de drumuri venind despre Vi- 

din, Arcer-Palanca şi Belgradjic la Vest, despre 

Sofia, la Sud, și despre Cibru-Palanca. şi Ra- 

hova. la Est, vedetele n6stre de la Rast sem- 

nală o mișcare activă de trupe turcescă. D'a- 

supra Lom-Palancei se concentrase, sub pro- 

tecţiunea bateriilor de pe deluri, o întinsă ta- 

p&ră de infanteriă ale cărel corturi se vedeai 

fârte bine de pe malul român. În port erai adu- 

nate mai multe șăici, bărci şi vase de tot felul 

cară, unele se refugiase aci spre a se adăposti 

de obuzele n6stre din Calafat şi Ciuperceni, 

altele se strânsese din Cibru-Palanca și din 

josul Dunărei pe acest punct, în faţa cărui nu 

era artileriă pe malul român. Fie că acâstă. 

adunare de trupe turcesci la. Lom-Palanca să
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fi avut de motiv mergerea în ajutorul Rahovei 
și Nicopolei, fie că ză fi pregătit un atac asu- 
pra teritoriului român, comandantul corpului 
al II-lea, general Radovici, ordonă colonelului 
Anghelescu G. a concentra în grabă trupe din 
Băilesci, Moţăţei, Galicea-mare, Bistreț și Ji- 
ghera, spre a întări pe cele de la Rast. Neîn- 

| tărdiat sosiră pe acest punct batalionul al 3-lea 
de venători, un batalion “din regimentul al 
10-lea de dorobanţi, câte-și patru „escadrâne 
ale regimentului al 5-lea de călărași, și bate- 
iile a 2-a și 6-a din regimentul al 3'lea de ar- 
tileriă. 

La $-e tunurile române deschid tocul în- 
dreptându'l asupra taberei inamice, asupra 
portului și întăririlor orașului Lom-Palancel. 
Bateriile turcescy răspund pe dată, dar artileria 
n6stră dovedesce o evidență superioritate 
asupra celei inamice. Pe când acesta nu reu- Şesce a ne causa vre-o perdere, artileria ro- mână, din contră, demontâză, de la început, trei piese turcesci, Și silesce bateria, potrivnică ași schimba posiţiunea. O grindină de obuze este asemenea îndreptată asupra infanteriei turcesci, care rădică imediat corturile Și. po- g6ră în vale spre oraș, unde'se adăpostesce. Către s6ră focul nostru încetâză, dar reîn- cepe a doua di "Ja 3 ore dimin6ța, şi se 
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concentră cu tâtă vig6rea asupra orașului în- 

tărit şi asupra portului. Bateriile turcesci de- 

montate cu desăvîrșire, sunt reduse la. tăcere, 

vasele din port sunt cufundate sau distruse, Şi 

trupele otomane golesc Lom-Palanca, care arde 

în flacăs de t6te părţile. 

Asemenea severe acte militare nu erau, ne- 

greșit, de cât răsplata. și întorcerea.. relelor și 

vrăjmășiilor ce Românii, de la începutul luptei 

le suferise de la Turci, fără a le fi provocat; 

ele eraii îndreptate nu în contra unor sate şi 

orașe fără întăriri și lipsite de apărători, cum 

fuseseră cele românesci, ci pornite dela. oș- 

ten! la oșteni și potrivite cu legile resbelului 

şi cu dreptul de legitimă apărare. 

Prin trecerea armatei rusesci peste Dunăre, 

flancul drept al zonei sale de operaţiuni de 

“până acum la gura Oltului r&măsese degarnit 

de trupe, ast-fel în cât pe aripa stângă a arma- 

tei române se produsese prin acesta un gol până 

spre Zimnicea. Divisia rusescă a 31-a. din cor- 

pul al IX-lea, cu care divisia k-a.română avu- 

sese contactul la gura Oltului, se concentrase 

spre Sâca pentru a-și efectua și ea irecerea 

peste Dunăre. Posiţiunile şi întăririle de la 

“'Turnu-Măgurele, Bulgarul şi Flămânda, în faţa 

Nicopolei, ţinute până acum de divisiunea ru- 

sâscă, rămaseră fără apărare. Acest gol, care
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lăsa în aer stânga armatei nostre, și pe unde 
un inamic atent şi gata a profita de greșelile 
adversarului, ar fi putut pătrunde saii spre a 
se arunca asupra flancului stâng al armatel 
n6stre, sau spre a lua în reversit armata, ru- 
s6scă care pășise peste Dunăre, şi a” amerința 
comunicaţiunile cu malul stăng, acest gol pe- 
ricolos nu putea scăpa din vederea comanda- 
mentului român. Pentru a remedia la acest in- 
convenient, se prescrise generalului Manu a 
priimi spre stânga cu trupele sale. Divisia 4-a 
„română, care până acum păzise Dunărea 
între Jiii și Olt, se întinse la = pe malul 
stâng al acestui rîu, ocupând orașul Turnu- 
Măgurele, evacuat de garnis6na rusâscă, cu re- 
gimentele al 5-lea și a] 7-lea, de liniă, regimen- 
tul al 3-lea de călăraşi și bateria 4-a din regi 
mentul al 4-lea de artileriă. Intre gura Oltului 
şi Flămânda remăseseră numai câte-va tunuri 
de piaţă rusesci cari aveati să. opere de con- 
cert cu artileria română. 

Din aceste noi posiţiuni la stânga Oltului, 
"bateriile române ajutară prin focul ce deschi- 
seră asupra. Nicopolei, trecerea spre Sistov a 
pont6nelor rusesci de cari s:a vorbit, în dilele 
de *7/,, 25/10 “lu ȘI ame | 12 iulie 

Cu începerea operaţiunilor ofensive de către 
armata rusă, o problemă strategică și politică 
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de cea mai mare însemnătate se punea Statu- 

lui român. Care avea să fie de aci inainte, și 

„în urma strămutărei resbelului dincolo de Du- 

năre, atitudinea României ? Oștirea românâscă 

trece-va şi ea din defensivă în ofensivă, păși- 

va și dânsa peste Dunăre? In negativă, care-i 

va fi rolul și posițiunea. ulterisră? In cas afir- 

mativ în ce condițiuni se va face acâstă trecere 

a Dunăre! ; fi-va ea în cooperaţiune și: strânsă 

legătură de acţiune cu armata rusă, saii inde- 

pendentă și separată, a având sfera el propriă, 

objectivul stiu deosebit? Afară de interesele 

superidre ale țărei cari trebuiaii cumpănite, 

afară de corentul și direcțiunea spiritului pu- 

blic de cari urma a se ţine cont, mai eraii 

încă alți factori importanţi în soluțiunea. acestei 

probleme, şi acești factori eraă întinderea și 

suficiența mijlăcelor pentru o așa. gravă între- 

prindere, aptitudinea. ş şi soliditatea unsltei cu 

care avea să se esecute, adică a armatei ; şi: 

în fine, nu mai pucin decisive erai vederile și 

sentimentele guvernului și cercurilor m militare 

rusesci în privinţa. unei acțiuni combinate a 

celor dou& armate, a unei alianţe între ambele 

naţiuni cari ar îi luptat alături peste Dunăre. 

Nu era, de tăgăduit că starea de resbel era 

proclamată şi exista de fapt între statul ro- 

mân și statal: otoman. Ast-fel, dar, cestiunea
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de ofensivă şi defensivă. nu may era determi-. 
nată de cât de convenienţele și interesele fie- 
cărel din părţile beligerante. Asemenea ofen- 
sivă fusese luată chiar de Turci în contra Ro- 
mânilor la începutul luptei, Și dacă nu fusese 
împinsă ma! departe, este, negreșit, saii . că 
projectele, sai că mijlocele 'Turciei nu erati 
pentru moment potrivite cu urmarea unei a- 
semenea.. linii de purtare. Dar ce putea să ga- 
ranteze pe Români că acâstă situațiune nu va 
fi schimbată de cursul neprevedut al eveni- 
mentelor, ce putea să-i asigure că la restabi- 
lirea. păcei, ei vor fi consideraţi ca beligeranţi; 
că Turcia va renunța, în privința lor, la. tesele. 
el favorite de suzeranitate și vasalitate, va în- 
ceta a'i irata de rebeli, cum nu se sfiise până 
atunci a face prin actele sale. oficiale, și că, 
neconstrinsă de succese militare netăgăduite 
ale armatei române, Pârta se va determina a 
recundsce suveranitatea politică şi deplina in- 
dependenţă a României ? 

Aceste nesiguranțe, aceste îndoieli se re- 
flectau în . cugetele națiunei române, și dacă, 
este drept a recunsce,.nu lipsea o parte a 
opiniunei mai prudentă, mai pucin îndrăzn€ță, 

“care sprijinindu-se pe incertitudinile, primej- 
diile și sacrificiile nemesurate ce putea să im- 
pună ţ&rel eșirea din atitudinea ce ținuse până 
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acum, considera urmarea. defensivei ca tot ce 

se putea face mai bun și pe viitor, nu mal 

pucin exista în spiritul “public un alt corent 

setos de acţiune; aprins de o nobilă ardore | 

“Sun răpitor avent, care credea că, pentru 

România ora hotărtrilor virile și faptelor au- 

dace a sunat. Acâstă însemnată porțiune a 

opiniunei privea. trecerea în ofensivă şi: păși- 

rea armatei române peste: Dunăre ca conse- 

cuenţă logică şi absolută a situațiunei presente, 

din care putea numai să isvorâscă: pentru 

țeră fol6sele ce era. în drept a aştepta pentru 

viitorul el. Nu este îndoială că, de şi diver- 

gente în. vederile lor, ambe aceste corente 

erai de.o potrivă inspirate de interesul și iu- 

birea. de patrie. i 

Alt element care trebuia, negreșit, examinat 

în cestiunea, intrărei Românie! în resbel ofen- 

siv în contra Turciei, erai vederile acelei pu- 

tex care pornise lupta actuală, apreciările gu- 

vernului Rusiei în acestă: privinţă, şi chipul 

cum comandamentul armatei rusesci ar fi în- 

_ţeles a se combina acţiunea. 'oștirilor ruse Și 

- vomâne pe ăcelași teatru de operaţiuni î în Bul- 

garia. Căci până. aci nu era între guvernele 

impeiial şi' domnesc de cât o înțelegere cir- 

conscrisă, o convenţiune formală. numa! întru 

cât privea dreptul de trecere al trupelor rusesci 

9
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prin România, dar nu și alianță politică şi mi- 
litară în vederea, participărei ambelor state la 
resbelul în contra Turciei. 

Cabinetul român, reflectând la împrejurările 
ce puteau decurge din situațiunea presentă, 
și în faţa îngrijirilor cari mișcaii națiunea , 
căutase a ispiti cugetele miniștrilor şi bărbaţi- 
lor de stat ruși cari se afla atunci în Romă- 
nia, asupra unei cooperări eventuale a armelor 
române peste Dunăre. Cei mai mulţi dintr'înșit, 
Și în fruntea lor dirigentele și organul autori- 
sat al politicei rusesci, cancelarul imperiului 
principe Gortchiacoff, se arătară reci Și pucin 
îndemnători pentru o asemenea acţiune comu- 
nă din partea Rusiei și a, ţărei nostre. 

Fie grija de a cruța politica rusâscă dă greu- 
tăți și a nu deștepta, prin atragerea după 
sine a României în resbelul peste Dunăre, 
susceptibilități sai bănueli din partea altor 
cabinete— motive prin care bărbaţii de stat 
ruși căutaii a, explica declinarea alianței ro- 
mâne—fie ţinta de a păstra mâna liberă pentru 
ori-ce combinaţiuni la încheiarea păcei, şi a. 
se scuti, față cu România, de îndatoriri Și le- . 
găminte cari ar fi putut face pedici, reeși însă 
clar din răspunsurile principelui Gortchiacoff 
că la epoca de care este vorba, adică în co- rentul lunelor lui maii și iunie, cabinetul ru- 
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sesc: nu numai: că nu dorea cooperaţiunea . ro- 

mână peste Dunăre, dar privea, chiar, propu- 

nerea. şi admiterea ei ca 0 micşorare a pres-. 

tigiului Rusiei, ca o îndoială în puterea ei. 

La nota ce adresase guvernului rus, cel 

român, spre a expune dificultăţile ce-i crease 

evenimentele prin isbucnirea conflictului ruso- 

ture, prin intrarea armatelor ruse în ţâră, în- 

cheiarea convenţiunel din aprilie și prin agre- 

siunile turcesci ce urmară, dificultăţi pentru a 

căror învingere- națiunea română se vede si- 

Jită a face tâte sacrificiile și a împinge până 

la extrem resbelul cu - Turcia contând întru 

acâsta pe sprijinul și alianţa Rusiei , d. de 

Nelidoft, capul cancelariei diplomatice din 

cuartierul-general al armatei imperiale, îu în- 

cărcinat să răspundă, în numele guvernului 

său, că România pste, pe risicul și pericolul ei 

face resbel Porţei, dacă-l crede în interesul 

săi, dar că Rusia nu pote ai promite sprijin 

în acâstă. Cât pentru acţiunea. împreună a ar- 

matei române cu armata rusă, imperiul Rusiei 

se crede în măsură,prin propriile sale forțe Și 

fără sprijinul oștirei române, a termina. resbe- 

lul cu Turcia. | ! 

Iar în casul când armata română ar păși 

„peste Dunăre, atunci, dicea. nota. d-lui- de Ne- 

lidoff, acestă armată va trebui să se pună sub
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direcţiunea și ordinile imediate ale comanda- 
mentului rusesc, neputându-se admite pentru 
“conducerea operațiunilor în Bulgaria, două 
direcțiuni și două comandamente. | 

Acesta era, dar, răspunsul diplomaţiei ru- 
sesci. In ce privea. partea, militară, -comanda-: 
mentul imperial care se folosise, precum am 
vedut, de concursul ce aflase în presența, și 
vecinătatea trupelor române pe Dunăre, nu 
declina, în mod absolut, o' eventuală acţiune 
comună în casurile în cari sar fi putut pre- 
sinta în viitor, însă, cum s'a spus, sub reserva 
expresă ca acestă acţiune să fie întocmită 
ast-fel ca ori unde trupe de ale nâstre ar fi ve- 
nit în contact cu trupe rusescă, cele d'ântăiă 
să fie deplin subordonate acestor din urmă ; 
diversele unități tactice române să fie repăr- 
țite și amestecate în unităţile şi corpurile im- 
periale, întrega direcțiune, în fine, și coman- 
damentul cu tâie drepturile sale ierarhice, să procâdă numai de la Ruși. 

Fiinţa propriă a armatei române, ar fi fost 
ast-fel anihilată ; acţiunea roinână. cu desăvir- șire absorbită de acţiunea rusâscă. 

Negreșit că o asemenea situațiune depen- dentă care ar fi făcut să dispară individuali- talea română, nu se putea priimi de naţiune și de Suverănul el, cap suprem al armatei, 
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care nu înțelegea să abdice înalta autoritate 
oștășâscă cel da Constituţiunea ţerei asupra 
forțelor naționale. Vom vedea în curând cum 
cursul evenimentelor va aduce pe Ruși la că- 
inţă pentru mândria dovedită la început faţă 
cu alianța română, și pentru nesocotința. în 
care ţinuseră concursul armatei n6stre. 

Se decise, dar, că trupele române își vor 

păstra acțiunea lor deosebită, și că-și vor alege 
și urma operaţiunile povățuite numai de inte- 

resele lor proprii și de împrejurări. 

Pentru a conduce în pers6nă aceste ope- 

rațiuni, Domnul Carol porni la 3 la cuar- 
tierul-general al armatei sale la Poiana. 

Situaţiunea forţelor române din fața Vidinu- 
lui era, la finele lui iunie, cu totul alta de aceia 

din :5/., mai, când Domnul le trecuse în re- 

vistă. Lucrările de fortificare de la Calafat fu- 

seseră împinse cu vig6re, și ele erati acum 

ast-fel complectate în cât făcea din acestă 

posiţiune un r6zim solid şi tot de-o-dată un 

punct care se putea utilisa în luarea ofensivei 

'decătre trupele n6stre. Aceste lucrări aduceaii 

laudă oficierilor noştrii de geniu și de artile- 
riă, şi constati, în întregul lor, din următorele 

întăriri*): bateriile Carol cu 6 tunuri de calibrul 
8 cm. Krupp; Elisaveta, 5 tunuri de 15 cm. 

*) A so vedea schiţa alăturată.



134 - CARTEA TREIA 

dlircea, cu 4 tunuri de 15 C.m.; Ștefan-cel- Mare, cu 6 tunuri de S cm. Krupp; Afihaiă- 
Vatezul, pentru 15 tunury ; Independența No. 1 
cu 6 mortiere de 15 cm.; Independența No. 2 având 7 mortiere de 15 cm, ; Independenţa 
Ao. 8, cu 6 mortiere asemenea, Aceste bate- rii eraă legate între dânsele prin tranșele pentru infanteriă, și în comunicaţiune prin fire electrice aședate de. telegrafia de compa- niă. Apol se împresurase Calafatul cu o incintă „continuă și cu lucrări înaintate, făcându-se despre Meqă-Nâpte două linir de apărare cu redutele: No. 6 (4 tunuri și 200 6meni gar- nis6nă) Trausilvania, Bucovina, Libertatea, Belgia, 26 Aprilie, în prima, liniă. Prin destu- parea vechilor șanțuri săpate în r&sbâiele ante- ri6re în jurul Calafatului, se “formase a doua. liniă de apărare. Cu situațiunea sa din natură favorabilă pe un platoă înaintând în Dunăre Și dominând malul turcesc, precum Și cetatea, Vidinului, cu lucrările de întărire și cu trupele sale de apărare, Calafatul era de acum anevoie de luat printr'o singură opintire Și un atac de forţă. Indrăzneţ, dar, şi imprudent ar îi fost inamicul dacă ar fi venit să se lovâscă în frunte cu tote aceste întăriri în dosul căror se aflau în prima liniă 10,000 Gmeni, cu o numerosă ar. . tileriă, şi cart may aveau în jurul Și în apropie-
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rea lor imediată încă o dată atâta număr de 

trupe care le putea alerga imediat în ajutor. 

Caci comandantul suprem român își împăr- 

ţise ast-fel forțele în cât la. cas de luptă, să le 

p6lă aduna repede pe punctul ameninţat. 

Așa, afară de garnisâna permanentă a Cala- 

fatului, el mal putea. concentra într'o singură 

alani şi asvârli pe acest punct: 4 bataliâne 

u 8 tunuri ce se aflau la 6 kilometre, la Ciu- 

oercenl, 2 batalisne aflate la 10 kilometre, la 

Golenţ și Maglavit, 10 escadrâne de cavaleriă 

puteai alerga într” un trepăd de la Poiana; din 

Fontâna-Banului, la 22 kilometre de Calafat, 

şi din Cetate la. 25 kilometre, se puteai aduce 

6 bataliâne 1 escadron şi 12 tunuri. Peste 

tot, și cu trupele din Calafat, mal bine de 

20 „000 luptători cu 80 tunuri de piaţă şi de 

câmp, sprijiniți de întăriri solide, se puteau 

opune năvălitorului care ar fi venit direct 

asupra câmpului întărit. Şi în spatele acestor 

torţe mal erau, ca reservă, trupele divisiunei 

a 3. -a de la. Băilesci, Moţăţei, Rast, Neg goi, 

Bistreț până la bălțile Maceşului şi Jigherei, 

încă vre-o alţi 10, 000 6meni. 

Este cert că inamicul ar fi întîmpinat greu- 

tăți seriose și perderi cari ?] ar fi slăbit mult, 

dacă ar fi întreprins un atac de front asupra 

Calafatului.
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Din bombardările urmale până acum , din numcrul gurilor de foc, din lucrările ce ve&duse re&dicându-se Și din mișcarea trupelor împre- jur , Turcii erat în măsură să cunâscă tăria “defensivă ce dobândise acestă localitate. E o puteai încă aprecia din propria lor experienţă, când în resbelul din. 1854 Achmet pașa, întă- rit la Calafat cu 15.000 6meni, respinse luni întregi asalturile Rușilor lux Anrep. Și. atunci Rușii nu atacaă partea cea mal (are a posi- țiunei, frontul despre Dunăre, ci partea despre Nord și Est. . 
De astă dată Turciy nu puteai , deci, com- bina cu succes o operaţiune de felul acesta de cât făcând demonstrațiuny asupra. Calafatuluj, şi căutând a executa trecerea sau may sus, spre Girla-Mare și Cetate; sau mai jos între Ciuperceni Şi Dâsa, şi a lua în Tevers sai a întârce posiţiunea. Dar capul armatei nâstre Preveduse m&surile pentru ambele eventuali- tăți, putând, în primul cas, opune inamiculuy 10 până la 15 bataliâne, AX escadrâne și 24 tunuri aflate pe linia Gârla-Mare, Golenţ, trupe cari ar fi priimiţ sprijinul altor 4 bataliâne cu 12 tunuri de la Moţăţei , “Precum și a câtor- va bataline ce se puteai detașa din Calafat. Aceste trupe aflau o Teservă în forțele stațio- nate la Băilesci. Iar în al doilea cas, acel -al 
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trecerei inamicului între Ciuperceni şi Desa, 
acesta ar fi fost întîmpinat de cele 4 batali- 

6ne cu 8 tunuri din Ciuperceni, de 10 esca- 

drâne care aveai ordin a alerga din Poiana, 

şi de trupe ce s'ar fi pornit din Calafat. 
Aceste erai măsurile care fuseseră chibzu- 

ite pentru a susține lupta, dacă armată tur- 

câzcă de la Vidin ar ficercat să forțeze posi- 
țiunea de la Calafat. Cu prevederea de care se 
inspiră ori-ce adevărat căpitan când, pregătind 

pentru sine succesul și înfrângerea pentru 

inamic, nu perde însă din vedere şi nestator- 
nicia sortei și putinţa neisbândei, comandan- 
tul armatei române nu lipsise a se preocupa 

şi de casul când trupele n6stre nu-și ar mai fi 

putut urma apărarea la Calafat, și ar fi fost 

nevoite a se retrage asupra divisiunii a 3-a, la 

Băilesci. In acâstă direcţiune, și în special pe 

valea lui Bălsan, se recunoscuse punctele cele 

mai favorabile cari ai servit drept câmpuri 

de luptă şi în r&sbdiele anteridre, și pe cari se - 

dispuse a se ridica un alt șir de lucrări și de 

întăriri, spre a constitui pentru armata română, 

o a doua liniă de apărare. 
Trupele aveai instrucțiunile , ordinile de 

marș, itinerarele prescrise de mal "nainte spre 

a fi gata a porni la cel dântâii “semnal; ele 

eraii necontenit deprinse și ținute în mișcare
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prin exerciţiuri, apeluri, alarme de di și nâpte, 
străbăt&nd, spre încercare, de mal multe ori 
distanțele ce aveau să percurgă spre a lua 

"posiţiunile cari trebuiau ocupale în cas de 
alac. Aceste mișcări şi exerciţiuri, cari nu se 
mal executau acum pe câmpul de manevre, ci 
în apropierea inamicului , erati o minunată, 
Școlă pentru oficieri și soldați, şi-l făceau să 
se pătrundă și mal adînc de încrederea în sine și în şefii lor, | 

Mersul evenimentelor din a doua jumătate 
a lunel lui iunie şi de la. trecerea Rușilor pe- 
ste Dunăre, lăsa să se prevedă că trupele tur- 
cesci de la Vidin, cari până atunci nu luase ofensiva, se vor ține de aci înante în defensivă. 
Ele nu mai aveati acum, în Proporţiune cu forțele române ce le steteau în față și cu mi- jlâcele lor sporite de apărare, efectivul sufi- cient pentru a întreprinde cu folos o seridsă operațiune ofensivă asupra Calafatului și a * teritoriului român. Ba erau chiar indicii neîn- doi6se,. precum fusese marșul. spre Arcer Și Lom-Palanca a col6nelor canonate de artileria n6siră la Ciuperceny ȘI Rast — indicii cari nu scăpase din observațiunea cuariierului-general 
român—cari dovedeati temeinic că acel efectiv al trupelor din Vidin începuse a scădea prin detașări de forțe ce se porneau spre Răsăritul
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Bulgariei, în urma. trecerei. Dunărei de către 

Ruși și luărei Sistovului. 

Diferite însciințări și serviciul de informaţi- | 

uni semnalase, asemenea, cuartierului nostru 

general că. nuol ajut6re nu sosise armatei tur- 

cesci la, Vidin. lar mișcarea de trupe inamice 

spre Est se încunosciințase pe dată coman- 

dantului 'divisiunei a 4-a română peste Jiu, 

spre a ficu priveghiere asupra unei întreprin- 

deri eventuale în contra posiţiunilor sale, și-i 

se prescrisese a preveni tot-de-odată și pe co- 

mandanţii ruși învecinaţi despre acestă Mișcare. 

Acum când agresiunile turcesci în contra 

teritoriului român erai cu desăvârşire stăvilite 

prin energia și vigilența apărărei din partea 

oştirilor române, și prin desfășurarea întim- 

plărilor peste Dunăre; când defensiva n6stră 

pe malul stâng nu mai păstra importanța. ce a- 

vusese până aci, căci “Purcil aveai actualmente 

destul de lucru peste Dunăre pentru ca o ofen- 

sivă seri6să din parte-le asupra nostră să mal 

fie mult de temut, se presinta din noii și în- 

tun chip și mai stăruitor întrebarea. : care va, 

fi de aci înainte atitudinea armatei române : ? 

La ântâia. cugetare răspunsul părea simplu. 

România își împlinise scopul, armata misiu- 

nea el. Dar privind lucrurile mai departe și 

din punctul de vedere politic, și din cel militar,
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se putea lesne vedea că împrejurările nu erati 
atât de liniștitâre. 

„ Independența Roniâniei fusese, în adevăr, 
proclamată. de naţiune, dar nu-și aflase încă 
până, aci consecraţiunea prin vre o .recun6s- 

„cere formală din afară. Cabinetul rus, chiar, 
nu se arătase râu voitor acestul act; nu fă- 
cuse însă în privința-l nici o declaraţiune ofi- 
cială. La terminarea resbelului Și încheiarea 
păcei, avea, negreșil, să se decidă acestă ces- 
tiune care, pe lângă interesul capital ce avea 
penlru țera n6stră, era și de domenii interna- 
țional fiind o modificare importantă în stipu- 
laţiunile tractatului de Paris din 1856. Dar 
rămânea, totuși un necunoscut, acesta era si- 
tuațiunea în care resbelul actual va lăsa pe 
Turcia. Fi-va ea cu desăvîrșire învinsă Și sdro- 
bită, saii rămânea-va-i încă, destulă vig6re și 
influență spre a se opune și a face să nu ishu- 
tescă, aspiraţiunile de neatârnare desăvirșită a 
Românie! ? Din acest punct de vedere, Româ- 
Nil nu puteaii de cât să dorâscă slăbirea mi- jlocelor de resistență morală Și materială a guvernului turcesc; Și el trebuia să facă tot ce le sta în putință spre a ajuta la acestă slă- bire. | 

De altă parte, cu cât națiunea română ar fi fost în măsură să facă să valoreze în favârea-y  
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resultate militare mai complecte,. obţinute de 

dânsa și prin singurile sale puteri faţă de gu- 

vernul otoman, cu atât mal multă autoritate 

putea ea să dea revendicaţiunilorsale politice. 

Căci nu pe bine-facerile progresului, nu pe 

privilegiile unei civilisațiuni mai înaintate și 

unei culturi superidre se puteai întemeia. Turcil 

pentru a revendica supremaţia rasel lor asupra 

poporului român; ei își sprijinea pretinsele 

titluri de dominaţiune pe dreptul de cucerire, 

pe forța armelor. Românii trebuiaă, dar, să 

dovedâscă că aceste titluri erai nedestoinice, 

caduce şi perimate. 

Acestă dovadă nu era. încă destul de con- 

chidătâre din faptele de pîn'acum ale armatei 

române. Şi Serbia luptase în trecutul an 1876 

în contra. Turciei, însă părăsită de noroc şi 

neobținând succese definitive, statul sârbesc 

fusese redus la dependența de mai înainte 

către Portă. Acesta putea să fie şi sorta ţerei 

n6stre dacă Turcia nu era deplin învinsă, și 

învinsă cu concursul activ, cu participarea 

directă a. armelor românesci. Nu. puteai, fără 

rușine, a se întârce Românii sub suzeranita- 

tea. turcâscă până a nu fi întrebuințat t6te 

mijlâcele, până a nu fi sleit tote puterile în 

apărarea. dreptului lor. Libertatea și neatâr- 

narea. popbrelor, aceste bunuri preţi6se, nu
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sunt de dar. Ele numai cu mari jertfe se ob- 
ţin, și temelia lor -este puternică când este 
stropită cu sângele eroilor ce-și dati viaţa 
pentru patrie. | 

Consideraţiunile aceste pătrundeaii din ce 
în ce mal mult guvern, opiniune publică, con- 
sciință naţională. Ele îmulţeaii pe fie-care di 
numerul acelora cari priveaii acţiunea, ener- 
gică și trecerea Dunărei de către armata nâstră - 
ca o manifestaţiune necesariă a vitalitățer Ro- 
mâniei, ca o îndatorire pentru ondrea şi vii- 
torul ei. Hotărirea naţiune! şi a Suveranului 
era acum fixată, oștirea românâscă va, lua 
ofensiva și va trece Dunărea, operând în mod 
independent de armata rusâscă. 

„ Inainte de a păși la executarea acestei ho- 
tăvâră, trebuia, să se procâdă la determinarea 
clară și precisă a viitârel acţiuni, să se asigure 
i6te pregătirile pentru a. o face să isbutâscă, 
Acestă acțiune ne având a fi condusă în CO0- 
perațiune cu armata rusă, ea avea, deci, a.fi 
îndeplinită cu 'singurile mijl6ce ale armatei 
române. Urma, mal ântâiă de tote, a se alege 
objectivul strategic, liniile de operaţiuni, a. se 
stabili tâte dispositivele pentru trupe... Objec- 
tivul se afla indicat, atât din privirile politice 
cât și din cele militare. Acesta era, pe lângă 
ocuparea punctelor celor maj importante pe
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malul drept al Dunărei despre Rahova până 

la Florentin, luarea, de către armata română 

a cetăței Vidinului. Scopul ce urmărea Ro- 

mânia, fiind de a se afirma ca. parte beligerantă 

în acest resbel, și de a trage din acâstă silua- 

țiune, la încheiarea, păcei, fol6sele ce comporta, 

ea avea, trebuinţă să ia în stăpânire zăl6ge cu 

cani să fie garantată în contra relei voințe și 

opunerel Porţei în privința noii stări politice 

ce-și crease națiunea română prin proclama- 

rea independenţei sale. 

Din consideraţiuni militare, acest objectiv 

presinta avantagiul de a scuti armata română, - 

de ori-ce amestec cu armata rusă, care avend 

de ţintă Constantinopole , își mărginise, din- 

câci de Balcani, câmpul săii de operațiuni în 

partea răsăriteană a. Bulgariei, între riul Vid 

şi țermul măret Negre. Oștirea românsscă nu 

făcea, dar, de cât să strămute pe cea-laltă par- 

te a Dunărei situaţiunea sa strategică de pe 

partea stăngă, din Olt în faţa. Timocului; ac6- 

stă oştire avea acum să opere între ISker și 

Timoc luând contact spre Vid cu aripa dreptă 

a armatei rusesc, iar teritoriul coprins între 

aceste rîuri până în Balcani, formând Bulgaria 

apusână, oferea trupelor n6stre o zonă îndes- 

'“tulătâre operațiunilor şi scopului ce urmăreil. 

In ordinea măsurilor de luat şi mijlocelor
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de pregătit pentru ofensiva. armatei române, 
din cele mai importante erau, fără îndoială, 

" acelea ce privea legătura.. și comunicațiunile 
cu țâra .a trupelor ce aveau să opere peste 
Dunăre, și. asigurarea. aprovisionărel lor Tegu- 
lată, și neîntreruptă cu objecte de subsistenţă, 
cu material și muniţiuni 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 per- 
manent pe Dunăre. Apoi acest pod urma, să 
fie apărati, în susul Și în josul apei, printr'un 
haragiii de torpile în contra întreprinderilor 
flotilei şi monitârelor turcesci. 

Tera n6stră, care se măgulise mult timp cu 
speranța că autoritatea marilor - puteri euro- 
pene și o apreciare drâptă s şi sănătâsă a Por- 
țel o va. lăsa în afară de conflictul tie se iscase, 
socotise că, în cas extrem, nu va avea a se 
îngriji may departe de cât numai de a face să 
i se respecte teritoriul. Ea riu creduse în pro- 
babilitate de a fi împinsă de împrejurări mai 
încolo de cât susținerea unui resbel defensiv, 
și nu se așteptase la eventualitatea de a fi si- 
lită să pășâscă cu oștirea, sa peste Dunăre ȘI 
să sirămute lupta în câmpiile Bulgariei. Este; 
dar, lesne de înţeles că atunci când se recu- 
noscu necesitatea, trecerei în. ofensivă, tote 
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mijlocele nu eraii pregătite pentru a o între- 

prinde imediat. 

Ast-fel serviciul nostru de pontonieri avea 

un material suficient pentru trebuinţele defen- 
sive ale armatei, pentru trecerea cursurilor de 

apă din interiorul ț&rei n6stre, dar acest ma- 
terial nu era calculat în vederea unui rîti care, 

cu Volga, ocupă primul rang în Europa, pen- 

tru un corent de apă ca. Dunărea, atât de pu- 

ternic, atât de larg pe tot percursul după ce - 

ese din strâmptorea, Porţilor-de-Fer. 

Materialul pentru un pod atât de important 

irebui a se pregăti acum sub graba împrejură- 

rilor, şi, spre acest sfirșit, se concentră la 

„Craiova tâte forțele de care se putea dispune 

în lemnărie și lucrători. 
Din ordinul comandantului armatei, se con- 

stitui o comisiune compusă din colonelul Arion, 

din artileriă ; loc:-colonel Berindei, căpitanii 

Giosan și Vasiliu, din genii, și locotenentul 

de marină Isvoranu, cari priimiră însărcinare 

a. căuta şi propune mijlâcele cele mai repeci 

pentru înființarea podului necesar pentru tre: 

cerea armatei peste Dunăre. Acestă. comisiune 

își împlini cu zel, activitate și competență 

demne de îâtă lauda, mandatul ei, și tâte amă- 

runtele technice și practice ale problemei ce 

avea dc deslegat priimiră o nemerită soluțiune. 

10
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Nu rămânea, de cât să se procâdă la executare. 
Sub direcțiunea specială, a căpitanului Vasi- | 

liu, și cu concursul companiei de pontonieri al 
armatei, se desfășură o neobosită activitate 
pentru facerea acestui pod. O dată terminat, 
vasele, plutele, pontânele, porlierele, etc. aveai 
să fie pogorite pe Jii în Dunăre, și împreu- 
nate pe punctul unde comandantul armatet ro- 
mâne avea să decidă aruncarea podului. Dar 
ducerea Ja capăt a unei asemenea lucrări nu 
era scutită de întârdieri şi de greulăți. căci o 
însemnată parte a materialului de cherestegiă 
disponibil în ț6ră fusese absorbit de trebuințele 
armatei ruse, și de podurile ce dânsa avusese 
a stabili peste Dunăre. Cheresteaua însăși urma 
a se pregăti la ferestraie, în munţi, și aduce 
de la mari distanțe, ceia ce impunea o no- 
tabilă perdere de timp. 

Apoi în ce privea torpilele pentru apărarea 
podului, serviciul nostru de pirotechniă mili- 
lară nu avea o aprovisionare care să fi fost 
îndestulătâre pentru îndoitul baragii ce urma 
a se aşeda în apele rîului, de ambele părţi 
ale podului. Nu erati pregălite elementele, 
materiile prime, instalațiunile speciale pentru 

Se putea confecționa în (cră asemenea tor- 
pile. Armata rusescă ÎȘI sleise și ea aprovi- 
sionarea prin propriile er necesități, și nu pu-  
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tea înlesni în acâstă privință trebuința arma- 

| Lex române. Acâsta era, dar, silită a-și procura 

de la fabrică din afară, și a aștepta să-i SOs6s- 

„că aceste muniţiuni de xesbel. 

Ne am întins în descrierea acestor ame- 

runte, fiind-că am credut necesariu a arăta 

motivele cari întărdiară ofensiva română, ho- 

tărită în 'principiii pe la finele lui iunie, dar 

care nu se efectuă de cât la "25, de către în- 

trega nostră armată 'de operaţiune. Câte ce- 

rințe, câte ajutore, câte lipsuri nu trebuiesc 

îndestulate într'o oștire, înainte de a purta acea 

strașnică acțiune a r&sboiului pe tărăm ina- 

mic. Și dacă state miari şi puternice cark ai 

intrat în luptă fără îndestulă pregătire ai plă- 

tit cu influenţa, cu prestigiul militar și cu mă- 

rirea. lor grăbite întreprinderi, cu cât ţări mai 

mici și mai restrinse în putere nu sunt ele mai 

mult expuse la rele şi pericole cari le pot pu- 

ne în joc chiar existenţa, dacă nu chibzuesc 

i6le mijlocele, dacă nu-și asigură tote elemen- 

tele de succes în ora supremă în care pot fi 

„chiămate a:și susține cu armele drepturile Şi 

onsrea lor. Fericite națiunile cari nu perd din 

vedere că în ordinea socială şi politică, ca în 

ordinea naturală, numai individii şi speciile vi- 

gur6se, armate pentru apărare, nu per și nu | 

sunt nimicite în lupta pentru vi6ță , şi carl
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folosesc timpurile îndeletnice' şi liniștite. ale 
păcei nu în slăbiciune Șîn moleşire, ci în la- 
bâre, în împuternicire fisică ȘI intelectuala —: 
căci mens agitat molem, mintea conduce materia. 
„Până la complectarea, tutulor pregătirilor 

pentru a o pune în stare a lua ofensiva, ar- 
mata română trebuia a se menţine încă în. 
defensivă. Trupele n6stre nu erau însă inac- 
tive ; ele se prepara chiar de acum la misi- 
unea lor viitâre. Comandamentul și statele- 
majdre studiau planul de operațiuni, recunos- 
ceai punctele de trecere ale Dunărei, prepara. 
cartele, regulaă dispositivele de marșuri și 
etape. Intendența și serviciile de administra- 
țiune ale armatei, ajutate de legile ȘI regula-. 
mentele de recuisițiune în timp de resbel, de ofrandele și darurile voluntare cari nu sleiau, 
complectau depositele, pregăteaii și asigurau transporturile. In fine trupele își întăreaii efecti- vele, își lărgeaii cadrele, dau cât mai multă co- hesiune unităţilor car fuseseră din nou create. 

Cu ocasiunea punerel oștirel pe picior de: resbel, noui regimente de dorobanţi și de arti- leriă se formase. Aceste regimente, cari se. alcătuiră. cu înlesnire grațiă sporului de conti- gente chiămate sub arme, se încadrase în di- visiunile și corpurile active, și se instruise ȘI consolidase atât de repede în cât puteau merge
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împreună cu vechile regimente. Inainte de a 

fi trimise în foc, ele aveaii a-și primi acele în- 

semne cari, pentru corpurile armate, consti- 

tuesc sufletul în care se concentră vița și sen- 

timenteie cele mat înalte ostăsesci— drapelele. 

Ceremonia acâsta. se îndeplini într'un chip 

cu deosebire solemn, în acele împrejurări, la. 

cuarlierul-general din Poiana. După ce, con- 

form frumâsel tradițiuni urmată în oștirea 

n6stră, se săvîrşi ceremonia care chiamă asu- 

pra. stâgului bine cuvântării ceresci și-i dă o 

religi6să consecraţiune, Domnul și capul su- 

prem al armatei înmână însemnul fie-cărui 

regiment comandantului s&ii, înconjurat de o 

delegaţiune de tite gradele, și adresă trupelor 

următorul ordin de di: | 

Către houile regimente de dorobanţi şi de artileriă. 

« Dându-vă drapelul corpului, vă încredințez 

« ondrea României, pe care o pun ast-fel sub 

« scutul curagiului, devotamentului și abnega- 

_< ţiunei vâstre. | 

« Pentru prima 6ră se presintă solemna 

« ocasiune d'a, priimi drapelul în predioa merge- 

< rei pecâmpul de ondre; căutaţi a-l încununa 

« d'o neperitâre gloriă. 

« Nu uitaţi nici o dată că drapelul este sim-
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< bolul Patriei; cea mai mate ondre pentru voi 
< este de a vă da vida “pentru a-l apăra și a-l 
< păstra în mânele vâstre, făcăndu-l pururea 
< să fălfăie peste tâte obstacolele ce va învin- 
< ge vitejia vâstră. » 

CAROL 
Din marele cuartier-general de la Poiana 17 iulie 1877.
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(Urmare) 

Repede ochire asupra evenimentelor petrecute peste Dunăre de la 

a doua jumătate a lut iunie până în primele qile ale lui iulie.-— 

Actualul plan de campanie al Rușilor, şi depărtarea de la pla- 

nurile urmate în răsbdiele anteridre între Rusia și Turcia. — 

Armata rusă în Bulgaria se împarte în trei fracțiuni.— Cen- 

”_trul înainteză spre Balcani, stânga spre rîul Lom, drepta spre 

riul Vid — Expediţiunea generalului Gurko peste Balcani. — 

Cererea Rușilor pentru ca. armata'română să-i ajute în atacul 

asupra Nicopolet.— Motivele care determină comandamentul 

român a ordona ca trupele nâstre să participe la, acestă ope- 

raţiune.— Concursul dat de trupele române de la Turnu-Mă- 

gurele şi Islaz la acest fapt de arme.— Prima luptă a Rușilor 

înaintea Plevnei, şi învingerea lor de către trupele lui Os- 

man pașa.— Silinţele desfăşurate de Turcit pentru energica 

continuare a resbelului. — Concentrarea forţelor rusesci pentru 

a resbuna insuccesul din 8/pg iunie.— A doua bătăliă înaintea 

Plevner.— Victoria Turcilor.— Perderile simţitâre ale Ruşilor.
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Inainte de a continua cu nararea faptelor 
oștirei române, este de trebuință să aruncăm 
o privire peste Dunăre, și să urmărim acolo 
desfășurarea și mișcările armatei rusesci, căci 
de aci resultară evenimente a căror însemnâ- 
tate a impus armatei nâstre o acțiune cu to- 
tul alta de aceia ce era prevedută la început. 

Comandamentul armatei imperiale hotărîse 
„a se depărta, de astă dată, de planul care se urmase în tot-d'a-una în r&sbdiele d'între Ruși 
și Turcă pe câmpiile Bulgariei, plan care con- 
sia în executarea unor operațiuni av&nd 
de scop mai ăntăiă cucerirea primei linii de 
apărare a Turcilor, Dunărea. Stăpâni pe acâstă 
liniă strategică, silințele Rușilor se îndreptat apoi asupra cuadrilaterului Rusciuc-Silistra- Varna-Șumla, unde-și constituiaă o basă se- condară pentru a-și deschide „trecerea peste Balcani Și a înainta spre Constantinopole. Planul acesta: devenise Gre-cum clasic fiind-că de la 1768, de câna începe a se strămuta peste Dunăre resboiul între Rusia și Porta, şi până ia. 1854, el fusese invariabil executat de tte căpeteniile armatelor rusesci, de Ro- manzolt, Suvaroft, Michelson, Prosorovski, Kamenskoi, Kutusoff, Wittgenstein, Diebitch, - Gortchakofi, Paskievitch. Executarea lui lua în tot-d'a-una două, câte o dată și mai multe 
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campanii. Regulat Turcia, cu excepţiune de 

anul 1829, se îndupleca la pace înainte ca 

Rușii să fi trecut Balcanii şi să se fi îndreptat 

spre Andianopole. 

Te rândul acesta marele-duce Nicolae con- 
cepuse alt-fel operaţiunile armatei în capul 
cărei se afla. Pornind de la convingerea că 

Turcia se afla acum mai slăbită de cât în tre- 
'cut. pe când Rusia, din contră, dispunea de : 

forțe și de mijlâce mai întinse pe cari i le de-- 
dea organisaţiunea sa militară întărită, îmbu- 

nătăţirile progresului precum : armament per- 

fecţionat, material de resbel îndelung pregătit, 

înlesniri de transport şi coinunicațiuni prin 

căile ferate ale imperiului rusesc şi prin liniile 

de drum de fer cari le întâlnea pe teritoriul 

român, comandantul rus voia a da armatei 

sale acea energiă și repediciune cu cari se 
conduc astădi răsbâiele moderne prin punerea 

în mișcare de mase mari, permițând a da. lo- 
viri decisive şi a ajunge mal curănd la scop. 

După trecerea sa peste Dunăre, marele-duce 

Nicolae își împărţise armata în. trei mar! frac- 
țiuni. Centrul era format de corpul al VIll-a 
(general Radetzki) şi de o col6nă specială co- 
prindend 43:/, escadrâne de cavaleriă, 10 1/+ 
batalisne de infanteriă și 38 tunuri, sub ordi- 
nile generalului Gurko. Acestei col6ne, prin
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preponderența. trupelor călăreţe, cătase ai se 

da multă mobilitate și iuţelă, căci ea priimise 
misiunea de a înainta spre Balcani, şi forțând 

trecătbrele acestor munţi, de a împinge îna- 

inte prin una din acele mișcări îndrăzneţe cum 

le executase armatele americane în ultimul 

resbel de secesiune, și cari, de la dînsele, au 

priimit denumirea de raid, adică de alergare 

călare. Printr'o.asemenea mișcare grabnică, 

col6na. generalului Gurko avea a merge pe 

neresuflate până în Rumelia, a se ivi de- 
o-dată în spatele inamicului. și a r&spă&ndi, prin 
sosirea sa neașteptată, spaima și confusiunea 
în concentrările lui, amenințând calea. spre 
Andrianopole și Constantinopole. 

„ Stânga armatei era compusă din corpurile 
al XII-a și al XIII-a, având la început în: urma 
lor corpul al XI-a. Sub comandamentul mare- 
lui-duce moștenitor, aceste corpuri urmai a 
face asediul Rusciucului, și a ține în loc ar- 
mata, turcâscă care se afla în cuadrilater sub 
ordinile directe ale serdarulul-ekrem Abdul- 
Kerim. La extrema stângă, în Dobrogea, se 
mai afla corpul al XIV-a. Dar acest corp în- 
sărcinat a opera isolat, a priveghia și a ţine 
libere comunicaţiunile cu Marea, era prea. de- 
părtat și despărţit prin numer6se forțe inamice 
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de armata țareviciului spre aputea da a acesteia 

un ajutor eficace. 

In fine drâpta consta din corpulal IX-a (ac: 

neral Kriidner) care urma a se îndrepta spre 

Nicopole și a se întinde în: sus pe Vid, aco- 

perind centrul armatei rusescl. Pe lângă t6te 

aceste trupe mai era corpulal IV-a (general 

Zotof) din care o parte trecuse Dunărea, iar 

cea-laltă' parte se afla încă în România, și 

acest corp era destinat saii a întări aripile, sau 

a împuternici centrul, după trebuințe. 

Astfel era desfășurarea și împărțirea. oștirilor 

rusesci în Bulgaria în a doua jumătate a lunei 

lui iunie până în primele dile ale lui iulie s.v. 

Scrierea de față mare pretenţiunea, o re- 

petăm iarăși, de a fi o lucrare technică, o cri- 

tică asupra.'direcţiunei tactice, și strategice a 

mișcărilor și operaţiunilor săvârşite de arma- 

tele - beligerante în acest memorabil resbel. 

Ea! şi a propus scopul mai modest dea face o 

simplă naraţiune, cât se pote de exactă,a fap- 

„telor și întîmplărilor cari privesc de-a dreptul - 

oștirea românâscă, în acest conflict. Nu este 

mai pucin adevărat că evenimentele cari s'au 

ivit în cursul acestei campanii, câ operaţiunile 

executate de armatele rusesci, ca și de cele 

otomane pe teatrul resbelului,. au creat o si- 

tuaţiune militară care a înriurit asupra acţi:
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unei propriilor n6stre trupe, și că, ast-fel fiind, 
este de trebuință a se indica aci causele de- 
terminante ale acelei siluaţiuni care mergând 
tot agravendu-se, a ajuns până a 'modilica 
vederile de până acum ale cercurilor politice 
și militare rusesci în privința cooperajiunel 
române, a preschimba planurile de campaniă 
ale Rușilor, ca și pe ale n6stre, dând resbe- 
lului o direcţiune cu totul diferită, de acea ce 
el presinta la început. | 

Inlesnirea neașteptată cu care Rușii trecu- 
seră Dunărea, repedele succese câșligate de 
denșii în Dobrogea şi în atacul Sistovuiui cu 
sacrificil neînsemnate în raport cu scopul atins, 
inacţiunea neînțelâsă a 'Turcilor cari, având 
în apropiere forţe respectabile în cetăţile Si- 
listra, Rusciuc, Varna și tabăra de la Șumla, 
și dispunând de două linil ferate (Cernavoda- 
Kiustenge și Rusciuc-Varna) pentru a le con- 
centra grabnic pe un punct dat, nu încercară 
sorții unei bătăli! spre a împedeca înaintarea 
în Bulgaria a armatei rusesci în momentul cel 
mal critic pentru dânsa, când nu se afla înică întregă dincolo de Dunăre Și când fracțiunea 
trecută. pe malul drept avea în spate un mare 
iluvii, peste care nu'și stabilise încă comuni- 
cațiune permanentă cu malul stâng. printr'un 
pod la Sistov — tâte aceste considerațiuniă 
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întemeiaseră și mai mult statul-major rus în 
credinţa. că inamicul nu dispunea de puteri 

* suficiente pentru a eși dintr'o strictă defensi- 
vă, şi că dânsul adoptase planul de a aștepta 

atacul în liniile sale.  Acâstă convicţiune de- 
termină și mail mult pe marele-duce Nicolae 

a da urmare planului care s'a expus mal sus, 

adică de a pune t6tă ponderea operaţiunilor 

la centrul armatei sale, prescriind aripelor a 

se mărgini mai mult în a protege și acoperi 

aceste operaţiuni. 

Col6na generalului Gurko primesce, dar, or- 

din a înainta cu cea mal mare iuțâlă spre 

Apus, și la =: sosesce la Tirnova, pe care 

o ocupă fără resistenţă, seri6să, pe când cinci 

dile mat târdiu căpetenia armatei ruse sosesce 

cu corpul al VIII-a în acest oraș, și-și stabi-. 
lesce aci cuartierul s&ii general. lar neobosi- 

tul Gurko își urmeză marșul înainte, ocolesce 
pasul principal al Șipcei pe care-l -întărise 

Turcii în credință că, Rușil vor cerca trecerea 
pe acolo, și sirecurându-se prin trecătârea 

neumblată de la Selenskirad ([Hainkioi) trece 
Balcanul şi se ivesce pe neașțeptate în spatele 

posiţiunel de la Şipca, năpădind cu trupele 

sale uşsre şi cu numeroșii să călăreţi valea 

Tundjei, în Rumelia. Acâstă îndrăznâță miș- 

care uimesce pe Turci şi duce spaima până
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în Constantinopole; tâtă lumea remâne sur- 
prinsă de resultate atât de reped ca forțarea, 
în interval de trei septămâni, a celor mai pu- 
ternice dou linii de apărare ale imperiului 
otoman în Europa, Dunărea și Balcani). 

“Pe când operaţiunile rusesci sunt conduse 
cu atâta vig6re la centru, ele înainiâză mai 

„încet pe aripi. Este adeverat că la stânga ar- 
matei corpurile al XII-a și al XIII-a, sub or- 
dinile țareviciului, îndreptându-se spre R&să- . 

23 iuni» rit sosesc la :*+": la Biela. Și după mici lupte 
se fac stăpâne nu numai pe linia Iantrei, dar 
și pe aceia a Lomului de Jos, împingând ca- 
petele de colâne de o parte până la Dolab, ca 
vre-o 10 kilometre. de Rusciuc, la Kadikiol, 
Cervenovoda și Vetova, interceptând aci linia 
ferată de la Rusciuc la Varna; și pe de altă 
parte, până la Polomarce Și Popkioi, pe Lo- 
mul-Negru. Dar pe aripa drâptă, la finele lui 
iunie s. v. operațiunile nu erai încă începute. 

Ast-fel, dar, în primele dile ale lul iulie des- 
fâșurarea strategică a forțelor rusesc în Bul- 
garia presintă o situațiune mai fără precedent 
în istoria militară modernă, aceia a unei ar- 
mate împingând linia sa, principală de opera- 
iuni la aprâpe 200 kilometre de basă, peste 
Balcani, pe când acea basă însăși n'are o des- 
voltare mai mare de vre-o 50 kilometre, cât 
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coprinde în liniă drâptă distanţa de la Sistov 

“la Dolab, în faţa insulei Ramadanului. 

La ambele extremități ale basei o fortereţă, 

Rusciucul; un oraş întărit, Nicopole, ambe în 

posesiunea, încă a inamicului; pe laturile 

triunghiului Dolab-Șipca-Sistov, despre Est ta- 

băra întărită de la Şumla.; despre Vest, posiţiu- 

nile de pe Osmu și Vid, cari la Lovcea, la Plev- 

na dobândiră o importanţă atât de însemnată. 

Flancul drept al acestei armate. deschis şi 

în aer ; în spate, un mare rîu, Dunărea; o 

singură liniă. de retragere, aceia a Sistovului ; 

un singur punct de legătură și comunicaţiune 

stabilă cu cel-l-alt țărm al riului, podul de la 

Sistov. Era evident că cu tote grabnicileisbânde 

"de la Măcin, Sistov, Biela și Tirnova, cu t6tă 

strălucita purcedere a lui Gurko peste Balcani, 

posițiunea. armatei rusesci nu era. scutită de 

mari pericole de ar fi avuta face cu un adversar 

mal întreprindător şi mai hotărât de cât Ab- 

dul-Kerim. Insă nu apaticul serdar-ekrem, ci 

alt general otoman care se credea atât de de- 

parte în cât nu se ţinea s6ma de dânsul, avea 

să facă să se nască acele pericole: 

Comandantul oştirei rusesci ordonă a se 

grăbi începerea operaţiunilor pe drâpta. Inac- 

țiunea până aci în acea parte era cu atât mai 

neexplicabilă, că s'a. vădut că încă de la "pe “Tue
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statul-major român avisase pe cel rusesc 
despre pornirea spre Est a lui Osman pașa 
cu o parte din trupele de la Vidin, și era. în- 
vederal că muşirul otoman care comanda, în 
Bulgaria occidentală și avea, comunicaţiuni li- 
bere cu Niș, cu Orhanie, cu Sofia și cu Fili- 
popole, de unde putea să: primâscă întăriri, 
va căuta a întruni în mâna sa tote forţele 
disponsibile spre a se arunca asupra flancului 
drept al armatei rusesci, r&mas descoperit 
de la trecerea Dunărei, şi ne mai fiind pro- 
tegiat pe malul drept, cum fusese pe malul 
stâng, de irupele române. 

La :/,, iulie corpul al IX-a rusesc, întărit 
de detașamente ale divisiunei de Casaci de 
Caucas, începe operaţiunile. Insă, în loc de 
a se îndrepta pe linia Vidului simultanei că- 
tre Nicopole și către Plevna, punct strategic 
important şi nod de comunicaţiuni, prevenind 
st-fel pe inamic cărui .nu Sar fi lăsat timp 

a se stabili în forță șia se întări în acestă 
din urmă localitate, comandantul aripei drepte 
rusescă, generalul Kriidner, îȘI dirige asupra 
Nicopolei tote forțele, însumând peste 25 „000 
Omeni. Comandantul rus putea cu atât mai 
lesne să. distragă o parte din trupele sale și 
s'o trimâtă să ocupe Plevna, de o dată cu a- 
tacul Nicopolei,. că acest atac avea să fie
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susținut și de pe malul stâng de trupele ro- 
mâne. Cetatea turcâscă nu mal presinta : ac- 

tualmente, mai ales despre Sud, tăria, din tre- 
cut în faţa artileriei și armelor moderne. Ea 
avea, o garnis6nă care nu întrecea 9,000 lup- 

tători, din care 6,000 nizami, iar restul trupe 
neregulate. Șeful corpului al IX-a. rus. putea, 

“deci, fără strâmtorare să detașeze 10,000 
6meni spre Plevna, unde la 3; iulie Turcii 

maveaii încă forţele ce adunară acolo mai 
târdiu, și tot mal remâneaii generalului Kriid- 

ner mijl6ce îndestulătâre pentru operaţiunea 

asupra Nicopolei, adică. 15,000 Ruși pe malul 

drept și 5,000 Români pe malul stâng la 

Turnu-Măgurele. 

Căci statul-major rusesc care, precum am 

vădut, declinase în mod oficial cooperaţiunea, 
“armatei române, urma totuși a trage nume- 

rose fol6se din presenţa şi vecinătatea aceste! 
armate, şi Rușil vedeaii din ce în ce mai mult. 
că nu se pot scuti de concursul el. Ast-fel, și 
pentru atacul Nicopolei marele duce-Nicolae 
solicitase de la comandanţul suprem al ar- 
matei române să sprijine cu trupele sale de 

la Islaz și „Măgurele acţiunea rusâscă. Acestă 

cerere intra de-o potrivă în interesele actualei 

defensive. a Românilor, ca și în acele ale vii- 

iârel lor ofensive, căci, prin luarea Nicopolei 

11
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se întărea, pe de o parte, posițiunea. trupelor 
române cari fuseseră, nevoite a se întinde pe 
malul stâng al Oltului după pornirea forţelor 
rusesci de acolo peste: Dunăre, iar de altă 
parte, când avea a .sosi momentul să fie po- 
gorit pe Jii podul pe care batalisnele h6stre 
aveaii să pășâscă peste Dunăre, căderea ce- 
tăţei Nicopolei și înaintarea Ruşilor până la 
Vid asigura stânga, armatei române care avea 
să opere în Bulgaria occidentală. 

Domnul Carol consimţi, dar, la cererea 
marelui-duce, și divisiunea 4-a română: priimi 
ordin a sprijini acțiunea rusescă asupra, Nico- 
polei, pertru care sfârșit generalul Manu se 
puse în comunicaţiune cu comandantul rus.și 
hotări disposiţiunile în consecuență. La ?/,, 

“ iunie s6ra, corpul al IX-a rusesc ajunse în ve- 
derea Nicopolei, şi a doua, di la 4 ore dimința 
generalul Kriidner începu atacul posiţiunilor 
dinaintea sa. El deschide mai ăntâii asupra 
stângei și centrului posiţiunei turcescl o viă 
canonadă, apoi ordonă generalului Schilder- 
Schuldner a, înainta cu divisiunea 31-a de in- 
fanteriă asupra stângel şi centrului Turcilor, pe 
când divisiunei a 5-a i se prescrie a trece 
Osmul, a învălui flancul drept al inamicului 
și a ataca, înălțimile de la Samovit, avend a 
priimi pentru acest atac concursul trupelor și
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artileriei române de la Islaz și gura ' Oltului. 
De îndată ce va fi stăpână pe aceste înălțimi 

divisia 5-a rus6scă, avea să împingă pe malul 

drept al Osmului pe inamic care era să fie 

ast-fel încongiurat de tote părţile, închis în 

Nicopole, cu retragerea tăiată atât spre Ra- - 

hova, cât şi spre Plevna. Ac6stă combinaţiune 
tactică reuşi pe depiin, grațiă superiorităței 

numerice a văvălitorului și a acţiunei combi- 
nate pornind de pe ambele ţărmuri ale Dunărei. 

Periodul cel mai important al luptei fu în 
“momentul atacului înălțimelor de la. Samovit, 
cheia posiţiunel asupra. cărei urmară mai mul- 
te lupte cu :baioneta, fiind când cucerită de 

Ruși, când luată înapoi de Turci. Focul mi- 

„nunat de precis și bine hrănit al trupelor To- 

mâne de la Islaz fu de mare folos, făcănd 

pentru Turci imposibilă. mănţinerea acestei 

posiţiuni atacată de front și de revers. 

In adevăr generalul Manu î începu înainte de 

revărsatul dorilor dilei de 3/,, iunie acţiunea 

„artileriei sale de la Islaz până la Măgura-Bul- 
garului, în contra. posiţiunilor turcesci și cita- 

delei Nicopole, atragâna ast-fel spre sine fo- 

cul inamic şi înlesnind sarcina artileriei ru- 

sesci. Tunurile de posiţiune rusesci cari se 

aflati la marginea. şoselei de la Turnu spre Du- 

năre, în faţa Nicopolei, fuseseră puse afară
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din serviciu prin viuciunea bombardărel. Co- 
lonelul. Cantili, care comanda în acea parte, 
însciințat de acest accident, transportă ime- 
dia: pe acel punct bateria 4-a din regimentul 
al 4-lea de artileriă, (căpitan Șomănescu), care 
execută. cu o liniște și regularitate de câmp 
de manevră marșul de flanc pentru a ocupa 
noua sa posiţiune sub focul concentrat al tu- 
tulor: bateriilor turcesci despre Dunăre. Tot- 
de-odată, în faţa posiţiunilor de la Sămovit 
generalul Manu își dispuse trupele ast-fel în- 
cât bataliânele române (regimentele al 5-lea 
de liniă și al 14-lea de dorobanţi) simultaneiă 
cu atacul rusesc, indreptat asupra. inamicului 
focuri vii de salve cari cresceaii acţiunea ar- 
tileriei n6stre, secerând adânc rândurile oto- 
mane. Când, în fine, infanteria turcâscă isgo- 
nită de Ruși din retranșamentele de pe malul 
„stâng-al Osmului, cercă a se refugia în Nico- 
pole, acestă infanteriă este luată în flanc de 
pușcăturile regimentului al T-ea, de la gura 
Oltului, şi este slrivită de salvele de şrapnele 
ale bateriel 1-a, din regimentul al 3-ea de ar- 
tileriă română. a Si 

Pe la 7 ore sâra lupta încetă. Turcii, erati 
respinși din tote părțile și încongiuraţi în Ni- 
copole. Rușii se pregăteau a da asaltul cetăţei. 
adoua di, 4/,; iunie. Cu începutul dilei se
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deschide o grâznică bombardare ațât de către 

tunurile rusescă aședate pe posiţiunile cari în- 
conjură orașul, cât și de către tunurile române 
de la Flămânda. Bulgarul şi. Turnu-Măgurele. 
Retragerea Turcilor este închisă de t6te păr- 

țile, Nicopole arde în flăcări, depositele de 

pulbere și de muniţiuni sar în aer, tot cuar- 
tierul de-a lungul Dunărei este distrus de obu- 

zele române. Posiţiunea Turcilor nu mai se 
pâte ţine, șefii nu mai ai autoritate pe trupa 
demoralisată, sleită în muniţiuni de resbel și 
de hrană, şi care nu.mal are de unde aștepta 
ajutor. Atunci guvernorul cetăţei, Hasan pașa, 

și comândantul trupelor, Achmed pașa, soco- 

tind că ai făcut tot ce putuseră pentru a salva 

ondrea armelor impotrivindu-se două dile 
unui inamic mai mult de trei orl superior și 
care -îl înconjurase de tte părţile, se hotăriră 

a capitula. Peste 6,000 prisonieri, mai multe 

drapele, ca la 100 tunuri și 10,000 pusci, 2 

vap6re cuirasate cu ecuipagele lor aflate în 

port, acestea fură trofeele unei victorii la care 

armata n6stră. contribuise cu inteligență şi 
bravură, dând un concurs a cărei valdre îu 

recunoscută de Imptratul Rusiei prin deco- 
rarea mal multor oficeri și soldați din divi- 

siunea 4-a română. Turcii avură în acâstă 

luptă peste 1,000 morţi și răniți ; perderile ro-
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mâne Îură cu totul neînsemnate, iar ale Ru- 
șilor erai relativamente destul de simţitore, 
5 oficeri și 278 soldaţi uciși, 22 oficeri şi 909 
soldați răniți. Ambulanţele divisiunei a 4-a 
română deteră un ajutor uman și frățeşc ră- 
niților ruși. 

Luarea Nicopolei avea pentru Ruși marea 
importanţă de a lărgi basa lor de operaţiune 

„care, și cu acest punct câștigat, totuși n'avea 
încă o desvoliare suficientă și în raport cu 
liniile de operaţiuni cari mergeau tot pre- 
lungindu-se. Căci, o dată cu isbânda armelor 
rusesci la Nicopole, colâna lui Gurko își urma 
succesele dincolo de Balcani. La */,, iulie ea 
împingea recunâsceri audacidse până la Ie- 
nizagra, și Slivno, arătându-se pe linia ferată 
Iamboli-Andrianopole, și după câte-va lupte 
cu trupele lui Reuf pașa, Rușii, ocupară Ka- 
zanlik în qioa, de 3/,, iulie. 

Pe drâpta armatei ruse, generalul Kriidner 
pPornesce în aceași di de 3/,, iulie recun6s- 
„ceri pe Vid în sus. Un detașament de Casaci 
împinge până la Plevna, şi după o recun6s- 
cere superficială aduce scirea că acest punct 

„este slab ocupat de inamic. Comandantele 
aripel drepte, care dusese tâte forțele sale a- 
supra Nicopolei de tâmă, pâte, că va afla gair- 
nis6na de aci întărită de trupele lui Osman
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a cărul pornire din Vidin fusese, precum 

am spus, semnalată, voi a îndrepta acum gre- 

- şela, ce făcuse neocupând, în același timp pe 

când da atacul asupra Nicopolei, un punct 

militar atât de important ca Plevna, situat 

numai la 36 kilometre, operaţiune simultaneă 

pentiu care sa vădut că generalul rus ar fi 

dispus de puteri îndestulătâre. 

EI ordonă în consecuenţă generalului Schil- 

der-Schuldner a.porni spre Plevna ; însă ope- 

rațiunea, care ar fi avut mai mulţi sorți de 

reușită cinci, șâse dile mai înainte, era acum . 

târdiă și peste putinţă de atins cu numărul. . 

trupelor cu care se întreprindea. 

In adevăr Osman muşirul pornise din Ra- 

hova spre a veni în ajutorul Nicopolei; însă 

aflând în cale căderea acestei cetăţi la 4/,6 

iulie, el hotărt a'şi schimba direcţiunea și a 

se arunca în Plevna, unde capetele col6nelor 

sale sosiră în dioa de 5/7. Posiţiunea ceși a- 

lesese comandantul otoman era forte nemerită. 

ReservEndu-ne a face la timp oportun deseri- 

erea el amenunţită, vom da acum căteva scurte 

indicaţiuni asupra acestei localităţi pînă atunci 

modestă. şi necunoscută, dar care avea să do- 

pândescă în cur&nd un renume resunător în 

istoria r&sbdielor, şi unde aveai să se jerifescă
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atătea existențe, să curgă atăta sănge romă- nesc, rusesc, musulman. | 
Fără a fio piaţă. întărită prin lucrări per- manente, Plevna avea pentru defensivă o si- tuațiune naturală, din cele mal avantagise la confluența apelor Tuceniţel şi Griviței, și la 6 kilometre de locul unde acest din urmă pâ- rii se varsă în rîul Viu. Aședat în fundul vă- ie! prin care curge Griviţa, orașul care co- „Prindea, atunci o Populaţiune ca. la:17,000 lo- cuitori în mare majoritate Bulgari, este încon- jurat de tâte Părţile de măguri și dâluri : sfir- șindu-se când în clinuri ușcre, când în po- vîrnișuri drepte, în rîpe și văgăuni adânci. Aceste dâluri formâză în jurul orașului un amfiteatru închis, spre Apus, de cursul Vidului; Şi crâstele principale de la, Opanez, Bucova, Griviţa, Radișevo și Ktrișin sunt forte priimi- târe de întăriry improvisate ! de cari Turcii 

apoi în respântia, drumurilor: cary de la Sofia Și Filipopole merg. la Nicopole, la Sistov, la Biela și la Rusciuc. - o | - Din acestă posiţiune pe malul drept al Vi: 

rea lor în Buloaria occidentală, precum și să amenințe Nicopole Și Sistovul spre Nord-Est +  
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'comunicaţiunile cu basa de operaţiuni, prin 

urmare, şi linia de retragere a armatei rusesci) 

sai spre Sud-Est 'Tirnova. și linia. principală 

de operaţiuni a acestei armate. Convinși că 

Rușii îşi vor pune tâte silințele spre al 'scâle 

din acestă posiţiune, Osman: întrebuințeză 

'cele trei dile ce precedară atacul desfășurând 

cea mal mare activitate pentru a se retranşa, 

concentrând tâte forțele de cari putea dispune, 

atragând la dânsul nuoi puteri din Orhanie, 

din Sofia, din Filipopole. -De aceste retranșa- 

mente şi puteri - care în total se cifrau de la 

30 la 40,000 6meni aveai! să se isbâscă cel 

9000 luptători trimiși de Kridner. . 

“ Generalul Schilder-Schuldner pornise la S/,s 

iulie cu 1-a brigadă din divisiunea 5-a de in- 

fânteriă, cu al 9-lea. regiment de Casaci: de: 

Don și câte-va baterii, din Nicopole şi înaintase 

prin Breslan spre Plevna, având a fi întăritit 

de al 19-lea regiment de infanteriă. (Kostroma) 

de brigada. de. Casaci de Caucas, de 2 sotnii 

de Casaci de Kuban şi 2 baterii can veneai 

prin Bulgăreni și Zgalince. Peste tot detașa- 

mentul rusesc se compunea din 9 batali6ne 

de infanteriă, 17 sotnii de Casaci și +6 tunuri. 

La 1], iulie, după amiaqi, Rușii sosesc înaintea 

Plevnei, şi deschid pe tâtă linia ocupată de 

dânșii o canonadă care urmeză până spre
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scră. Comandantul rus ' hotărasce pentru a 
doua di atacul care avea să urmeze în ordinea 

“următâre. La drepta avea să înainteze asupra 
delurilor de la Opanez Și Bucova brigada I-a 
din divisiunea 5-a de infanteriă cu 4 baterii, 

* fiindprotegiată pe flancul săi drept, spre Vid, 
de regimentul al 9-lea de Casaci de Don. Re- 
gimentul al 19-lea de infanteriă (Kostroma) cu 
o bateriă și cu cele 2 sotnii de Casaci de Kuban 
forma centrul atacului și avea de objectiv înăl- 
țimele de la Griviţa; iar stânga se compunea 
din brigada, de Casaci de Caucas cu 6 tunuri 
Și avea să opere spre Tuceniţa și Radișovo, 
înaintănd de la Sud-Est asupra Plevnei. Acâstă 
liniă generală de atac concentric cu o periferiă 
de mai bine de 20 kilometre era peste măsură întinsă pentru cele 3 regimente de infanteriă ŞI 3!/, regimente de cavaleriă cu cari se în- treprindea în contra unut adversar cu o su- perioritate numerică Strivil6re,, sprijinit de po- sițiuni eminamente favorabile. Osman pașa, vedănd slăbiciunea în numer a trupelor ru- sesci, se hoiări a-și disimula puterile spre a lăsa pe inămic să împingă cât may mult atacul, Și a-l strivi apot cu tâte forțele sale. IE 
Lupta începe la %/ş, iulie, la 41/ ore dimi- neţa. După o scurtă canonadă de ambele părţi, comandantul brigadei Tuse, generalul
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Knorring, pornesce la. âsaltul posiţiunilor de 

pe stânga turcâscă, la. Opanez și Bucova, cu 

vegimentele, al 18-lea (Vologda) şi al 17-lea 

(Arhangelgorod). Un batalion din regimentul 

al 17-lea este oprit în avăntul său de forțele 

superi6re ce întălnesce; cele-l-alte batali6ne 

ale acestui regiment, împreună cu regimentul 

al 18-lea, scot pe Turcă 'din retranșamentele. 

lor şi urmărindu-i, înaintâză până în stradele 

oraşului Plevna. Aci, însă, cad în cursa ce le 

întinsese Osman. Din tâte curţile, de la tote 

ferestrele caselor se deschide un foc violent 

asupra Rușilor; comandanții brigadei,regimen- 

tului al 17-lea şi o mulţime de oficieri sunt 

uciși, ambele regimente sunt aprâpe decimate. 

Inacelaş timp, la. centru, regimentul al 1 9-lea 

de infanteriă (Kostroma) susţinut de Casacii 

de Kuban și 8 tunuri, atacase la 5 ore dimi- 

nâţa înălțimele de la Griviţa. Acest regiment 

desvoltă o mare bravură, ia cu asalt trei rân- 

duri de retraşamente, însă strivit de focul în- 

grozitor al unui inamic. care își împrospătză 

necurmat răndurile, suferind perderi enorme 

între cari comandantul regimentului și un 

mare număr de oficieri superiori şi subalterni, 

cu muniţiunile sleite,căci parcurile de reservă 

rămăseseră la Bulgăreni, centrul rusesc îu 

nevoit a se retrage sub protecţiunea brigadei
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de Casaci de Caucas de la flancul stâng, care neputând inainta de la Radișovo spre Plevna din causa terenului accidentat și forţelor co- virşitore inamice, făcuse o conversiune: spre drâpta Și alergase în ajutorul trupelor de la cenlru. | 
| La 11+/, ore Rușii băteau 'în retragere pe i6tă linia, protegiaţi de regimentul al 9 lea! de Casaci de .Don Și de regimentul al 20-lea de infanteriă (Halitchj care sosise de la Nicopole când lupta se sfârșise. Rușii perdură în acestă săngerdsă afacere 74 oficieri și peste 3,000 Smeni, mai mult de o treime din trupele an- gagiate. o. i Succesul obținut de Osman pașa urma, ne- greșit; să: producă. impresiunt deosebite în cuartierul-general -rus Și în Constantinopole ; însă resultatul acelor impresiuny concorda cu hotărîrea, ambelor Părţi dea continua lupta cu stăruință și înverșunare Spre a se r&sbuna, din punctul de vedere rusesc,spre a trage folos, În privirea musulmană, 'de evenimentul de: la Plevna. In Stambul scirea isbăndei de la %, iulie may însenină, spiritele tare îngrijate de gravitatea siluațiunei, de pericolele car încon- Jurai imperiul atât în Asia, unde armele Sul- tanului fuseseră pucin NOroc6se, cât șipe tea-
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trul resboiului din Europa, unde Ruşii isbu- 

tiseră a înainta necontenit. 

Este drept a. recunâsce că obicinuita apatiă 

musulmană fu scuturată acum de simţirile pa- 

triotice, de păsul nenor ocirei publice și de 

rîvna ondrei naţionale, şi că Turcia, în acele 

grele împrejurări, dete mărturia unei. energii 

de care n'o mat credeau capabilă nici inamicii, 

pici chiar amicii el. Ea. puse o activitate nes- 

pusă, făcu încordări supreme pentru a cresce 

şi îmmulţi mijlecele sale de apărare. 

In jurul Andrianopolei, ca şi la Constanti- 

nopole, se constiuiră. solide întăriri ; contin- 

gente noui fură redicate în Asia, acea fecundă 

și nesleită, oficină umană; Anatolieni, Curdi, 

Lazi, Zeibeci,. Arabi, tote soiurile de nemuri 

și seminţii diferite, dar legate tâte între ele prin 

fanatismul islamit şi prin devotamentul pentru 

Padișah, fură. transportate î în Europa spre a fi. 

incadrate în:oştirile otomane. Flota de. resbel 

varcâscă: şi - numer6se vase de transport fură 

pornite la Antivaril spre a îmbarca. armata lui 

Suliman pașa, care se afla în Montenegro, şi 

a o aduce la Dedeagatch pe marea Egeă, cap 

al liniei ferate mergând la Anârianopole. Cu 

o iuţelă de care Turcii nu dedeseră de mult 

exeriple, 45,000 Gmeni fură asvirliți la. Sudul 

Balcanilor și întăriră acolo trupele lui Reuf..
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In. fine despoticul ministru de resbel, Redif, 
seraskierul presumţios care-și însușise dicla- 
tura în Stambul, dar nu sciuse până aci a 
preveni nenorocirile armatelor otomane nică 
pe Dunăre, nici în Asia, fu destituit Și disgra- 

"țiat; tot asemenea și indolentul serdar-ekrem 
Abdul-Kerim fu revocat și înlocuit cu Mehe- 
med-Ali, care se numi generalisim. Eșref pașa, 
comandantul divisiunei din Rusciuc, care nu făcuse nimic spre a merge în ajutorul Sisto- 
vului; livalele (generali de brigadă) Ahmed 
pașa și Safet pașa, Hamdi-bel, comandantul 
Sistovului, Husein-Sabri pașa, comandantul 
fortereţei Ardahanului, din Asia, cucerită de generalii Loris-Melikof Și Heimann, toți acești şeti fură traduși înaintea unuy consilii de resbel. „SScirea învingerei suferită de Schilder-Schuld- 
ner la Plevna sosi în cuartierul-general rus de la Tîrnova. tocmai câna bucuria, acolo, era la culme pentru isbândele câștigate de trupele Țarului peste Balcani «Corpul al VIII-lea atacase. de front pasul Șipcei, pe când generalul Gurko pornind cu col6na sa din Kazanlik, ataca pe la spate acestă posiţiune, şi după. o luptă de trei dile, trecătârea principală care deschidea Rușilor calea spre Constantinopole, intrase la [+5 iulie în stăpânirea lor. Acest strălucit re- sultat consolă pe marele-duce de neajunsul



APARAREA DUNĂREI 175 

ivit armatei sale pe drepta ; sorții unui resbel 

nu pot da, negreșit, numai victorii fără nici 

un revers. Intreprinderea de la Plevna putea 

fi considerată ca un atac neisbulit care, de 

și causase perderi simţitore,. se putea. însă 

îndrepta. | o 

Capul oștirel ruse își puse, dar, tâte silințe- 

le spre a răsbuna acea, neisbândă. şi a resta- 

bili repede prestigiul armelor sale. El desiă- 

şură tâtă activitatea. în a concentra pe drâpta 

puteri mal mari pentru a da o nouă lovire asu- 

pra. Plevnei, şi a anula succesul 'Turcilor cari 

de aci puteaii fi f6rte pericoloși pentru o0pe- 

raţiunile armatei ruse, şi începeaii, chiar de 

acum, a deveni îndrăzneți întindăndu-se la 

Sud spre Lovcea, de unde un detașament por- . 

nit de Osman pașa de la Plevna respinse pe 

Ruși cari ocupati acest oraș, la :6/2s iulie. Dar 

acum începe a. se învedera că Ruși! nu dispun 

de forțe îndestulătâre în Bulgaria. Pentru a 

întări dr&pta, marele-duce este silit a-și degarni 

centrul și a-și slăbi stânga. Intwadevăr a 30-a 

divisiune de infanteriă din corpul al IV-a care 

mergea. de la Sistov la Tirnova, priimi ordin a 

apuca spre drpta. şi a întări trupele cari aveai 

să opere în conlra Plevnei. Tot ast-fel se 

prescrise și corpului al XI-a, care se îndrep- 

tase spre Osmanbazar pentru a prelungi flan-
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cul drept al armatei țareviciului, de a distrage 
din trupele sale o-brigadă de infanteria și o 
brigadă de cavaleriă, cari aveau a fi conduse 
în marș forțat de însuși comandantul corpului, 
principele Schahovskoi la Plevna. 

T6te aceste trupe aveai a se întruni cu 
corpul al IX-a care, afară de regimentul. al 
19-ea de infanteriă (Kostroma) prea mult în- 
cercat înlupta de Ia .%/,,iulie, evacuă, întreg, 
Nicopole, Și se îndreptă. spre posiţiunea ce 
trebuia. luată cu ori ce. preț din stăpânirea. luk 
Osman pașa pentru a nu mat! face obstacol 
înaintărei Ruşilor dincolo de Balcani, 

Pe când statul-major rusesc aduna, în mai 
puțin de dece gile aceste noul forțe în -jurul 
Plevnei, Osman pașa nu remăsese inactiv.. EI 
întrebuințase repausul ce i se lăsase spre a 
se înputernici mai mult pe posițiunea. în care se afla, a-și săpa. nou! 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 ajutâre ce priimi din Vidin, din Sofia, din tote părţile de unde putea trage forțe dispo- nibile, și își spori ast-fel armata la cifra de peste 60,000 6meni: In aceste condițiuni pe cari căutasea le face cât mai favorabile pentru d&nsul, așteptă comandantul armatel turcesci
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din Apusul Bulgariei al doilea atac al Rușilor. 

Trupele rusesc numărând 12 regimente de 
infanteriă, 6 regimente de cavaleriă și 21 ba- 
terii, peste tot 35,000 6meni cu: 176 tunuri 

sub comandamentul generalului -Kriidner, ca 

cel mai vechiii în grad, se adunară în dilele 

de 16/.ş și 17/,g iulie în jurul Plevnei. Cu tâtă 

superioritatea. numerică aprâpe îndoită a ina- 

micului bine întărit în posiţiunile sale, Krid- 

ner și Schahovskoi hotărîră a da atacul în diua 

de '5/,, iulie. Disposiţiunile tactice erai urmă- 

târele : Generalul Loskaref cu regimentul al 

7-lea de ulani de Bug, al 9-lea de Casaci de 

Don şi uă bateriă călăreță avea să formeze 

extremul flanc drept, să observe terenul din- 

tre Bucova, Susurlu și până la. Vid, și să ape- 

re drepta. atacului rusesc cu care trebuia să 

se ţină în legătură prin 2 escadrâne (regimen- 

tul al 11-lea de dragoni. de Riga) şi uă sotnie 

din regimentul al 34-lea. de Casaci de Don. 

Drâpta, compusă din 18 batali6ne și S0 tu- 

nuri sub ordinele generalului Veliaminof, avea 

să execute asaltul asupra Griviței cu 3 regi- 

mente din divisiunea 32-a de infanteriă, pă- 

strând în reservă alte 3 regimente din a: 5-a 

divisiune sub generalul Schilder- Schuldner. 

Stânga, sub comandamentul direct al prin- 

cipelui Schahovskoi, număra 12 batalione, 2 

12
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escadrâne și 40) guri de foc cari trebuiau să 
atace posiţiunile '“turcesci dinaintea satelor 
Zgalince și Radișovo. Cele 2 escadrâne (re: 
gimentul 11-lea de ulani de Ciuguief) aveai 
misiunea de a lega trupele principelui Scha: 
hovskoi cu acele de la drâpta ale generalului 
Veliaminof, 

La stânga extremă se afla generalul Skobe- 
lef II cu brigada de Casaci de Caucas și 12 
tunuri ; iar în cursul luptei 1 se trimise în aju- 
tor un batalion din al 195-lea regiment de in- 
fanteriă 'Kursk) și 4 tunuri. Skobelef avea or- 
din a înainta de spre Bogot şi Krișin, și a 
privighea drumul dintre Plevna și Lovcea, 
pentru a. apăra flancul lui Schahovskoi de uă 
învăluire din acea pârte. 
In urma acestui semicerc de trupe ce aveau 
a păși la atac se aflau, ca reservă: generală, 
2 regimente din divisiunea, a 30-a de infante- 
riă. și detașamente de dragoni și ulani din 
corpul al 11-a, adică 6 batalisne, 4 escadrâne 
Și 30 tunuri sub ordinile d! adrepte « ale coman- 
dantului general Kriidner. 

Iute şi impetuos, Schahovskoi; în nerăbda- 
rea luptei în care speră a r&sbuna înfrângerea 
precedentă și a 'ȘIdobândi renume, ;pornesce din- 
di diminâţă din Poradim , și pe la 7 ore începe 
atacul posiţiunilor d” incâci de Radișovo printr!-
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un viii foc de artileriă la care bateriile turcesci 

r&spund imediat. Puțin după acesta înaint6ză, 

şi la 9 oreeste stăpân pesatul Radișovo slab 

ocupat, dar energic apărat de câte-va pelotâne 

de bașibuzuci pe cari Rușii îl resping cu baio- 

neta. Insufleţit de acest prim succes, Scha- 

hovkoi voiesce a împinge înainte, dar vădând 

că drâpta nu sa angagiat încă, dânsul este 

nevoit a aștepta. intrarea acestei în acţiune, şi 

se mărginesce a urma lupta. numai cu artileria, 

după ce desfăşură pe înălțimele. înaintea Ra- 

dişovei brigada din divisiunea 82-a, punând 

în reservă cea-l-altă. brigadă a divisiunei 30-a 

pe drumul spre Zgalince In acestă posiţiune 

comandantul stângei rusescă aștepta începerea 

atacului asupra Griviței. Se 

Kriidner, mal domolit de fire și de. vărstă 

de cât pripitul său coleg, se hotărîse numai 

tîrât de acesta a da atacul asupra Plevnei, şi 

spre a se supune ordinului formal al marelui- 

duce Nicolae. El prescrisese însă generalului 

Veliaminof a înainta cu prudență, şi a recu- 

nâsce mal ăntăiii bine posiţiunile inamice îna- 

inte de a angagia lupta. Comandantul aripel 

drepte porni la 6 ore diminâţa din Koiulovce 

ŞI Trestenik, şi pe la 7 ore ajunse în fața Gri- 

viței. Aci el desfășură. în linia ănt&ia. brigada 

divisiunei 3i-a cu 24 tunuri, sub conducerea
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generalului Belokopitof, și aședă în a doua li: 
niă regimentul de infanteriă al 193-a (Kozlof) 
cu 16 tunuri. Inapoia acestor trupe sta Schil- 
der-Schuldner, în reservă, cu cele'3 regimente 
din divisiunea 5-a și cu 40 guri de foc. Indată 
ce zăriră trupele rusesci, Turci de pe înălţi- 
mele Griviței deschid focul asupra lor la 8!/, 
ore.. Rușii r&spund imediat, și pentru a sili pe 
inamic a ȘI demasca posiţiunile, generalul 
Veliaminof întinde linia focului s&i în fața în- 
tăririlor turcesc băgând în acțiune 40 de tunuri. 

“De la orele S'/, până la 21/- după amiadi ur- 
m6ză pe acestă parte lupta de artileriă, trage- 
rea rusescă fiind mai ales concentrată asupra 
unei mari redută așezată d'asupra satului Gri- 
vița, la nordul șoselei Bulgăreni-Plevna. 

La extrema stângă a Rușilor se afla un co- 
mandant nu mal puţin fierbinte la luptă de cât 
Schahovskoi, dar care, din fericire, avea maj 
multă ochire militară. Generalul Skobelet Il, 
veni cel d'ăntăiii în contact direct cu vrăjma- 
șul. Fără a fi şimţit de Turci, Skobelef se stre- 
curase de la Bogot până la Krișin, de pe ale cărei înălțimi dominâna Plevna, recunoscuse 
posiţiunile adverse și se decisese a pronuncia.. 
cu restrânsele sale forţe o mișcare îndrăzneță, 
spre a atrage asupră-și atenţiunea inamicului 
și a înlesni atacul lui Schahovskoi.
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- După ce lasă la Krişin pe colonelul Tutol- 

min cu 3 sotnii de Casaci și 12 tunuri spre a 

privighea drumul  Lovcei,: după ce porni uă 

sotniă spre Vid, pentru a se acoperi pe stân- 

ga, şi postă la drepta altă sotniă ca să 1 ţină, 

în comunicajiune cu Schahovskoi, comandan- 

tul extremei stânge înaintâză cu 4 sotnii, cu 

batalionul de infanteriă. şi alte 4 tunuri ce i se 

trimiseseră în ajutor, şi împinge până la ultima 

înălțime depărtată numai ca la 600 metre de - 

oraşul Plevna. Acestă mică trupă respinge t6te 

năvălirile cavaleriei, și apol ale infanteriei tur- 

cescă, și, când Schahovskoi își începe atacul, 

ea trece şi dânsa în ofensivă, se aruncă cu 

baioneta asupra Turcilor gonindui până în 

marginea. orașului. Dar aci detașamentul ru- 

sesc este întâmpinat de forţe superidre, el re- 

trogradeză în ordine și luptând până la. posi- 

țiunea sa anteridră d'asupra Krișinului, unde 

ține până sâra și resistă tutulor atacurilor tur- 

cesci. Ast-fel Skobelef împlinesce cu energiă, 

dar și cu isteciune şi prudenţă, misiunea. de 

a priveghia calea despre Lovcea şi a ocupa pe 

inamic, fără a. se lăsa a fi grămădit și sfărămai 

de dânsul: | 

Pe la 21/. ore, Schahovskoi, vădând că 

drâpta tot nu atâcă, se decide a ataca dânsul 

prevenind despre acesta şi zorind pe Kriidner.
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Perdend cu desăv&rșire! din vedere situațiu- 
nea. tactică defavorabilă în care se afla, te- 
mezarul comandant. al stăngel rusesci se a- 
runcă numai cu 2 brigade, una în prima liniă,. 
cea-l-altă, în. reservă, . astpia unor posiţiuni: 
naturalmente' tari, întărite încă prin “lucrări. 
împrovisate și apărate de un inamic întreit la. 
număr. Regimentul Rylsk se avântă cu hotă-! 
rîre asupra unei redute ce întâlnesce înaintea, 
sa, regimentul Kursk asupra altei. După o luptă. 
din cele mat sânger6se, regimentul Rylsk intră; 
în “redută; cel-l-alt regiment, bătut în frânt şi 
în flanc de un foc îngrozitor, este respins și nu: 
pote reîncepe: atacul de cât'cu ajutorul unu 
noii batalion din regimentul Șuia, tras din re-! 
serva parţială. Redutele sunt luate cu perderi: 
enorme de către Ruși. Schahovskoi, în loc de . 
a' se mulțumi cu succesul obținut până aci, 
plătit forte scump, Și a aștepta în defensivă. re- 
sultatul atacului lut Kriidner, voiesce a împinge 
înainte dând asalt unei a treia redute. Regi-. 
mentele primei brigade fiind. topite de straș-. 
nica luptă ce susținuseră, comandantul aripei: stângi începe a își slei -reserva băgând în. foc: cele-l-alte 2 batalisne din regimentul.Şuia. Dar. Osman pune în liniă trupe prâspete cari res- ping pe Ruși până la Posiţiunile cucerite cu: atâta anevoinţă, d'incolo de satul Radișovo. In:
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fine, la 6 ore sâra Turcii iai la. rândul lor o- 

fensiva şi năvălesc asupra celor două. redute lu- 

ate de Ruși. Posiţia flancului stâng rusesc este 

desnădejduită. Trupele eraii decimate de asal- 

turile ce dedeseră ; în reservă nu se mai aflaiu 

de cât 3 batali6ne. Schahovskoi ceruse, pe la 

4 ore, ajutâre de la. Kriidner, care îl trimisese 

de la reserva generală regimentul Kolomna, 

însă acest regiment neînțelegănd bine ordi- 

nele, se oprise pe flancul drept și rămase de 

aici un folos. Pentru a opri ofensiva turcescă, 

Schahovskoi dă ordin să înainteze din reserva 

2 batalisne ale regimentului Iaroslav spre a 

împedica pe inamic da relua redutele, dar 

nică aceste.batăline nu pot pune stavilă for- 

țelor crescânde ale Turcilor năvălind cu nere- 

sistibil avânt. In fine, comandantul rus ne 

mai dispunând de cât de un singur batalion 

intact în reservă, neputând aștepta nici un 

ajutor dela Kriidner care nu fusese mai noro- 

cit în atacul pe drâpta, cum vom vedea numai 

de cât, este silit a părăsi posiţiunile d'inaintea 

Radișovei, și mai multe tunuri.cari cad în 

mâna 'Turcilor, şi a începe spre: seră retrage- 

rea, lăsând câmpul de bătaiă acoperit de morți . 

și de răniți pe cari, în cea mai nare parte, 

p'are timp a îi ridica. 

Extrema stângă aflănd acestă retr agere, 0-
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bosită şi încercată și dânsa, de luptele ce sus- 
ținuse totă dioa, părăsesce posițiunile pe cari 
se mănținuse cu atâta tenacitate, şi urmeză 
mișcarea retrogradă spre. Bogot și Pelișat. 

Nu mai puțin desastros pentru Ruși fu re- 
sultatul luptei pe flancul drept. Bătrînul Kriid- 
ner temporisase mult înainte de a da asaltul 
de acea parte, căci maturitatea vârstei, tem- 
peramentul săi maj puţin îndrăzneț, prece- 
dentul luptei de (a %/-o iulie pe aceeași posi- 
țiune și manifesta superioritate a adversarului 
îl punea pe gânduri. Dar ordinul marelui- 
duce era formal, Plevna trebuia atacată cu 
ori ce preţ, și când nerăbdătorul Schahovskoi 
îl făcu cunoscut că se asvârlă înainte, Kriid- 
ner ordonă generalului Veliaminof a merge 
asupra posițiunilor de la Griviţa şi a începe acţiunea simultaneii cu flancul stâng. 

La 2!/: ore după amiadi, reduta cea mare de la Griviţa este atacată din două părți; pe. drepta, de o colână sub generalul Belokopitof coprindând cele 3 batalione din regimentul Peuza și 2 bataliâne din regimentul Koslof, avend în reservă 6 bataliâne; iar pe paitea Stângă generalul Veliaminof conduce la asalt a doua colână compusă din batalionul a] 3-ea din regimentul Koslof și din cele 3 batalisne ale regimentului Tambof, având în reservă re- 

N
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gimentul Halitch. Belokopitot cu batalionul 

l-iti din regimentul Penza respinge tiraliori 

turcă adăpostiţi în şanţuri, dar vrird să înain- 

teze, este oprit de focul unei a doua linii de 

vetranșamente care se afla înaintea redutei. Al 

2-lea batalion alregimentului alârgă în ajutor, 

seste pe inamic din acâstă posițiune și ajunge 

la șanțul redutei. Dar aci tote sforţările ce fac 

ambele batali6ne, ajutate de batalionul 3-a, 

„de a intra în redută, nu reușesc în faţa iocu- 

lui omoritor al Turcilor. Regimentul perde în 

acest atac aprâpe jumătate din efectivul stu, 

şi este silit a se retrage. Bataliânele regimen- 

tului Koslof atacă la rândul lor, intră în șan- 

țul redutel și cercă a'l escalada, însă nu is- 

butesc a înfrânge crâncena apărare a musul- : 

manilor. | 

La stânga redutei, generalul Veliaminof dă, 

și dânsul două atacuri succesive tot aşa de in- 

fructuâse. Cele 4 bataliâne cu cari execută 

primul atac, sunt atât de încercate de focul 

inamic, încât nu pâte ajunge la șanțuri. Atunci 

se întreprinde pe ambele laturi ale redutei un 

al treilea asalt cu reserva parţială, 6 batalisne 

conduse de generalul Schilder- Schuldner pe 

drâpta, 3 batalisne pe stânga. Ele trec peste - 

şanţuri, ajung la. parapetul reduiei, dar aci se 

opresce avântul lor de resistenţă neînvinsă ce
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li se opune, și le este peste pulinţă a intra în 
"redută. | 

In mal puţin de 4 ore, 18 batalione rusesel | 
fuseseră, pe acest punct, rupte și desfăcute în 
sângersa şi înverșunata luptă pentru luarea 
acestei nefaste redute a Griviței care are să 
mal mistuiască atâtea vieţi. La 6 ore sâra 
generalul Kriidner trimite din reserva generală 
un batalion al regimentului Serpukof, 1 esca- 
dron de dragoni şi 2 tunuri spre a întări 
drâpta slăbită de lupta ce susținuse. Spre în- 
serat se face o nouă încercare de atac asupra. 
Griviței, în speranță că perderile suferite și de 
inamic îl vor face să opună mai slabă împo- 
trivire, și se mal trimit spre acâsta lut Velia- 
minof din reserva generală 3 companii ale re- 
gimentului Serpukof. Oficierii adună crâmpe- 
ile bataliânelor ce mat erati în stare a lupta, 
le mai duc în trei rânduri la asalt, însă tote 
desnădăjduitele lor silințe sunt în zadar. Gri- 
viţa nu se putu lua. | 

Generalul Kriidner ve&dând că nâptea Și în- - tunericul ai sosit fără ca atacurile sale să fi 
reușit, dete ordin a se începe retragerea, spre: Trestenik și Caragaci-Bulgarski, lăsânq pe ge- neralul. Veliaminof să acopere acâstă retragere 
cu regimentul Halitch, may puţin greii încer- 
cat ca cele-lalte, cu ultimul batalion, 1 esca-



APARAREA DUNAREI 187 

dron de ulani și 2 tunuri care mal rămăseseră, 

în reservă, şi cu regimentul Voronej care so- 

sise de la Sistov la finele dilei. Totă n6ptea 

aceste trupe fură nevoile să lupte spre a apă-: 

ra acestă retragere de harţurile cavaleriei tur- 

cescă, a Cerkezilor şi başibozucilor ; ; spre a 

protege evacuarea “ambulanţelor. pline de ră- 

niți, a artileriei și trenurilor de muniţiuni. 

Noroc că urmărirea Turcilor fu slab condusă, 

Și a doua di ea se suspendă cu totul. 

In acâstă a doua bătăliă înaintea Plevnei, 

Rușii avură perderi însemnate, aprâpe 8,000 

Gmeni. Buletinele lor oficiale dederă cifra de 

169 oficieri şi 7,136 soldaţi la o. Valtă, fără 

a distinge numărul răniților de acel al morţilor, 

de bună semă spre a nu produce o impresiune 

apăsătâre asupra moralului armatei. Buletinul 

telegrafic trimis de Osman pașa la Constanti- 

nopole arată că în parte-l ar fi avut numai 100 

morţi și 300 răniţi, și cu t6te că “acâstă. cifră: 

pare evident prea mult “scăqută, însă nu este 

înduoială că perderile 'Turcilor, cari se ţinuseră: 

în defensivă şi eraii acoperiţi de întăriri, au. 

trebuit să fie: mult mal slabe de cât ale năvă- 

„-. litorului atacând descoperit, şi care avea să 

înfrunte la mark distanțe focul încruţișat al 

artileriei și al puscilor cu bălaiă lungă, tra-: 

gere repede și cu repeliţiune ale adversarului. .
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Victoria 'Turcilor fu pătată, ca la prima lor 
isb&ndă de la Plevna, ca în cele l-alte lupte 
ce se dederă în resbelul de faţă, de barbare 
casne și măceluri ale răniților rEmașI pe câm- 
pul de bălaiă, prin mutilăul a cadaverilor ce- 
lor uciși săvârşite nu numat de călre Cerkezi 
și bașibozuci, dar chiar Și de trupele regulate 
olomane, precum s'a dovedit în mod nclăgă- 
duit și în deosebite rânduri prin imparţiale 
constalări și procese-verbale ale oficierilor 
străin atașați pe lângă trupele în campaniă, 
ale represenlanţilor prese! curopeane Şi coreş- 
pondenţilor diferitelor diare trimiși în Bulgaria. 
Turcil credeai prin acâsta să insufle spaimă 
adversarilor, dar e nu isbutiră de câ a-şi 
atrage reprobațiunea lumet întregi. Aseme- 
nea crudini nu le fură de nicl un folos, și 
slăbiră, din potrivă, simpatiile ce ar putut 
nasce natural pentru un popor care 'ȘI face 
diloria apărând cu vig6re existența luy, dar întrebuinţeză imijloce leale Şi admise de obi- 
ceiurile naţiunilor civilisate. Căci nu se pote contesta energia și bravura desfișurată de Turci, dezpre cari er acum la Plevna dederă ua nouă dovadă, admirată pretutindeni. Lesne 

- se pole înţelege bucuria uezpusă ce scirea 
x acestei isbânde lurcezel cauză la Constantino-
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pole *), ca şi efectul ce ea produse asupra dife- 

ritelor cercuri unde domnea simpatii, fie pen- 

tru 'Turcia, fie pentru Rusia. Iar generalul oto- 

man care intrase atât de energic în acțiune prin 

marșul sti grabnic și hotărât de la Vidin spre 

Răsăritul Bulgariei, care surprinsese și tulbu- 

vase în manevrele ei strategice armata rusă și 

sciuse să-și elecriseze ast-fel trupele în cât să 

Je facă a opri în două rânduri victoria, în jurul 

stegurilor sale, acel general începe a dobândi vn 

  

%) Ca dovadă a entusiasmului produs îu tâte cercurile, de la cele 

mat de jos, până la cele mat inalte, în capitala Turciel de 'câştiga- 

rea bătăliei de la 8, pg iulie, reproducem aci după diferite publica- 

țiuni, scris6rea ce adresă la acea epocă Sultanul iui Osman-pașa. 

. «Credinciosului mei muşir Osman. „ 

«Prin vitejia ta şi prin victoria ce al câștigat, al râdicat iarăşi 

«onârea armelor nâstre şi gloria Otomanilor. Dumnegeii să ajute și 

«mal . departe silințele nâstre. 

«Salut pe toţi oficerii şi soldaţii pe care "1 consider ca copii! mel. 

«Prin val6rea. și eroismul ce ai dovedit, aă umplut de mulţumire 

«inima Padişahului lor. A “Tot-puternicul să le dea fericirea eternă 

«şi să întărescă armele lor pentru apărarea Islamului. 

«Spre resplătirea serviciilor tale îți confer decoraţiunea Osmanie, 

«şi îț! ordon tot de o-dată să resplătesci pe oficieri mari și mici, 

«cărora raporturile tale le fac laude, 

«Când vitejii luptători al Islamului se vor întârce aici, voii îm- 

«părţi ei însumi medalia - //tihar (de onsre) celor în drept. Spune 

«tutulor comandanților, oficierilor, soldaţilor, că vor fi resplătiți 

«toţi fără întârdiere, orl când vor merita. 

«Trimet pe lângă tine un funcţionar special însărcinat să v€ 

«arate la toți mulţumirea meax. 
Abaâul-Hamid 

4
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renume pe care îl va îndreptăţi și consacra 
din ce în ce mat mult eroica sa apărare de la 
Plevna ii 
„Am descris mai pe larg fasele celor două bă- 

tălil date şi perdute de Rușii la Su și 1 ao iu- 
lie înaintea, Plevnei pentru că pe același tărâm 
vor urma nuoi și crăncene lupte la cari se va 
împărtăși oștirea nâstră, și spre a: se înţelege 
mai bine cursul acelor lupte ulteridre. Am fă- 
cui mai amănunţită descriere a succeselor căș- 
tigate aci de Turci spre a se aprecia în însem- 
nătatea, ei sarcina pe atât de dificilă, pe cât de 
glori6să ce avea să incumbe armatei roinâne 
de a 'ȘI arunca spada în cumpăna evenimen- 
telor resbelului peste Dunăre, și de a face să 
se plece iarăși acea cumpănă în partea causei 
c*eștine, în partea progresului și libertăţer'na- 

"* țiunilor. 
Vom vedea mai departe urmările politice și 

militare ce avu a doua bătăliă înaintea Plevnei 
asupra mersului campaniei în Bulgaria.
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PREGĂTIRILE OFENSIVEI 

Consecuenţele politice și militare ale celei de a doua bătălii de la 

Plevna.— Situaţiunea critică a armatelor rusesci ale. căror 

forțe se dovedesc insuficiente faţă cu oștirile ce “Turcii adu- 

naseră în Bulgaria.— Impăratui Alexandru chiamă nol aju- 

târe din Rusia, ele nu pot sosi, însă, de cât tărqiii.— Ruşii se 

conving că, spre 2 putea întîmpina greutăţile presente, ai 

“ nevoiă de ajutorul armatei române.— Generalul Kriidner cere 

comandantului divisiunel a 4-a române a ocupa Nicopole, ge- 

neralul român ne având ordine de la comandantul s&ă, nu 

dă curs cererel.— Cuartierul-general rus intervine către Dom- 

nul Românilor care menţine refusul dea da trupelor române 

acestă destinațiune.— In urma primului: insucces al Ruşilor 

la Plevna un detașament de trupe române trece Ja Nicopole.— 

Depeşa. marelui-duce Nicolae după a doua Dătăliă de la 

Plevna.— Consideraţiun! care hotărăsc pe Români a merge 

în ajutorul Ruşilor.— Negociări în privința cooperărei arma» 

te române cu armata rusă. — Alianţa Rusiet și Româniel.-— 

Modificarea planului primitiv pentru ofensiva românescă în 

urma acestei alianţe şi 2 schimbărel objectivului strategic al 

oştire! n6stre.— Formarea armatei de operaţiuni și a corpu- 

lui de observaţiune.— Divisia q-a română ocupă Nicopole.—
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Cele-l'alte divisiunt ale armater de operaţiuni Încep marșul de concentrare spre Corabia.— Alegerea punctului de tre- cere în Bulgaria — Aducerea materialului de pod la Corabia: Siliști6ra.— Inceperea lucrărilor de construcţiune ale podului peste Dunăre.— Domnul Carol învitat la cuartierul-general ai Imperatulur Rusiei, plecă la Gorni-Studen.— Ingrijirile cari domnesc aci în privința greutăţer situaţiunit armatelor ru- sesci în Bulgaria.— "Țarul oferă Domnului Românilor coman- damentul asupra trupelor ruse cari vur opera împreună cu cele române în contra Plevner.— Ochire retrospectivă asu- pra activitățe! nâstre militare în peri6da defensivă ; conside- rațiuni generale asupra armatei române în ajunul de a păși peste Dunăre. 

Faplele de r&sboi care se petrecură în luna. 
“lut iulie în Bulgaria produseră o întipărire a- 
dâncă și depărtată asupra opiniunei din tote [&rile, și exercitară o mare înrîurire asupra 
desvoltărei ulteridre a evenimentelor, precum și a hotăririlor luate de Români. Gravitatea luptelor d'inaintea Plevnei, sacrificiile ce ele costară pe Ruși, explică importanța ce dobân- desce acestă posiţiune și silințele ce armata română va fi chiămată să pună pentru a con- tribui la căderea puternicului și amenințăto- rului zăgas care se r&dicase neaşteptat întru apărarea împărăției otomane, | 
Pe cât de neprevedute, pe atât de seridse eraii consecuențele militare și politice ale bă- | tăliel din 17, iulie. Depresiunea morală, ui- mirea, ce causă, repeţirea neisbândet, fură viă simţite în armata rusă. Printr'o nenorocită.
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coincidenţă, a doua învingere suferită de Ruși 

la Plevna era urmată de aprope de alte insuc- 

cese ale armelor rusesci. Col6na lui Gurko - 
cari își reluase operaţiunile, fusese silită a da. 

înapoi la Eskizagra înaintea juncțiunei forţelor 

lui Suliman, aduse din Montenegro, cu acele 

ale lui Reuf, și a începe,la. îs, retragerea. 

dincâci de Balcani. 

Aripa dreptă desorganisată și tare maltra- 

tată, centrul în retragere, posiţiunea stângei 

nesigură în faţa puterilor covărşitâre din cua- 

drilater puse acum sub comandamentul noului 

serdar-ekrem :-Mehemet-Ali, trimis a: repara 

greșălile lui Abdul-Kerim și a lua cât mai cu- 

- vând ofensiva, ast-fel sta, la acea epocă, în- 

grijitârea situațiune a armatei ruse pe eşșichie- 

rul resbelului în Bulgaria. Nu numai presti- 

giul moral și superioritatea de direcțiune a oș- 

” tirilor rusesci suferiseră scădere, dar forțele 

lor numerice se dovedeaii insuficiente pentru 

împlinirea planului .de campaniă ce se conce- 

puse, și pentru operaţiunile condiţionate. de 

dânsul. Basaţi pe informaţiunile ce avuseseră 

înainte de. a începe r&sboiul,. şeful statului- 

„major general, pătrânul Nepokoitchiski, și t&- 

“n&rul săă adjunct, general Levitzki, care, până 

aci, se arătase mai mult strateg de catedră și 

de cabinet de cât de câmp de bătaiă, erau în- 

13 
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credințaţi că trupele Țarului vor face o simplă 
preumblare militară de la Dunăre la Constan- 
tinopole. Se întâmplă, însă, că Turcii desfă- 
Șurară silințe și energiă ce nu se bănuise, și 
el aveai acum întrunite în Bulgaria forțe su- 
peridre în număr celor rusesci, și cari la finele 
lut iulie s..v. se repărțeau ast-fel: 

La Șumla și Varna, sub ge- 
neralisimul Mehemet-Ali 50,0006men! 

Intre Rusciuc și Rasgrad, 
sub Achmet-Eyub, . . 30,000  » 

Garnis6ne în Rusciuc, Silis- 
ia și cetățile mai mici. 25,000» 

La, sudul Balcanilor sub Su- | 
liman . 50,000». 

La Plevna sub Osman . . 60,000 » 
La Vidin » Belgradjik, Niș, . 

Sofia ete. . . . „20,000 » 
Total 333 „000 6meni. 

Aceste forţe se sprijinâă pe fortereţe ca Rusciuc, Silistra, Șumla ; pe posițiuni favora- bile pe cari se putea lesne i improvisa apărarea ca la Plevna; ele erati în legătură, prin linil ferate și Mare, cu Andrianopole Și Constantino- pole ; avâii, în fi ine, înlesnirea Și avantagiul de - a opera pe propriul lor teritorii. . 
In contra acestor puteri, Rușii nu dispuneaii la aceași epocă de cât de 6:/, corpuri de ar-
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mată carl trecuseră Dunărea. Socotindu-se la, 

cifra. de 25,000 combatanți corpul de armată 

şi adăogendu-se detașamentele speciale pre- 

cum divisiunea. de Cazaci de Caucaz, brigada 

de tiraliori, legiunea. bulgară, etc., reese un 

total de 173,000 6meni armată de opera- 

țiuni rusâscă, din care mal urmeză a se scă- 

"dea lipsurile produse de bâle, răniri și morți 

în lupte, ceia ce mal reduce încă acâstă 

cifră. LL Si 

Comandamentul armatei ruse înțelese că 

mal ăntăiti de tâte trebuia a 'și spori puterile și 

a aduce noui oştiri pe teatrul de resbel. Nu 

&menii lipseau întrun imperiu cu o sută -mi- 

-lisne populaţiune. Ce nu fuseseră. în destulă- 

t6re, erai pregătirile în raport cu scopul ime- 

" diat la care se ţintea. e 

Un ukaz imperial ordonă, dar, chiămarea. 

sub arme a unui contingent de 185,000 6meni 

- din milițiile imperiului pentru a prepara noul 

reserve armatelor în campaniă, și prescrise 

mobilisarea. tutulor» trupelor rămase în Rusia. 

- Ast-fel aveati a fi mobilisate alte 6 corpuri de 

armată, între cari era corpul de granadieri, 

precum şi acel al gardei imperiale care, de 

obicei, nu se punea complect în mișcare de 

cât în grave împrejurări, şi nu mai trecuse
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peste fruntarii de la r&sbdiele mană napoleo- 
niane. | i 

Dar i6te aceste trupe nu puteai, în vederea 
timpului necesar pregătirilor și a distanțelor 
de străbătut, ajunge pe teatrul de resbel îna- 
inte de cel puţin dou& luni. Ce era de făcut în 
acest lung interval, cu o situațiune atât de 
critică ca aceia a oștirilor rusesci peste Du- 
năre, înconjurate de patru armate inamice 
carl aveai pentru ele superioritatea numerică, 
eraii favorisate de posiţiuni ce le sporea pu- 
terile, și cari, dintr'un minut într'altul, puteai 
să ia ofensiva ? | 

Statul-major rus luă may: ântăiti înțelâpta 
hotărire de a înceta cu totul operațiunile ris- 
cate și nepotrivite cu mijlâcele de cari se dis- 
punea, precum întreprinderea peste Balcani ȘI 
incursiunile în Rumelia. Se desființă, dar, cor- 
pul generalului Gurko, reîntorcându-se trupele 
în cadrurile lor respective, și se decise ca îna- 
intea centrului, la Sud, armata rusescă să se țină strict în defensivă apărând pasul Șipca şi priveghiând cele-lalte strâmptori, spre a împe- dica. înaintarea Iul Suliman. Iar. Tirnova, de- venind în urma acestei decisiuni o posiţiune prea înaintată. și excentrică, cuartierul-general al armatei se strămutase în grabă, după a doua bătăliă înaintea Plevnei, la Bulgăreni, şi maj
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târditi la Gorni-Studen. unde se aședă și 'cuar- 

tierul Impă&ratului Alexandru. 

Pe stânga. se părăsi asemenea ori-ce ideă de. 

ofensivă, şi armata marelul-duce moştenitor 

care nu dispunea. de un efectiv îndestulător 

spre a opera, pe de o parte, contra forţelor. 

întărite din cuadrilater trecute sub comanda- 

mentul lui Mehemet-Ali, și a învesti, de altă- 

parte, desăvîrşit Rusciucul, fu însărcinată a 

se mănţine în defensivă pe Lom până la sosi- : 

rea ajutdrelor. | | 

Dar unde situațiunea presinta mai mult pe- 

ricol, era pe dreapta. Aci statul-major rus.nu 

mai avea forțe suficiente de opus, și era tare 

de temut că oştirile turcesci, încoragiate de 

două. victorii succesive, vor trece acum în 0- 

fensivă. Chiar în urma secundei bătălii de la 

Plevna, pe falsa, bănuială a înaintărei Turcilor, 

se r&spăndise o panică până la Sistov care. 

dovedea, cât de precariă era situaţiunea spre 

acest orașii, şi spre Nicopole. Din minunata 

sa posiţiune, Osman pașa, cu cei 60,000 6meni - 

ai armatei sale, putea. săi să se întindă de pe 

Vid pe Osmu și să intre ca un ichiit în armata 

rusâscă, amerinţându'i basa și linia de retra- 

gere, saii, operând de concert cu Mehemet-Ali . 

despre Est, cu Suliman despre Sud, să învăluie 

şi să strîngă ca întrun. cleşte 6stea. Țarului.
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Și până în două luni, până la sosirea nouilor 
ajutore din Rusia, nu era perspectivă pentru. 
Ruși de a scăpa din acâstă critică situațiune. 

" Atunci, în perplexitatea. în care se afla, sta- 
tul-major rus își aminti de acel 50,000 Ro- 
mâni can erai în apropiere, cari. fuseseră de 
atâta folos Ruşilor la desfășurarea arimatei lor * 
dincolo de Dunăre, 1 apărarea acestui rii, la 
trecârea' lui, la luarea Nicopolei ; la al căror 
concurs, în fine, făcuseră apel în atâtea rân- 
duri, fără a'l admite însă în mod ofi cial sub 
forma unei alianţe declarate Și recunoscute. 

Trei divisiuni române se aflati pe malul 
stâng al Dunărei şi se pregăteau la ofensiva 
specială și independentă de operaţiunile ruse- 
scă, ce'și propunea oștirea nostră ; a patra divi- 
siune concentrată la Turnu-Măgurele Și împre- 
jur, înaintase de pe acum un detașament în 
Nicopole. 

Aci este cronologicesce locul să narăm înn- 
prejurările cari aduseră succesiv strămutarea 
divisiunel a 4-a română pe malul Grept al Du- 
nărei, cu atât mal mult că acestă mișcare in- - 
tră și în cadrul părței scrierei de faţă care ira- 
teză despre pregătirea ofensivei generale a ar- 
matei nâstre. 

Am vădut că după luarea Nicopole, gene- 
ralul Kriidner pășise la operațiunile pe Via și
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asupra Plevnei. El ar fi voit:să pâtă evacua cu 

desăvirşire Nicopole, remițându-l în păstrarea 

trupelor române de la Turnu-Măgurele. Acestă 

'combinaţiă ar fi scutit pe comandantul corpu- 

lui al IX-lea rus de a distrage o parte dinefec- 

tivul săi pentru paza cetăţei cucerite, în care 

se aflati 7000 prinși turcă cari trebuia trecuți 

peste Dunăre și internaţi în Rusia, și pentru 

garnis6na. în oraş, care coprindea o popula- 

țiune musulmană destul de numerbsă, cu dis- 

posiţiuni învederat. ostile. Insă comandantul 

divisiunel a 4-a română cărui Kriidner comu- 

nicase dorința sa, declară neted generalului 

rusesc că asemenea disposiţiuni nu pot, fi luate 

de trupele române de cât în urma ordinilor. 

pornite de la autoritatea lor supremă. 

Dar tocmai la acea epocă se simţea uă în- 

vederată tensiune în raporturile cercurilor di- 

"rigente ruse și române. Comandamentul ro- 

mân care pusese cea mail mare bună-voinţă 

până aci spre a satisface dorințele statului- 

major rus, care dedese în atâtea rânduri ar- 

matei imperiale un concurs a cărei importan- 

ţă s'a vădut, nu întîmpinase de loc aceași re- 

ciprocitate din partea comandamentului rusesc, 

şi nică măcar disposiţiuni prevenitore dea se 

regula întrun chip clar și precis situaţiunea 

respectivă a a ambelor armate î în operaţiunile
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lor ofensive. S'a spus modul puțin măgulitor cu . 
care Rușii declinaseră concursul armatey TO- 
mâne peste Dunăre; ei persistară și mai mult 
în 'refusul lor după ce vădură cu ce: înlesnire * 
înaintaseră, în Bulgaria, unde nu întâlniseră 
de cât succese până la luptele de la Plevna. 

Cu t6le acestea, după căderea, Nicopole, 
statul-major rusesc spre a degagia forțele lui 
Kriidner și a le putea întrebuința în întregul 
lor în contra Plevnei, se adresă iarăși la Ro- 
mâni cu cerere ca: dânșii să ocupe Nicopole Și să ia în pază acestă cetate. May mult încă, 
statul-major al armatei imperiale pretinse ca 
trupele române să se însărcineze tot de-o-dată 
a convoia trecerea prinșilor turcesci de la Ni- „copole pe partea stângă a Danărei, și a'i con- duce în România până acolo unde acej prinși de resbel aveau să fie remiși trupelor de etape rusesci însărcinate a-% transporta în Rusia. . - Acâstă nouă cerere care se producea, tocmal . în momentul când comandamentul român nu. era de Joc. îndreptăţit a se lăuda de procede- rile: de pân'acum ale direcțiunei politice Și mi- litare rusesci în privința anevoiâsel Posiţiuni . a ţărei și armatei nostre, când comandamen- - tul imperial se abținea - chiar de a da acestei armate orl-ce concurs pentru pregătirea ofen-- sivel ce dânsa avea să ia peste Dunăre, acestă .
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cerere puse virf nemulţumirei care se manife- 

stase în partea română. Când, dar, marele- 

duce Nicolae îndreptă prin generalul Zefkar, 

atașat pe lângă marele-cuartier rusesc, căpe- 

tenici armatei române dorința de a se ocupa 

Nicopole cu trupele nâstre și a se însărcina 

dânsele cu convoiarea prisonierilor turcescă, 

Donminul ordonă generalului Zeikar să răspundă 

căpeteniei rusesci că. armata 'română nu. va 

trece Dunărea de cât spre a urma obiectivul 

“special al operaţiunilor sale ofensive, cu desă- 

vârşire deosebit de acel al oştirei imperiale, 

fără a interveni în operaţiunile acesteia şi a 

da de aci înainte un concurs pe care armata 

nâstră nul întâmpină din partea comanda- 

mentului rusesc. 

Statul-major imperial nu se opri înaintea 

acestui -răspuns, căci trebuința de-a degagia. 

trupele sale din Nicopole se învedera din ce în 

ce mal mult. Se făcu, dar, un noii demers pe . 

lângă comandantul suprem al armatei române, 

demers care. se întreprinse, de astă dată, de-a 

dreptul de însuşi împăratul Alexandru. Suve-- 

anul Rusiei însărcină pe representantul român 

pe lângă. pers6na sa, generalul principe I6n. 

Ghica, a reînoi, în numele "Ţarului, Domnului : 

Carol cererea pe care o făcuse comandamen- 

tul rusesc dea se ocupa Nicopole de trupe
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române, și a se însărcina aceste trupe cu tran- 
sportul prisonierilor. Domnul Românilor pre- 
scrise generalului Ghica a face aceleași decla- 
rațiuni notificate marelui-duce Nicolae în pri- 
vința acţiunei trupelor nostre peste Dunăre, 
și representantul român priimi instrucţiuni de 
a expune Împeratului că armata română nu 
va păzi și nu va convoia de cât pe acei priso- 
nieri de răsboiit'pe cari dânsa % va face de-a 
dreptul în lupte onorabile. . 

Schimbul acestor comunicaţiuni înăsprise 
Ore-cum relaţiunile între ambele comanda- 
mente. Insuccesele și pericolele ce începe a 
întimpina armata rusâscă, amenințarea care 

pote decurge dintr'ânsele pentru chiar ţâra 
nOsiră, împrăștiară acești nuori d'asupra înţe- 
legerei amicale între Români și Ruși. 
"La $/eo iulie trupele lur Schilder-Schuldner 

suferă, prima, învingere de la Plevna. Cererea 
de concurs adresată Românilor de către Ruși 

„începe a învesti forma unul apel în ajutor. 
Generalul Kriidner comunică generalului Manu 
un ordin priimit de la marele-duce Nicolae în 
coprindere că comandantul român să bâcă cu 
divisiunea sa la Nicopole spre al ocupa, pentru 
ca șeful corpului alIX-ea rusesc să pâtă porni 
cu tote trupele sale asupra Plevnei. Generalul | român r&spunse cum urma să respunqă ork-ce
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oficier cunoscttor de datoriile sale, adică că . 

trupele române nu se pun în marș de cât după 

ordinile căpeteniei lor supreme, Domnului Ro- 

mânilor. Statul-major general rus îndrepieză 

atunci celul român cererea de ajutor, motiva- 

tă acum pe noua situațiune creată armatei 

imperiale prin evenimentul de la. 3/2, iulie la 

Plevna. | 

Comandamentul român, examinând acâstă 

situaţiune care putea să aibă o acţiune reflexă 

asupra. viitârelor operaţiuni ofensive ale Ro- 

mânilor, cumpănind că, dacă posiţiunea Ni- 

copolei ar fi rămas slab sau de loc ocupată şi 

expusă unei întreprinderi a inamicului fie des- 

pre Rahova, fie despre Plevna chiar, stânga 

armatei nostre, care avea să opere în Bulgaria. 

occidentală, ar fi avut flancul ameninţat din 

acea. parte, recunoscu că interesul militar ro- 

mân comanda acum a se priimi cererea statului- 

major rusesc sprijinită de intervenţiunea. di- 

rectă a marelui-duce Nicolae şi a Imps&ratului. 

Căpetenia armatei române hotări, dar, a da. 

curs acestei cereri întru cât privea numai 0- 

cuparea posiţiunei Nicopolei; bine înţeles, însă, 

fără ca trupele românesci să primâscă sarcina 

de a lua asupră-le paza și convoiarea priso- 

pierilor turcă, sarcină care rămânea lăsată în- 

trâgă armatei rusesc.
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Domnul Carol dete la 11/,, iulie ordin gene- 
ralului Manu a ocupa cu un detașament din 
divisiunea sa Nicopole, lâsănd în Oraș și ce- 
tate trupele strict necesari! pentru a se .[ine 
garnis6na, iar restul detașamentului avea a 
priveghia împrejmuirile acestei pieţe, împin- 
g6nd recunssceri peste Osmu Și Vid. 

Detașamentul destinat ocupărei Nicopolei 
fu compus din regimentele al 5-lea de liniă și 
al 14-lea de dorobanţi, al 3-lea și al 8-lea de 
călărași, sub comandamentul colonelului. Ros- 
novanu, șeful cavaleriei divisionare. Regimen- 
tele numite fură gata a împlini ordinul încă 
de la 12,, Iulie, dar din lipsă de material de 
irecere pe care comandamentul român nu 1] 
avusese în vedere și nu ?] pregătise , prin ur- 
„mare, pe acel punct al zonei de operaţiuni a 
„armatei rusescl, din causa, deplinei insufici- 
ențe a mijlâcelor de comunicațiune între ambe 
ț&rmuri în care se afla aci și Ruşii, trecerea 
detașamentului român la Nicopole nu se putu 
începe de cât la 1?f9 iulie. | 

Un vapor remorcând un Șlep, două bărci şi o portieră, începură a strămula în acea di re- 
gimeniele n6stre, pe care comandantul divi- 
siunel le conduse însuși peste Dunăre. Bata- li6nele și escadrânele române fură priimite pe malul drept, la desbareare în Nicopole, de gu-
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vernorul rus al cetăţei,  loc.-general Stolypin, 

încongiurat de statul săi major, şi de un de- 

tasament cu steag și musică din regimentul 

imperial al 19-lea (Kostroma) care fusese atât 

de tare încercat în lupta din 5/2, în cât: per- 

duse peste jumătate din efectivul său, şi fu- 

sese lăsat în Nicopole spre a se reorganisa. 

Trupele ambelor armate schimbară salutul 

ostăşesc; drapelul român fu înălțat asupra ce.- 

tăței, apoi generalul Manu, după. ce presinlă 

guvernorulul rus pe comandantul și 'statul-ma- 

jor al detașamentului român, se întorse la 

grosul divisiunei sale la Turnu-Măgurele. 

Colonelul Rosnovanu ocupă cu regimentele 

al 8-lea, de dorobanţi şi al 8-lea de călărași ora- 

șiul şi cetatea ? Nicopolei, aşedând într'6nsele 

garde, posturi, vedete și patrule. Regimentul 

al 5-lea de liniă dispuse un batalion în bivuac 

la 6 kilometre la Vest de oraşiii spre gura Os- 

mului, la podul peste acâstă girlă din drumul 

d'între Nicopole și Rahova. Cel-Valt batalion 

al acestui regiment luă posiţiune cam la. ace- 

iași distanţă de Nicopole spre Sud, pe drumul 

Nicopole- Plevna, observând podul pe Osmu, 

spre satul Muselimselo. Regimentul al 3-lea 

de călăraşi. împărțea cu detașamentul de Ca- 

zacl serviciul de recunbsceri cari se împingeail 

dincolo de Osmu, pe drumurile despre Rahova
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și despre Plevna. Acestea fură măsurile de 
pază și de siguranță cari se prescriseră deta- 
șamentului român pentru ocuparea Nicopolei. 

Pentru prima 6ră după uriașele lupte din 
vremile de vitejiă și de mândră viață naţională 

“ale Românilor, stegul. lor se împlânta iarăși 
„peste Dunăre și filfiia acolo unde victorios îl 
purtase brațul tare al lui. Mihaiă, și tocmai pe 
locul unde cele trei ramure ale tulpinei româ- 
nesci: Muntenii, sub bătrânul Mircea, Moldove- 
nil, sub Ștefan II, Și Ardeleni), sub Voivodul lor 
Lascu, aliaţi cu florea cavalerilor din Francia, 
Germania, Ungaria, înfruntaseră cu pairu sute 
opt-deci și unu de aniînapol pe F ulger-Bajazid. 

A doua qi, chiar, de trecerea detașamentu- 
lili român la Nicopole, la 1/,, Iulie, se da de 
Ruși înaintea Plevnei al duoilea atac nefericit. 
În anankea în care se afla Kriidner în timpul 
luptei, și apol la finele ei cu trupele sale bă- 
tute, strivite, cu reservele sleite, generalul rus 
ceru generalului român ca, cu divisiunea sa, și în primul loc cu cele 4 regimente române 
cari se aflaii dincâce de Dunăre, la uă etapă 
de câmpul de bătaiă, să” alerge în ajutor, să/] 
susție și să” acopere retragerea în casul, mult 
temut, când Osman pașa ar fi pășit la uă ur- 

„mărire vigurâsă a trupelor rusesci învinse, cark 
în starea în care se aflati după enormele per-
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deri şi sguduirea. morală ce primiseră, p'ar mal 

fi putut opri urmărirea din partea Turcilor, şi 

acestor le ar fi stat deschisă calea. spre Nico- 

pole și spre Sistov. Instrucţiunile generalului 

Manu purtaii că ori-ce reclamare de concurs 

şi ajutor făcut trupelor nsstre trebuia să fie 

direct adresată comandamentului român, și să 

primâscă mal ăntăiui prealabila sa autorisare. 

Generalul Manu r&spunse, dar, generalului rus 

că fără asemenea autorisare, trupele române 

nu pot eşi din misiunea circonscrisă, ce li se 

dase de a ocupă și apăra ! Nicopole, și nu se 

pot pune în marș spre Plevna fără un ordin 

special dat de căpetenia lor. 

In primele momeute de durere și de amă- 

răciune ale unei bătălil perdute, Riaşii simţiră . 

multă nemulţumire de acest refus, şi mai că 

ar fi pus asupra Românilor insuccesul dela 

Plevna dacă n'ar fi fost îndestul de învederat 

că acel insucces era datorit nu nevenirei în 

ajutor a trupelor române, al căror concurs 0- 

ficial se refusase stăruitor până atunci, ci gre- 

șitelor disposiţiuni ale statului-major general 

rusesc și insuficienţei mijl6celor cu cari se a- 

tacase o posiţiune pe care Osman pașa 0 în- 

tărise așa. de bine. Apoi cugetând mai drept 

“şi mai liniștit, “Rușii recunoscură că sprea 

obţine cooperaţiunea română care le devenise 

+
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"atât de necesară, ei trebuiaii să se hotărască 
a .0 cere şi obţine pe căile formale și regulate. 

Atunci marele-duce Nicolae adresă Dom- 
nului Românilor acea faimâsă depeșă care o- 
glindea strâmptorarea ȘI îngrijirile cuartieru- 
lui-general rusesc, strămutat în grabă din Tir- 
nova, și care mărturisea, siluațiunea compro- 
misă a armatei imperiale. Coprinderea aceley 
depeşe *) redactată în limba francesă, era ur- 
măt6rea : 

Altejei Sale Domnului Carol la Fotana : 
« Vino în ajutorul nostru, Treci Dunărea 

< unde vei voi, cum vei voi, sub ce confliţiuni 
< vei voi, dar vino grabnic în ajutorul nostru. < Turcii ne: prăpădesc. Causa creștină este 
< perdută.» 

NICOLAE, 

Iată dar Rușii cari la început făcuseră pu- țin cas de acţiunea armatei române, cari de- , a 
4 clinaseră cu r&eâla ork-ce propunere de coope- rare din parte-i şi dovediseră atâta mândră A — 

*) Textul” acester depeşe reprodusă aci a fost publicat în dia- rul vienez Meuse Freie Presse, sub rubrica uner corespondențe din „Londra din 18 martie 1878. 
: - Scrieri şi broșuri diverse, precum Rumânieu und der Vertraş don San-Stefano, Viena 1878, pag. 15, şi diare de pe timp, aă re- produs asemenea acestă depeșă,



- PREGATIRILE OFENSIVEI 209 

încredere în singurele lor forțe, solicitând 
acum cu stăruinţă ajutorul și sprijinul acestei 
armate. Ast-fel o voință mai pre sus de mă- 
zirile şi puterile lumesci scie a afla căi spre a 

înjosi superbia celor creduţi tari şi neînvinși, 

a rădica pe cei socotiți slabi și smeriți. 

Sa dis, cu drept cuvânt, că este lesne a se 

face cine-va. profet după evenimente. Nu este 

mal pucin adevărat, însă, că faptele şi întim- 

plările săvîrşite trebuesc, ca o faclă, să ne 

lumineze trecutul și să întinqă raze asupra 

viitorului ; că numai din studiul acelor întîm- 

plări și fapte se pote dobăndi experienţa, 

trage conclusiunile și stabili criteriile pe cari 

istoria, acea. carte a neamurilor, are menire 

a le înscrie -şi păstra pentru învățământul 

şi călăuzirea. generaţiunilor următore. Fie- 

ne, dar, permis a examina un moment care 

ar fi putut fi resultatul aprâpe probabil ce sar 

fi întîmplat dacă Rușii, în loc de a declina şi 

a pune condițiunile neadmisibile ce saii v&- 

dut cooperaţiunei militare a României , ar îi 

admis'o de la început, și dacă armata română 

ar fi trecut în- ofensivă de o dată cu armata 

rusă, aflându-se din primele dile ale lu! iulie 

s. v. în Bulgaria. . a E 

Pășind peste Dunăre între Isker şi Ogost, sati 

între Rahova și Vidin, cel 40 până la 50,000 
14
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Romăni ar fl întâlnit, ei ma! ântâiă, trupele 
lui Osman pașa în marș spre Nicopole, trupe 
cari la acea dată abia: se urcati la: cifra. de 
30,000 6mtni, nefiind încă sporite cu tâte 
ajutorele ce priimiră după. stabilirea lor la 
Plevna. Invingători sau învinși, Românii ar fi 
întârdiat, în. tot. casul, înaintarea lui Osman 
asupra Plevnei îndestul ca îndată după căde- 
rea Nicopolei, Kriidner să pâtă înainta pe Vid 
spre Plevna și Lovcea, să ia în stăpânire a- 
ceste puncte neîntărite Și slab ocupate *) până 
la sosirea trupelor turcesc din Vidin, și să a- 
copere de aci aripa. dreptă a armatei rusesci. 
Marele-duce Nicolae nu may întâmpina atunci, 
din acea parte, obstacol spre a. împinge îna- 
inte operaţiunile -colânei generalului Gurko, 
nu era silit să rechiăme îndărăt acestă col6nă, și, chiar în urma, întrunirei forțelor lut Reuf 
cu acele ale lui Suliman. la Sudul Balcanilor, 
statul-major rus putea. să le opuiă, pe lângă trupele speciale “ale lui Gurko Şi corpul al VIll-ea, încă al Xl-ea corp (din care n'ar maj. 

  

*) La trecerea Ruşilor peste Dunăre, Plevna, Până la sosirea lui Osman pașa, nu conţinea de cât 3 bataliâne turceser și câţi- va neregulați, în tot ca la 2.500 men. 
In Lovcea nu erai tot pe atunci de cât 1,500 Turci pe cari! Rușii, porniţi de la “Tîrnova și Selvi, 1 respinseră la 5/4 iulie, ocupând acest oraş până la 15/22, după Prima bătălie de la Plevna, * când se luă iarăși în stăpânire de Osman pașa.



PREGATIRILE OFENSIVEI 211 

fi tost nevoiă a se distrage o divisiune spre a 

se trimite la. Plevna), precum și porţiunea. din 

al IV-ea corp care trecuse peste Dunăre. Co- 

mandantul armatei ruse -ar fi dispus, ast-fel, 

pentru operaţiunile centrului de o masă de 

trupe de aprâpe 70,000 6meni, masă îndestu- 

Jăt6re pentru: a respinge : pe cel 50,000 sol- 

dați al lui Suliman împrăștiați la picirele Bal- 

canilor. Păzit pe stânga de cele 2 corpuri 

ale țareviciului ce erai în fața, inactivului Ab- 

dul-Kerim, care avea. în momentul trecerei 

Dunărei de către Ruși comandamentul gene- 

ral al fortelor otomane; acoperit pe drâpta de 

vre-o alți 60,000 luptători, — Români! și cor- 

pul al IX-ea — marele-duce putea, de la lua- 

rea Nicopolei şi până la **/s0 iulie, să profite: 

de succesele strălucitului marș al lui Gurko 

peste Balcani, şi să împingă col6nele 'sale 

până în faţa Andrianopolei, amenințând de a- 

colo capitala. imperiului otoman. 

Este mai mult de cât probabil că în aseme- 

nea conjecturi Turcia, în ale cărei consilii bă- 

trînul şi prudentul Saafet, ministru al aface- 

rilor străine, încă de la căderea Nicopolei pro- 

pusese colegilor săi de a se cere mijlocirea. 

puterilor pentru împăciuire, sar fi decis cu 

grabă la: asemenea învoire când ar fi vEdul 

armata rus6scă învingătre la porţile Andria-
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nopolei. Scopul statului-major și al diploma- 
ție rusesci — o pace grabnică și glori6să — 
ar Îi fost atinsă; 50,000 menit mai puțin 
pereaii din răndurile armate! Țarului, şi 1 mi- 
liard, dacă nu mai mult, din cele 3 cheltuite 
de Rusia pentru acest resbel (*), remânea în te- 
saurul imperiului. Iată ce pote. costa câte o 
dată pe naţiuni mândriă nesocotită, politică 
greșită. Și acâsta spre a ajunge în definitiv tot 
la resultatul ce se căutase a se înlătura, adică 
la admiterea cooperațiunei militare române, 
însă după crude Și | sângerdse învingeri, după 
sacșificii imense cari. prelungiră cu mult încă 
resbelul și n'aduseră încheiarea definitivă a 
păcei de cât peste un an, la congresul de Ber- 

lin din 18 iunie 1878. 
Dacă pentru Rusia ar fi fost mai folositor 

  

(*) Acâstă cifră este luâtă după date oficiale, şi în special după Proiectul de budget de venituri și cheltuieli al imperiului Rusiei pe exercițiul anului 1883, sancționat de Impăratul la 30 decembre același an, şi unde se vede figurând la datoria publică sub ru brica : împrumuturi ale Orientului din 1977-1879-1879, ruble 773,367,100, și : îorprumutul extern din 1977, ruble 1 3,778,700, la care dacă se mar adaogă excedentul budgetar din 1876 de 40 mili6ne ruble, care se afectă tot pentru resbel imediat la declararea Sa, urcă totalitatea sumer la 827,145,8oo ruble saă 3 miliarde și 300 miliGne lei cât costă pe Rusia acest resboii. Şi în acâstă sumă nu se coprinde emisiunea interiâră de ruble-hârtic, diferite subscrip- țiuni speciale și diverse cheltuieli afectate tot la trebuinţele armate- lor în campania.
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din punctul de vedere militar, ca din cel politic 

și financiar, d'a. se admite de la început coo- 

peraţiunea română și d'a. se afla armata n6stră, 

chiar din primele dile ale lui iulie în Bulgaria; 

aplecăm a crede că pentru ţara n6stră, însă, 

a fost mal favorbil cursul evenimentelor asi-fel 

precum a urmat. Mai ântăiu oștirea românescă 

ar fi avut să supârte, fără ca Rușii, prea de- 

părtați și neavând forțe îndestulătâre, să A 

potă veni eventualmente în ajutor, t6tă isbirea 

lui Osman pașa care, precum urma o dovedi, 

a fost generalul «el mai energic în acest răsboiil 

dîntre toți comandanții otomani, şi a avut sub 

dânsul trupele musulmane cele mal solide şi 

viteze. Apoi cooperaţiunea trupelor -române 

peste Dunăre venind în urma evenimentelor 

petrecute în cursul lunei luă iulie în Bulgaria, 

nu se mai putea tăgădui că acestă cooperaţiune 

cerută acum cu insistență de marele-duce 

Nicolae şi de însuși Țarul Rusiei, era indispen- 

sabilă pentru armata rusescă şi devenise pen- 

tru dânsa. o măsură de salvare a criticei sale 

posiţiuni. o | 

“Un Domn cavaleresc, o naţiune consciintă 

de nobila“ origină, de trecutul el glorios şi de 

viitorul ce voia să "ȘI asigure, nu puteai priimi 

cu nepăsare căldurosul apel de a alerga în a- 

jutorul causel creștine, în sprijinul intereselor
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de libertate și de umanitate curi se desbă- 
tea peste Dunăre. Afară de acea solidaritate 
individuală care făcea pe un vestit bărbat din 
vechime să dică : om sum, nimic omenesc nu "my 
este străin, mal se află încă o solidaritate ge- 
nerală între popoare de la care dânsele nu se 
pot sustrage fără a plăti întro di urmările in- 
diferenței. și egoismului lor. -Intre poporul ro- 
mân și între poporele balcanice, acestă. soli- 

” daritate este și mat strănsă prin nevol Și res- 
triște suferite în comun ;. a uita, acâsta, este 
a uita însă-și istoria și legăturile stabilite de 
veacuri între Români și vecini lor Bulgari, pen- 
tru a căror liberare de sub jug se întreprinsese 
lupta, de faţă. | 

Fala trecutului nostru cu raze de slavă și 
de mărire, cu umbre de scădere și nenorociri, 
stă tocmai în menirea neamului romănesc de 
a fi fost în timp de secolă strâjă ageră şi ne- 
adormită a creștinătăței . şi. civilisaţiunei la 
Dunărea: de jos. | 
“In acâstă providenţială menire se află de- 

slușirea interesului ca, și a îndreptăţitelor sim- 
patii cu: cari Europa apuseană a căutat să 
sprijine desvoltarea Și întărirea necesarie a 
“naţionalităței n6stre.. Sunt tradiţiuni, îndato- 
riră morale de la cari poporele , ca și indi-
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vidil, nu se pot abate fără micşorare. Ase- 

menea tradiţiuni şi îndatoriri moștenite dai 

poporului român o firească aplecare a. se 

alipi mai lesne de partea .unde crede că se | 

află dreptul, de a îmbrăţișa cu căldură cau- 

sele car puteau să displacă 'deilori păgâni 

fiind că nu erati învingătore, dar pe cari 

Dumnedeul mort pe Cruce prescrie mai ales 

a le iubi când sunt prigonite și nau pentru 

dânsele succesul. Şi unde era. aci dreptul, 

de nu cu popârele asuprite și subjugate' ca 

Bulgarii, Herzegovinenii, Bosniacil ; de nu cu 

naţiunile stănjinite în mersul lor înainte, su- 

perate în drepturile și demnitatea. lor ca Sâr- 

bil, Montenegrenii, Românii? . 

Dar afară. de asemenea consideraţiuni, fie 

ele: chiar tractate ca. ideale și de pur sentimeni, 

erati încă a:te motive de ordină și mal realistă, 

dictate de interesul particular, de grija propriei 

sale conservaţiuni cari impuneail naţiunel to- 

mâne datoria. de a uni silințele sale cu ale Ru- 

şilor pentru a nimici succesele armelor oto- 

mane, pentru a pune pedică înaintărei lor 

__victori6se chiar acolo de unde putea mail mult. 

porni primejdia : la Plevna. Cele două victorii 

ale lul Osman şi situaţiunea dificilă a armatei 

Țarului puteai so silească, în lipsă de grabnic 

ajutor, să părăsescă Bulgaria și să trecă înapoi
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Dunărea. Turcii victorioși ar. fi înaintat a- 
tunci, Și ar fi transportat teatrul r&sboiului în 
Romănia. Fructele apărărei de până acum a 
armatei române ar fi fost perdute, ț&ra. expusă 
la nuol și directe pericole, la nenorocirile unei 
invasiuni musulmane. Induoiala nu era, deci, 
posibilă ; în propriul interes al României tre- 
buia alergat grabnic în ajutorul armatei ru- 
sesci. A | 
„Pentru a se da însă urmare unei asemenea  - hotăriri, amenuntele privitâre la relaţiunile Și 

la lucrarea împreună a forţelor respective, la păstrarea individualitățer naţionale a trupelor» românesci, la, direcţiunea și comandamentul „asupra lor distinct şi separat de ori-ce amestec din partea Rușilor, trebuia mai ântiu stabi- lite şi bine regulate acum că ambele armate aveail a veni în contact și mal de aprâpe Și a opera asupra aceluiași objectiv strategic. Ne- “înţelegeri și conflicte de atribuţiuni ce se ivi- seră în ma! multe rănduri de la trecerea deta- șamentului nostru la Nicopole între coman- danții români și guvernorul rus al acestel ce- lăţi, dovediră cât de necesară era regularea acestor am&nunte și definirea clară și pre- cisă a raporturilor celor două oștiri. 
Acest punct: făcu objectul unor active ne-  Bociări între ambele cuartiere-generale prin
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mijlocirea atât a representantului ţărei pe 
lângă guvernul Rusiei, generalul principe I6n 

Ghica, a generalului Zefkar și oficerilor români 

atașați pe lângă comandamentul rusesc, cât 

și a şefilor statului-major respectiv al fie-cărei 

armate, generalul Nepokoitchiski de o parte, 

şi colonelul Slăniceanu de alta; și acest din 

urmă însoţi într'adins întru acâsta pe preșe- 

dintele consiliului de miniștrii al României, 

D. I6n Brătianu, la cuartierul Imp&ratului 

Alexandru și al marelui-duce Nicolae. Aceste 

negociări aveau a fi supuse apol sancțiunei 

Domnului Românilor. 

„ Rușii nu.mal opuneau greutăţile din trecut 

întru cât privea păstrarea, bine definită și ne- 

contestată a individualităţei. proprie a oştirei 

românesci, a independinţei sale faţă. cu orga- 

nele autorităţei rusesci. Ei recunosceai acum 

acestei oștiri deplină paritate cu oștirea impe- 

rială, şi situaţiunea unek armate aliate care "Și 

conservă organisaţiunea sa specială, coman- 

damentul și direcțiunea sa particulară. Acţiu- 

nea ambelor armate avea numai a fi combi: 

hată în vederea scopului ce urmăreaii în 

comun. 

Pe lângă consecuenţele militare ale bătălii- 

lor din 5/20 Și 18/ap iulie la Plevna, ele mai 

avură, dar, și alta din punctul de vedere po-
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litic: alianța între Rusia și România. In cât 
privea armata română, acâstă consecuență 
făcea, negreșit, pentru dânsa situațiunea may 
netedă, dar schimba fot-de-odată projectele și 
disposiţiunile de până acum. Am vedut că 
tote pregătirile pentru ofensiva n6stră fuseseră 
stabilite în vederea uner acțiuni separate. de 
acea rusescă, și planul general avea în vedere 
operaţiuni pe cari oştirile românesci aveati să 
le întreprindă în Bulgaria apusână Și asupra 
Vidinului. Participarea trupelor nâstre la ata- 
cul Nicopolei și chiar ocuparea acestei cetăţi 
de detașamentul din divisiunea 4-a, nu eșiau 
din cadrul combinărilor pe cari statul-major 
român le avusese în vedere pentru executarea 
operațiunilor trupelor nâstre între Isker şi Timok. Tot în vederea acestei acțiuni pe un teatru de operaţiuni deosebit, forţele române fuseseră împărţite în tret Părți distincte: 1) armata de operaţiune în Bulgaria, 2) corpul de observaţiune la Calafat, 3) trupele însărei- nate cu apărarea teritoriului, formate din ba- (aliânele de miliții cari se convocară Și se puseră sub comandamentul generalului Nico- lae Haralamb, Și din garda naţională destinată la ținerea garnisânelor și la paza orașelor. 
Pentru constituirea „armatei de operaţiuni
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și corpului de observaţiune, Domnul: Români- 

lor prescrisese următrele : 

Inalt ordin de az: 

« Considerând trebuința de a împărţi ar- 
< mata activă în armată de operaţiuni şi ar- 

< mată de observaţiune, ordonăm : 

1. Corpul II-lea de armată rămâne organisat 

. ast-fel cum este. 

2. Din corpul I-iii de armată se vor lua trupe 

spre a constilui o reservă generală precum 

urmâză : 

| infanteria 

Comandant, Colonel Cerchez. 

Șet de stat-major, Loc.-Colonel Algiu. 

| | r-a Brigadă 

Comandant, Colonel Sachelarie Oton. 

Batalionul al 4-lea de vănători. 

Regimentul i-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 al &-lea de dorobanţi. 

3-a Brigadă 

Comanâant, Colonel Vlădescu. 

Batalionul 1-iă de v&nători.
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Regimentul al 3-'ea de liniă 
Regimentul al 5-lea de dorobanţi. 

Cavaleria 

Comandant, Colonel Creţeanu. 
Regimentul 1-iă de roşiori. 
Regimentul al 2-lea de roșiori. 
Regimentul al 4-lea de călărași, 

Artileria 

Comandant Colonel Arion E. 
Bateriile 1-a, 2-a, 6-a din regimentul I-ii de ar- 

tileriă. 

Bateriile 1-a, 2-a 6-a din regimentul al 2-lea de 
artileriă. 

Geniu 

Comandant, Major Gheorghiu. 

Pontonieri 

Comandant, Căpitan Vasiliu, 

3. D. General Manu, comandantul - divisiu- 
nel a 4-a, se numesce comandant al artileriek armatei de operaţiuni. 

+. Armata de observaţiune va fi sub coman- 
damentul D. General Lupu, Și se va împărți 
după cum urmeză : 

1-a Divisiă 

Comandant, Colonel Pencovier, 
Şef de stat-major, Major Carcaleţeanu.
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Regimentul I-iii de dorobanţi. 

Regimentul al 2-lea de dorobanţi. 
Regimentul al 3-lea de dorobanţi. 
Bateriile 3-a, 4-a, 5-a din regimentul 1-iii de arti- 

leriă. 

Regimentul î-ii de călărași. 

2-a Divisiă 

Comandant, Colonel Holban M. 

Şef de stat-major, Major Borănescu |. 

Regimentul al 6-lea de liniă. 

Regimentul al â-lea de dorobanţi. 

Bateriile 3-2, 4-a, 5-a, din regimentul al 2-lea de 

artileriă. 

Regimentul al 2-lea de călărași.: 

Un detașament de geniu la Calafat. 
CAROL 

23 întie 
Dat la marele cuartier-general din Poiana, la Dagguzi 1878. 

Acum, în urma noilor evenimente, aveai a 

se modifica disposiţiunile primitive pentru MIȘ- 

carea. ofensivă a trupelor nostre. Nu spre 

Ves.ul Bulgariei, cum se hotărise la. început, 

erai să se dirige de aci *nainte operaţiunile 

armatei române. Plevna, care a devenit îngri- 

jitrea cetate a islamismului, reclama acum 

tâte silințele; dânsa trebuia. mai ântăiu să se 

dobre pentru securitatea României nu mai 

puţin de cât pentru aceia a oştirilor Rusiei. 

Schimbându-se objectivul, se schimbaii și
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liniile de operaţiuni ale armatei nâstre. Intre 
Vid și Isker trebuiaii acum să se ivescă col6- 
nele române pentru a 'ŞI lua calea spre noul 
lor objectiv. In acea, parte, dar, trebuiau să se - 
îndrepte pregătirile ofensivei, adică marșul 
strategic al armatei de operaţiuni spre Corabia 
și Islaz, alegerea punctului de trecere a Dună- 
rel, aședarea podului peste acest fluviă. Jar 
divisiunea a 4-a urma să se strămute întrâgă 
pe malul drept, pentru a acoperi cu detașa- 
mente speciale de cavaleriă ce erai a se as- 
vîrli pe țărmul inamic, pășirea în Bulgaria a 
6stei românescl. | 

Comandantul armatei române prescrise la 
2 divisiunel a 4-a, concentrată la Turnu- 
Măgurele, a trece și restul trupelor sale la Ni- 
copole ; și în vedere că Turcii, în urma isbân- 
dei ce repurtaseră cu două qile mai "nainte 
la Plevna, puteai să se îndemne a lua ofen- 
siva. și a merge asupra Nicopolei, divisiunea 
română avea ordin a apăra cu ori-ce - preţ 
acestă posiţiune în cas de atac.. De și mijl6- 
cele de transport Și comunicaţiuni între am- 
bele ț&rmuri erai r&strânse atât în partea 
Rușilor, cât şi în partea nâstră, colonelul 
Angelescu A. (care înlocuise în comandament 
pe generalul Manu) era la =: peste Dunăre cu 
întrega sa divisiune, și stabilea în orașul și
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în cetatea Nicopolei ca garnizonă, 1 batalion 

din regimentul al 13-lea de dorobanţi, regi- 

mentul al 7-lea. de călărași, și câte-va com- 
panil din regimentul rusesc al 19-lea de in- 

fanteriă (Kostroma). lar spre a se păzi de 

surprinderi şi a putea apăra cu eficacitate 

Nicopole profitând de posiţiunile platoului pe 

care este aședat, comandantul divisiunei a, 4-a 

împinse restul trupelor sale înainte pe dru- 

murile cari veneau despre Rahova şi despre 
Plevna, formând o ante-gardă, -sub ordinile 

colonelului Cantili, din regimentele al 3-lea și 

al 8-lea de călărași, batalionul l-ii de vână- 

tori, regimentul al 7-lea de liniă și bateria 1-a 

din regimentul al 3-lea de artileriă. Călărași, 

sub colonelul Polizu, aședaii ante-posturi cari 

observaii linia Vidului până la Riben şi Bris- 

lan, unde stabileau legătura cu trupele rusesci 

ale generalului Kriidner, și împingeaii patrule 

şi recunâsceri cât: se putea mai înaintate 

peste Vid, de-alungul' Dunărei la Mocrișani, 

Măgura şi până la Ghigen-Mahala şi. Slaviţa, 

pe malul drept al Iskerului. Batalionul I-ii de 

venători și bateria 1-a din regimentul al 3-lea 

de artileriă ocupară crestele de la Șeicoviţa. 

La dr6pta: de Găureni! și de Grădești, regimen- 

tul al 7-lea, de liniă ţinea legătura cu trupele 

din Muselimselo. Aci, la podul de pe Osmu
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în drumul Plevnei, se aflati al »-lea batalion 
din regimentul al 13-lea de dorobanţi și regi- 
mentul al d-lea de liniă, cu 3 baterii de arti- 
leriă. In spatele acestor irupe, la pârta cetăţei 
Nicopole! spre Plevna, erau: regimentele al 
14-lea și al-16-lea de dorobanţi, alte 3 baterii 
și restul regimentului rus Kostroma. 

Trupele nâstre pe dată ce ocupaii o poziţi- 
une, 0 puneau în stare de apărare prin obsta- 
cole artificiale, șanțuri, tranșele de adăpost, 
gropi de tiraliori, și se întărea prin lucrări 
de fortificaţiă pasageră. Asemenea lucrări 
mai importante se făceai Și în Nicopole, com- 
plectându-se și acolo și repunându-se în stare 
întăririle cetăţei, - mai ales despre Sud, de 
unde putea veni atacul în casul înaintărei 
inamicului din Plevna. N 

Apariţiunea primelor nâstre detașamente 
- pe malul drept al Dunărei fu salutată frățesce 

Și cu bucuriă de populaţiunea bulgară. și ro- 
mână, căci satele şi cătunele din partea locu- 
lul remăseseră, în urma retragerel trupelor re- 
gulate turcesci şi nesosirey până atunci a altor 
forțe nici ruse, nici române, într'o deplorabilă 
stare de anarhiă, şi desordine, și erai conti- 
nui băntuite de incursiunj din partea cetelor de neregulaţi, a bandelor de Cerkezi și başi- 
bozuci, cari sevirșiau tot felul de opresiuni,
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jafuri și prădăn. Presenţa detașamentelor ro- 
mâne puse stavilă acelor incursiuni şi resta- 

bili în acele localităţi securitatea şi liniştea. 

De o dată cu ordinile transmise divisiunel 

a 4-a pentru ocuparea Nicopole! la e, se 
prescrise grosului armatei n6stre de operaţi- 

une a'și începe marșul el strategic de concen- 

trare pe malul stâng al Dinărei, pentru a : 

trece apoi în ofensivă. Trupele pornesc în mai 

multe col6ne, ânt&iii divisiunea 3-a care pur- 

cedând la 235; din Băilesci, Rast și Bistreț 
prin Goicea. și Cîrna, trece Jiul la. Găndgiova 

pe podul stabilit de serviciul de pontonieri ai 

armatei și înainteză. prin Sadova, Demian- 

Vodastra şi Demian-Dăbuleni, la. Corabia, a- 

jungând aci la 25/6. ” 

Iar divisiunea de reservă, concentrându-se 

din Calafat și din posițiunile ocupate până, a- 

tuncă în jurul acestul punct, la S6ca, se pune 

în marș la 525, și trece prin Negoiu, Cata- 

nele, Plosca, Măceșul- de-Jos, Găndgiova, Co- 

moșteni, Lişteava, Ianca, Potelu, Hotaru, Ola 

şi sosesce la 2/,, august la Celei şi Corabia. 

Acestă divisiă stabilesce un detașament la. Be- 

chet spre a observa Rahova, și a susţine tre- 

cerea înaintea acestei cetăți a. șalupel Bucur, 

care avea să pogâre pe Ji în Dunăre Și să 

  

15
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mergă la Corabia spre a coopera la aședarea: 
podului. 

Oștirea română. săvirşea, în bune condițiuni 
marșul el, de concentrare. De la 2:/, la tie 
divişia 3-a străbătea. cu înlesnire distanța de 
aprâpe 150 kilometre d'între Băilescl și Corabia 
Divisia de reservă, pornită mai târdiă și suc- 
CesiV, spre a nu degarni de o dată de trupe. 
posițiunea din faţa Vidinului și a nu deștepta 
atenţiunea inamicului, fu contrariată de timp. 
fârte nefavorabil, de plot continue cari desfun- 
dară drumurile și făcură anevoisă înaintarea 
artileriei, a col6nelor de muniţiuni, trenurilor, 
ambulanţelor, etc. | | 

Cu, tote acestea şefi și soldați înaintau cu 
mulțumire, căci se apropia momentul mult do- 
rit de a păși în fine la acţiuni energice, deci- 
sive, oferind un câmp mai larg inteligenţei, va- 
I6rei şi ambiţiunei de a, se distinge ale fie-cărut: 
Frumâsă, și. pentru cine a avut fericiţii sorți a. 
o vedea. 6re-când, neuitată. este priveliștea ce 
înfăţișeză o armată care merge la inamic. Co- 
recta, și îngrijita: ţinută a revistelor, gătâla și 
pod6bele uniformelor de. paradă s'au înlocuit 
acum cu 0 înfățișare nu maj puţini marţială, 
dar mal liberă și: mai nesilită a trupelor din 
al căror traii au dispărut asemenea Și ocupa- 
țiunile placide ale serviciuluy de garnisâne, li-
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viștea și lipsa de emoţiuni seri6se ale câmpului 
de exerciţiii. Altă existenţă, alte simțiri mișcă 
acum colânele nesfirşite, glotele adânci: cari 

urcă dealurile și pogor câmpiile cadenţând pa- 

sul cu cântece vesele şi răsboinice. Chipurile: 

părbătesci ale: soldaţilor; fețele: lor arămii și 

pîrlite de arșiţa. s6relui, de vântul bivuacurilor, 

de pulberea marșurilor; ochi! lor câtând mân- 

dru şi hotărît, oglindesc gândurile cari le înalță: 

sufletul până la cel mai sublim act de sacrificiu: 

și de devotament ce se pste cere naturei'ome- 

nesci, acel de a. 'şi da.voios și fără: șovăire: 

viaţa pe un ordin, pe.un cuvânt, pe-un semn 

'chiar, de la mai marii. lor. Nici o: dată. ca: în 

asemenea împrejurări decisive nu -se pâte mai: 

bine cunsce și preţui o armată; în campaniă, . 

cum dice ilustrul istoric al resbelului de Trel- 

decă de ani, poetul nemuritor al-lui Wallenstein, 

acolo se cântăresce inima osteanului. 

. Şi cine.mat bine de cât iarăși poetul care“și: 

înveșmentăi cugetările și simţirile î în haine: dei 

mătase și de aur, cine de.cât iubitul nostru: 

bard: naţional, inspiratul Tyrteu al armatei ro- 

mâne, Vasile Alexandri, a descris mai bine ca: 

în Peneș Curcanul: minunatul avânt al ostașilor: 

noştri cari porneail să înfrunte dușmanul ve-: 

seli și cântând ca la nuntă, când ei. mergeau” 

să se cunune cu mortea- și cu victoria.
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- Pentru ca. armata română Să "ȘI potă în- 
cepe trecerea în Bulgaria, urma a se arunca 
podul peste Dunăre. S'a. relatat în cartea -pre- 
cedentă măsurile luate pentru înființarea lu) și 

“dificultățile, ce trebuiau înlăturate. In același 
timp când comaudanțul armatei dedese ordi- 
nile:pentru ocuparea Nicopolei de întrega 'di- 
visiune.a 4-a și pentru “marșul de concentrare 
a celor.l'alte divisiuni între Olt și Jiu, colone- 
lul Arion E. și loc.-colonel Berendeiii fuseseră 
însărcinaţi a recunâsce în acestă zonă punctul 
cel mai nemerit pentru stabilirea podului. A- 
cești oficieri superiori. indicară punctul Siliș- 
tiâra-Măgura, la 2 kilometre. Est de Corabia, 
ca cel mal favorabil din priviri technice, tac-- 
tice și strategice. Statul nostru major aprobă 
acestă alegere. | 3 
- Lucrarea. podului întreprinsă la Craiova era acum terminată. Pontânele și materialul plu- 

titor urma a se pogori pe Ji până la Găngiova, 
iar de aci în jos thalwegul rîului devenind din ce în ce mal larg, ț&rmurile may șeţe și apele reslățindu-se în mlăștine și Smircuri, corentul 
devenea atât de slab în cât nu mal presinca iu- țeaiă și adâncime suficientă pentru . ca pont6- 
nele și vasele să pâtă pluti înainte, şi trebuiată 
a se transporta pe uscat până la Bechet, unde 
urmai a-se pune iar în Dunăre. De aci acel
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material ar fi urmat să plutâscă în. josul flu- 
viului până la Corabia-Siliștiora, expunendu-se 
încă a trece sub focurile. bastimentelor şi tu- 
nurilor turcesc de la Rahuva. Se calculă, dar, 

că transportul pe uscat de la Găngiova la Be- 

chet, încărcarea la Găngiova, descărcarea. la 

Bechet și percursul pe Dunăre de aci la Siliș- 

tidra, ar fi ocasionat mail multă muncă și per- 

dere de timp de cât dacă se transporta de- -a 

dreptul pe uscat cu hachetele serviciului de 

pontonieră, materialul plutitor de la Găngiova 

la Curabia. Iar cele-lalte aprovisionări ca ot- 

g6ne, ancore, urşi, căluși, capre, podini, aveail 

să viă direct la Corabia- Silişticra, prin Cara- 

cal, cu care de recuisiţiune. 

Aducerea aceștul întreg material Ta locul 

destinat în condiţiunile descrise nu fu uă lu- 

crare lesnici6să, mal ales că se întâmplă ca 

timpul în care se efectuă să fie cu deosebire 

nefavorabil din causa. ploilor ce cădură atunci 

în abundență, a desfundărei drumurilor Și ŞO- 

selelor deteriorate de atâtea circulațiuni. şi 

transporturi militare. Insă cât de mari. fură a- 

ceste nuoi obstacole, ele fură învinse de acti- 

vitatea. şi devotamentul serviciului de. ponto- 

nieri şi "detaşamentelor de geniu însărcinate 

cu acest transport. De: multe ori când 'pont6- 

nele: se înomoleaii în Jiu şi nu mai puteai îna-
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inta din lipsă: de:apă, soldaţii înșii se înhămaiu 
la. dânsele și le tirai pe fundul de .nisip -și de 
petriș distanțe ,de.mai multe kilometre. Tot 
asemenea șşi.nentiu aducerea materialului pe 
„uscat, țăranii, cu a căror care și vite se:trans- 
porta, puneau o laudabilă bună-voinţă ȘI e- 
nergiă, căci, precum am avut ocasiune a:mai 
“spune în cursul acestey narațiuni, toți .cetăţe- 
il, fără deosebire, punea tâte silințele, r&s- 
:Pund6u la tâte apelurile, eraii gata la cele mal 
grele servicii pentru a ușura, și înlesni sarcina 
armatei n6stre, | 

In fine, în ultimeie dile din iulie și primele 
din luna lui august st. v., tote disposiţiunile 
pentru a. se putea. proceăe la lucrările aședărel 
Podului erai terminate. Aceste lucrări înce- 
pură la 14%/:6 august. Lărgimea totală a Dună- 
xel între Siliștidra, pe malul stâng, și Măgura, 
pe malul drept, este de 1240 metri; riul este 
însă despărţit în trei braţe printr'o' insulă. că- 
tre ţărmul român, şi un banc de nisip către 
cel bulgar. Adâncimea mediă a apelor era. la 
acea epocă de 15 metri, descrescând spre ma- 
luni. De la țărmul român la. insulă, pe braţul 
mai -strămpt, se construi un pod pe taraci. Din 
insulă la bancul de nisip, pe al duoilea “braţ 
mai larg al rînlut,'se puse un pod pe:pontâne 
şi se consolidă pe acest banc o cale întărită
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cu fascine. In fine, de la bancul de nisip la 

capul podului despre malul drept, se aședă un 

al duoilea pod de pontone. Numărul total al 

pontâiielor era de 120; spaţiul acoperit de 

dânsele coprindea 800 metii; iar întinderea 

întrâgă, a lucrărilor de poduri, podeţe, drumuri 

în construcţiune, măsura peste 8000 metre. 

“ Pe când cu o neobosită activitate pontonie- 

il, ajutaţi de lucrătorii arsenalului 'din Bucu- 

resci, încheiat podul, în același timp trupe'de 

infanteriă lucrau la stabilirea şoselelor cari po- 

goraă la pod şi pe carl aveai să trecă trenurile 

-șiecuipagele, la aședarea podeţelor peste smir- 

-curi şi revărsături de ape. La. aceste lucrări 

participau geniul şi artileria, şi acesta construia, 

în insulă 2 baterii pentru apărarea podului, 

armațe cu 12 tunuri. Flotila dedea concuisul 

el cu șalupele Bucur și Rândunică (acesta '80- 

sită din josul Dunărei) pentru rerăorcarea. şi 

punerea în loc a, pontânelor. Un baragiu. de 

torpile stabilit în suș de Corabia protegia po- 

dul în contră monitârelor și navelor turcesci 

despre Rahova. şi Dunărea supeiidră. Este 'de 

observat că în tot timpul cât. durară lucrările 

podului, ele nu fură împedecate de Turcii, pre- 

cum ei nu împedecaseră nici construcțiunea 

podurilor rusesei de la Măcin şi de la Sistov. 

Capul armatei române care se transpoitâse 

.
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la finele lui iulie.la Șimnic, lângă Craiova, spre 
a.activa, în persână înaintarea lucrărei mate- 
rielurilor. de pod și expediarea, lor, își strămu- 
tase acum cuartierul săi general la. Grădini), 
în apropiere de Corabia. După ce se încredință 
de aci prin dese și neobosite inspecțiuni: de 
executarea, ordinilor, de împlinirea pregătirilor 
Și îndestularea multiplelor trebuințe reclamate 
de o oștire în ajunul de a: păși în ofensivă, 
Domnul Carol hotări a: folosi timpul până la 
terminarea aședărei podului pe Dunăre sprea 
da urmare invitaţiunei Imperatului: Alexandru, | care manifestase dorința de a sigila printr'o. 
întâlnire cu Suveranul Românilor alianța ce- 
lor două State. La 15/22 august porni, dar, prin 
“Turnu-Măgurele Și Sistov la Gorni-Studen,, 
cuartierul Țarului și al armatei imperiale, unde 
ajunse'a doua qi. |. 

„. Împăratul Rusiei 1 făcu o priimire din cele 
mal cordiale și distinse. Voind a dovedi în mod 
manifest considerațiunea sa pentru înalta că- 
peteniă a, armatei românesci și stima. pentru. 
acestă armată care avea să lupte frăţesce.a- 
lături cu cea. imperială, "Țarul oferi Domnului 
Românilor comandamentul asupra tutulor for- 
țelor ruse cari, împreună. cu cele române, -a- 
veau să opere înaintea Plevnet Și să formeze, 
întrunite, Armata de Vest. 

.
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Prin. îndeplinirea : acestui mare comandâ- 

ment: de cătte capul oştirei-românesci, situa- 
țiunea autonomă și independentă a. acesteia 
reeşia întrun mod și mai evident, și operaţiu- 
nile ambelor armate câștigaii astfel strînsă 

legătură de acţiune. 
Credem că.nu este fără interes a arăta aci 

însemnata. înrîurire ce, de la început, avu ma- 

nifestațiunea. imperială atât de deferentă și o- 

norătâre pentru Domnul și armata' României, 
în cercurile militare rusesci unde, ca în tote 

clasele: poporului Rusiei, ori ce act, ori ce de- 

„miersal "Țarului este înconjurat de un cult 6re- 

cum mistic şi religios. Cu viuciunea, de impre- 

siuni ce caracterisă gintea slavă, Ruşii treceau 

acum de la un extrem la cel-lalt în privința 

cooperărei române de care, până în ajun, fă- 

ceai puţin cas. Favorea imperială, ca graţia 

divină, părea talismanul care dă noroc nu nu- 

mal celor asupra căror se întinde, dar și la 

cei ce se apropie de' dânși, și mulţi din oficerii 

ruși își mărturiseaii speranța că intrarea în 

acţiune.a armatei române, atât de mâăgulitor 

tratată acum de Țar, va fi. de ajuns spre a 

schimba s6rta cea rea care. începuse a prigoni 

armele: rusesci, şi că Românii vor aduce cu 

sine farmecul unui descântec de deochii. 

Este adevărat că Ruşii erai atunci în mare
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îngrijire de situaţiunea critică în care se aflau, 
și alergarea. în ajutor în chip atât de cavale- 
resc a.trupelor române nu putea să le fie de 
„cât bine venită. Acâstă jvsti:ficătă îngrijire se 
“simţea pretutindeni în cuartierul-general de la . 
Gorni-Sluden, unde la amărăciunea neisbân- 
dilor întâlnite înaintea Plevnei și peste Balcani, 
la durerea, perderilor simţitâre pricinuite de a- 
părarea muntelui St. Nicolae în contra atacu- 
rilor furi6se ale lui Suliman, care voia a "Și 
deschide trecere spre a tăia centrul armatei 
rusesc], se adăoga și neliniştitârea scire sosită, 
tocmai atunci despre Lom. Aci Mehemet-Ali, 
care preludase la ofensivă în contra stângei 
rusesci prin luptele din *,, ȘI 10/2„ august la 
Iazlar şi Kizilar, unde silise capetele de col6ne 
ale țareviciului a retrograda, se prepara acum 
la o acţiune decisivă concentrând forţe supe- 
ridre spre Karahasankioi, Și se urmă în adevăr 

„acolo la 18/,, august. o bătăliă al cărui resultat 
fu iarăși nefavorabil Rușilor. 

Ingrijirea. pornea, dar, de la însuși Imp&ra- 
tul, a cărui față seri6să și înnorată oglindea 
îndestul întristările ce munceau sufletul Suve- 
ranului care "ȘI. făgădui-se, la suirea sa pe 
tron și tocmai în împrejurările unui crâncen 
răsboiii ce, sub predecesorul său, înveluise Ru-
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sia, de a nu “mal versa în. bătălii sângele. po- 

porului stii. 

Puterea, însă, a împrejurărilor Și a. „corentu- 

lui naţional îlu silise să. întreprindă lupta de 

faţă în care atâtea existențe se jertliseră 

până acum în zadar. 

In preocuparea şi nepregetata activitate a 

marelui-duce comandant cap al armatei ruse 

şi a celor-Palţi generali și comandanți, în neas- 

tâmpărul cu care se trăgea cu urechia când 

spre Plevna, când spre Șipca și spre Lom, 

apărea t6tă gravitatea 'situaţiunei și făcea ȘI 

mai preţios concursul Romănilor.:: | 

Incă un simptom interesant ce se . putea ob- 

serva în acele grele momente la cuartierul-ge- 

neral al Impă&ratului și al. armatei Rusiei, era 

obida, şi întristarea acelor cari  consiliaseră, 

cari împinseseră la acest resbel ce r&spundea 

aşa de puţin lesniciune! şi resultatelor repedi - 

şi strălucite ce garantaseră. In capul lor se afla 

cunoscutul general Ignatiefi, representantul 

Țarului la Constantinopole până la isbucnirea 

presentei lupte. Pe drept sait pe nedrept, ge- 

neralului ambasador .se atribuiau acum tote 

insuccesele, t6te nenorocirile, căci -el prin în- 

_ formaţiuni neexacte, prin raporturi neînteme- 

” iate, ar fi întărit credinţa că Turcia nu era în 

stare a pune în liniă, spre a se apăra, de cât



236. - CARTEA. CINCEA . 

„cel mult o: sută :miy meni oştire, și că sub 
primele loviri ale Rusiei, sub sculaiea în pi- 
cidre a tutulor popdrelor. din Orient, imperiul 
otoman avea să fie: doborit: din ânteiele: dile, 
armatele rusesci aveai să facă o triumfală 
preumblare până la Constantinopole. 

Alt-fel se dovedeaii acum lucrurile. Norocul 
schimbător va r&sbuna peste r&scâla may 'târ- 
diă la San-Stefano pe Nicolae: Ignatiefit ; însă 
acum disgraţiatul diplomat trist, descoragiat, 
bolnav de ochi, putea să mediteze îndelete sub 
cortul unde sta părăsit asupra. mulţilor amici 
cară 1 numără fericirea, Și singurăţei timpuri- 
lor negur6se. | 
De aceea și când Domnul Carol, în scurta sa 
scdere î în Gorni-Studen, merse să vedă pe în- 
tristatul ambasador— care prin generalul Ghica 
și colonelul Gaillard se scusase că starea % 
suferindă. de oftalmiă și de friguri nu “ permite 
a veni să se presinte —'acâstă visită fu nu nu- 
mai un adeverat balsar pentru inima strivită 
a: generalului Ignatieff, dar ea făcu încă multă 
impresiune în cuartierul. rusesc. Ea provocă o . 
glumsță, dar topică . -exclamaţiune din partea 
principelui Suvaroff-Rîmniski- Italiski, decanul 
adjutanţilor imperiali care purta încă cifra lui 
Nicolae, și, din causa vârstei și îrdelungeloi 
servicii, se bucura de multă: consideraţiune. și
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libertate de cuvintare “chiar. înaintea Impăra-. 

tului. Se află, ast-fel pe lângă monarchii auto- 

crați câte un cărunţit servitor având privilegiul 
a spune adevărul, pe care nu în tot-d'auna toți. 

cutâză a 7] rosti înaintea acelui a cărui putere, 

în guvernele absolute, n'are de cât Dumnedeii 

drept margină pe pământ. 

«Hotărit> —dise generalul Suvaroff în limba 

franceză şi cu glas destul de tare spre a fi au- 

dit de toți la. masa. la. care Impăratul obicinuia 

a “Şi lua prândul împreună cu oficierii cuarti- 

erului imperial, şi unde era ospătat Suveranul 

Românilor cu suita sa, — «hotărît că Domnul 

«Carol este un principe cavaleresc, căci el do- 

«vedesce că nu 11 este temă de sârta, rea și de: 

«superstiţiuni nu numai ducându-se, în actua- 

«lele împrejurări potrivnice, la Plevna, dar el 

«mai dede şi aci, astă-di, o dovadă mergând ză 

<vâqă pe disgraţiatul Ignatiefi. Veţi vedea că 

<0o să aducă noroc acestuia, ca şi no&, princi- 

«pele Carol>.: 

Maliţi6sa. observaţiune a bătrînului săi ad- 

jutant-aduse un ş6rbăd şi trecător senin pe 

chipul întristat al Țarului, care: uită în acel 

moment nemulţumirea, sa asupra lui Ignatiefi 

în faţa augurliei profeţii pentru armele rusesci. 

După mai multe conferințe cu Imp&ratul, cu 

marele-duce Nicolae şi cu generalul Nepokoit-
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chiski, șeful statului-major general al armatej: 
rusesci, conferenţe în cari se regulară cestiunile: 
privitâre la combinarea acţiune! trupelor aliate: 

_* înaintea Plevnei, Domnul Carol porni la :7/,ş: 
august din cuartierul general rus de la: Gorni-. * 
Studen la Corabia, spre a dirige în persână: 
trecerea trupelor române peste Dunăre. 
“Prima parte a misiunei oştire românesci 

— defensiva pe malul stâng al'Dunărei — era, 
deci, terminată. Acum avea a începe pentru. 
dânsa sarcina ma! mare, dar și mal grea, a. 
ofensivei pe teritoriul inamic. Inainte: de a trece: 
la acâstă a doua parte a operaţiunilor, fie-ne. 
permis a arunca o repede privire înapoi și: a: 
resuma silințele și activitatea. armatei române: 
în acâstă primă periodă de la începerea ostili- 
tăţilor, până în memorabilul şi. solemnul mo- 
ment când ea păși peste Dunăre şi înaintă în 
Bulgaria. Din experiențele dobândite și din re- 
sultatele obţinute se vor trage conclusiuni pen-. 
tru drepta apreciaţiune a chipului cu care 
acestă armată își împlinise îndatoririle, se vor 
vedea titlurile ce depe acum își câștigase la 
mulțumirea, națiunei. 

R&sboiul actual fu o adevărată menghine, 
o încercare seri6să și decisivă a organisațiunei : 
militare a Româniel. Consideraţiunt financiare 
Și economice, unile -cu grija cruţărey forţelor:
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muncitâre şi productive ale ţărei pe cât pote 

îngădui apărarea Și securitatea el, ai silit pe 

legiuitori români să adopte în întocmirile lor: 

din 1864, 1868, 1872 și 1874 pentru consti- 

tuirea puterei n6stre armate un sistem cu to- 

tul particular, dar care avea rădăcini: vechi și 

adânci în trecutul ostășesc al naţiunei. Acesia 

era sistemul unei armate permanente mai res- 

trânsă în număr, spre a nu apăsa prea mult 

asupra financelor statului, menită. a. servi de 

scoală pentru cele-lalte elemente militare, și 

al une! armate teritoriale, sai mai deslușit: dis. 

al unor trupe servind cu schimburi periodice. 

Astă a doua armată nu este în tocmai nică in- 

stituţiunea. landwehrului prusian, nică a arma- 

tei teritoriale francese _— formate amândouă 

din 6meni cari ai împlinit termenul de servi- 

citi în armata activă și în reserva acesteia, Şi 

cari nu fac ca dorobanţi și călăraşii noștri, un 

serviciu permanent. Armata n6stră teritorială 

este o armată permanentă şi paralelă. celel- 

Palte, dar care nare în timpuri normale. de cât 

oficerii, cadrele și a patra parte a efectivului 

present. Acest efectiv alternă în servicii ast- 

fel că fie-care. om petrece 0. săptămână sub 

arme, trei la căminul săi unde se îndeletni- 

cesce. cu industria sati meseria sa, cu sănă- 

tâsele și întăritârele ocupaţiuni agricole. 

p:
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: Mecanismul acestet organisaţiuni care pune 
România în stare de a spori puternic forțele 
sale defensive cu soldaţi exercitați Și ţinuţi în 
deprinderea vieţei ostășesci, era, cu excep- 
țiune de specialişti, imperfect “cunoscut în 
afară, mal! ales înaintea r&sboiului din 1877 
Chiar acel cari aveai noțiuni despre esa. 
n'o stimau la adevărata ei val6re ; mulți 'cre- 
deaii că armata nostră teritorială era o adu- . 
nătură improvisută de țărani: lipsiţi de ori-ce 

„prealabilă educaţiune militară. Acestă opiniune 
reeșea, și din corespondenţele diariștilor străini 
veniți pe teatrul resbeluluj, cari nu ascundeau 
mirarea lor v&dând armata română, și mai 
ales trupele teritoriale, cu totulalt-fel de cum "ȘI 
le închipuiseră. Acestă opiniune, precum Și Mo- 
dificarea ei în urma celor ce vedeai, o măr- 
turiseaii franc în cuvinte ȘI în scrieri persâne: 
ca căpitanul engles F Forbes, cunoscutul cores- 
pondent militar al diarului Dai g- News, d. Lukes 
oficier austriac. Și corespondent special de la 
Neues TPiene» Abendblatt, Și alții. 
 Instituţiunile n6stre militare cu elementele 

lor permanente și teritoriale, cu reservels res- 
pective, funcţionaseră în timpi normali şi paci- 
nici; ele nu fuseseră până aci supuse: încercărei 
supreme a. resbelului. Mobilisările făcute, însă, 
în vederea unei lupte iminente sunt acele cari
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dai! resultate. positive pentru a se putea con-. 

stata bunul și.r&ul, părțile tari și părţile slabe. 

în întocmirile ostășesci; numai.din asemenea 

mobilisără se pâte cun6sce. celeritatea. în pre-. 

gătiri a unei armate, iuțeala, de care densa este. 
aptă spre a eși la luptă. Inainte de ultimele 

lor răsbie din 1864, 1866-şi 1870, Prusianil. 
aii avut trei asemenea mobilisări în “perspec: 

tiva unel acţiuni.ce o credeai neînlăturabilă. 

La 1850, cu ocasiunea evenimentelor din 

1848-49 cari tulburarâ -confederaţiunea ger- 
mană ast-fel că Prusia și Austria erai-aprâpe. 
să ajungă în conflict armat; la 1S56 cu afa- 

cerile de la Neufchate: ; şi la 1859, în timpul 

resbelului Italiei. Multe experienţe .a. dobândit. 

armata prusiană din acele mobilisări, multe la-: 

cune, multe lipsuri le a putut împlini trăgând în-. 

vățăminte cari. A aii servit minunat mai târdii. 

-.Acum era. și pentru armata. n6stră momen- . 

tul de a se proba nu numai ce valora. organi- 

saţiunea el în sineși,.dar și îndemânarea de a: 

se folosi de dânsa, iscusința de a o face să. 

producă resultate:reale și tangibile în întim- 

pinarea unei agresiuni exteridre, și mai ales în“ 

conducerea. unei acţiuni ofensive. 

_ Mobilisarea oștirei românesci, prevădută și 

pregătită chiar din iarna lui. 1876, se decretă, 

în.mod general. și. decisiv la S/, aprilie 1877 
, 16
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şi își ajunse complecta ek evoluțiune la 25 ale 
aceleiași luni. In acest interval de 19:dile re- 
servele fuseseră. întrunite , ecuipate -Și înca-: 
drate în corpurile respective; efectivele ace- 
stora purtate de pe piciorul de pace la cel de 
resbel, şi nu numai unităţile în ființă priimi- 
s6ră, tâte complementele necesarii prin mobi- 
lisare, dar nuoi regimente : 8 de infanteriă. - 
(dorobanţi), 2 de artileriă, 1 de cavaleriă (că- 
lărași), fuseseră formate peste cele existente. 
In fine tote serviciile auxiliare une! armate în 
campaniă, aâministraţiune, intendenţă., tre- 
nui; ambulanțe, se constiluiseră pe. deplin. 

Negreșit că nu lipsiră obstacole și difi cultăi 
„în tâte aceste operaţiuni ale mobilisărei unei 
armate cu organisațiune . complexă, avend: 
pentru trupele teritoriale. sistemul recrutărei 
regionale -și al gârnis6nelor stabile, sistem - 

„avantagios repede (receri de la, starea de pace 
la cea de resbel, dar care, din considerațiuni: 
diverse, nu este întins la noi: Și la armata per- 
„manentă. Negreşit că se arătară imperfecţiuni, 
se iviră lacune, “însă obstacole. Și dificultăţi 
fură învinse de silințele desfășurate; imperfec- 
țiuni și lipsuri se înlăturară pe cât fu cu 
putinţă. şi serviră de experiență la îmbună- . 
tăţirile. ce urmaii a se aduce în organismul - 
nostru militar. Ast-fel mobilisarea.română rea-
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lisă problema de a purtao oştire al cărui efec- 

tiv de “pace, prin budgetul anului 1876, era 

stabilit la. cifra. de 28,469 6meni (17,169 ar: 

mată permanentă, 11,300 armată teritorială 

„a patra parte sub arine) cu 6,440 cal și 120 

tunuri, la cifra de 52,340 men! cu 11 916 

cal şi 180 guri de-foc; adică, cu o mică difâ- 

renţă, dea înduoi armata de prima, liniă a țărel. 

Şi puterile României nu se mărgineai numai 

aci. Milițiile mo bilisate puteaii da încă un con 

ligent de '30 „000 6meni, la care adăogindu-se; 

la cas extrem, 20,000 6meni din garda oră- 

sen6scă, se: constituia un “total de 100 „000 

apărători. In acâstă num&rătâre nu se coprin- 

de al patrulea element al instituţiunilor n6stre 

militare prevădut de legi, dar neavând orga- 

nisaţiune înfiinţată, r&dicarea glGtelor. 

Ast-fel, dar, România putuse să pună în. 

picidre forțe nu tocmai neînserânate î în raport 

cu întinderea, populaţiunea și mijlocele sale. 

Ea fu gata a intra în campaniă în același timp 

cu cel duoi puternici al ei vecini cari îicepeali 

lupta, Ruşii și Turcii. 

Dar în afară de aceste resultate atinse în: 

mobilisarea. trupelor n6stre prin inteligenţa, 

activitatea şi neobositul zel al organelor com- 

petente, mai sunt alte cerinţe ce nu este des-. 

tul a se înscrie în legile şi: regulamentele unei: 

3
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armate, dar cart: trebuiesc să fie :adinc,; săpate: 
în inima, fie- -cărul, din. membrii. €ă, Spre :a. se 
dice. că acea armată este însuflețită. de'un'ade-. 
verat spirit militar. Cerinţele acestea Sunt.: 
simţul de. datoriă, de devotament și,de, Şacri-, 
ficii; și ele fură împlinite fără margini de, 0ş-; 
tașii. români. a , ea 
Ca ȘI soldații, cetăţenii. fară Ia înălțimea 

împrejurărilor. Membrii claselor culte și avute, 
acesta.am avut ocasiune a 0 „spune, într'un; 
capitol precedent, se puseră: la serviciul ţărel,: 
unii lucrând pentru, armată, alții alergând sub; 
steguri spre a lupta alături cu meseriașul . din; 
orașiă și cu muncitorul. de la ţâră. Armata TO: 
mână presenta ast-fel imaginea corpului: S0-. 

„cial;, ori-ce deosebiri de opiniuni, orl-ce, inega;. 
lităță de stare și posiţiune dispăruseră, în:faţa 
unui singur şi înalt sentiment :. apărarea, Pa- 
trieă. Dacă în cercurile de sus asemenea, sim-- 
ţiri. sunt nobile și frumose, cât nu șunt ele de. 
meritoril şi de orl-ce laude vrednice când: se 
întâlnesc până în posiţiunile cele.mai modește 
Și în masa mare a poporului? Țăranul: 'român 
se arătă demnul, și la fire neschimbaţul ur- 
mașiii al. gloriosului legionar, al căruj, braţ. Pu- 
ternic era, tot atât de ager spre a: brăzda cu. 
plugul șa definde cu spada pământul :strămo- 
Șesc. Recrut, soldat, reservist, milițian , nici -
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unul îu- lipsi: :latapel; nici” anul iu “răniase î în- 

-dărăt de:la. datoriile: sală, şi toți ca. Peneșii, le- 
” gendârul: dorGbanţ puteai d dice, cu: drept Și cu 

mândrie::: 
Pia IN E 3 i. at) 

.. 
„Din “câmp, de; a casă, de la plug; 

“ Plecat-am. astă-vară.. 
ca să scăpăm, de Turci, de jug. 

„„Srmana, scumpa (6ră: 

- Imtrată în' acţiune, armata română” nu des- 

"minte nici:sentimentele.patriotice, nici spiritul 

şi însuşirile: “militare. ce l€ arătase de.la înce: 

put. Ca cât campania înâinteză, cu atât.aceste 

| aptitudini “resboinice se desvâltă și dau :m& 

sura: nescăqutei valori a oștenului' român. „Viaţa 

-taberilor :și a. pivuacuitilor. se potrivea de mi- 

nune cu deprinderile. acestor! 6meni "trăiţi -la 

“câmp şi în aer liber,: îl ținea sănătoși, sprin- 

teni și veseli. Alarmele și ostilitățile ce:se în- 

trețineaii dilnic. de.pe un țărm 'al Dunărei-pe 

cel-lalt îl:făceaii. ageri, isteţi: și gata pe luptă: 

Acestă: primă periodă :a campaniei fu pentru 

armata română o bună: preparaţiune: Ja ..rolul 

-ceavea. să. tincumbe ' mai-târdii. De patru 

luni ea:se:ăfla: în. mișcăre continuă cu mobi- 

lisarea. și adunarea la. Focșani, Galaţi, Bucu-
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resci şi Craiova; apol cu“ îndreptarea.el spre 
Dunăre la Olteniţa, Giurgiu, Calafat, Și în urmă 
cu concentrarea la Corabia. Cu tstă primă:vâra 
ploi6să care îngreunase comunicaţiunile, des- 
fundase drumurile, trupele nâstre săvîrşiseră 
cu înlesnire marșurile ce aveai a: percurge. 

- Pedestrimea română, făcând etape până la 
60 kilometre pe di, dovedi vîrtoșia la ămblet a 
țăranilor noștri deprinişi a străbate pe jos dis- 
tanțele mari cart despart adesea satele unele de 
altele. Ajuns la conac, ciobanul sati bouarul sub 
haină de liniar, de dorobanţ or călărașiii, depu- 
nea arma; lua fluerul, și regimentul se. prin- 
dea vesel în horă fără ca nimeni să: se. gân- 
dească la osteneală. Dar nu numai aptitudine la 
marș, resistență la obosell, ușurință în;: miş- 
Cărl făceau o bună: trupă din infanteria n6stră. 
Armamentul ei, constând din pusci Peabody 
pentiu vEnători şi! liniă, era excelent;: doro- 
banţii, de și n'aveaii o armă tot atât-de per- 
fectă ca. pușca Peabody, înlocuiseră. puscile 
Dreyse prin pusci de sistem Krnka. In luptele 
de ante-posturi și de tiraliort avute cu Turcii, 
soldaţii români putuseră să 'Și încerce armele 
Şi să dobândesc încredere întrînsele. .. ; - 
;:: Cavaleria fusese și ea până aicl în necurmată 
mișcare prin marșuri de. concenirare,- prin
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servicii: de ante- -postuzi, și arătase inteligenţă 

și mobilitate. Ca. un esemplu al acestei din 

urmă calități se pâte cita, între altele, marșul 

cscadronului de călărași de Ialomiţa care stră- 

bătuse la începulul mobilisărei 120 kilometre 

de la Călărași la Bucurescl în 36 ore, și por- 

nise de aci imediat: prin cale ferată |este 

Olt. Călăraşii noștri, întrebuințaţi în timp de 

pace ca geandarmeriă judeţeană, deprinși 

cu lungi călătorii de urmăriri şi iscodirl: în 

interesul securităţei publice, dedaţi, în. fine, 

cu servicil cari cer deşteptăciune şi iniţiativă 

din partea Gmenilor, destoiniciă şi ducere la 

ostenâlă din partea cailor sobrii și nesbicinuiți 

cu îngrijiri lux6se, erai forte apți pentru mi- 

siunea de privighere şi siguranţă care incumbă 

cavaleriei unei armate în campaniă, și în 'acâstă 

privinţă, călărașii români puteai susține com- 

paraţiunea cu Casacil ruși. 

- Din tâte armele aceea care fusese: mai des 

și serios angagiată până aci, era: artileria. De 

la primele acţiuni de la Calafat. și-- Olteniţa, 

unde tunurile n6stre de câmp priimiră lupta cu 

artileria. inamică covârşitore și în numă&rul,. Și 

în calibrul gurilor de foc din cetăţile Vidinului 

și Turtucaiei, şi: până la. bombardarea şi Că- 

derea. Nicopolei, artileria română dovedi în 

t6te împrejurările reale și: incontestabile cali-
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“ăi: Armamentul, constând din tunuri de oțel Krupp, nu lăsa nimic de dorit ; muniţiunile “erai excelente, și pe când artileria turcâscă (cea de'campaniă, Și în mare parte Și cea de piată) armată Și dânsa cu tunuri Krupp, avea 
egalitate cu artileria -n6stră în privința arma- “mentului,: sub. raportul rhunițiunilor, însă, 'se arătă de multe ori în evidantă inferioritate, fie „că aceste. muniţiuni '*. se predaseră de la :în- ceput de prâstă' calitate, fie că se deterioraseră din neîngrijire. Forte des, și “mal ales Ia înce- putul ostilităţilor, obuzele turcești nu 'se spăr- „geau și rămâneau fără efect, pe când projec- tilele artileriei 'nostre aveau în tot-d'a-una ur- : mări apreciabile. Servanţii deștepți și viguroși, 

„cail țepeni și dresați, hamutul! îngrijit; cu un cuvent întrega ținută: a artileriey n6stie făcea, forte bună întipărire Și dovedea o trupă al6să, | Ceia ce contribuia însă și măi mult ax cresce 
“-val6rea, era corpul ei oficieresc inteligent, in- struit, consciinte de datoria, și de meseria sa. 
Acest corp coprindea. în tâte gradele oficieri cu studii seri6se, elevi din cel mai buni al școalei 
nostre militare perfecţionaţi apoi în străinătate în- şcoli speciale din Metz, Fontainebleau și 
politechnică din Francia, sa. în.școli de arti- leriă și geniu 'din Prusia; Austria, Belgia. . 
„Nu mat pucină valdre. se întâlnea în corpul
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'mostru.de geniii; în ceia ce privea. instrucţiui- 
"-nea oficierilor, cum şi aptitudine trupei-pen- 
“tru ră&dicări de întăriri, săpături Şi lucrări 'de 

pământ. Fortificările cari se improvisaseră la 

„Bărboşi şi fuseseră: împinse și mai mult la Ca- 

-lafat, serviseră de folositâre pregătire activităței 

ce trebuiră se: desvolte mai târdiu oficieril și 

trupele n6stre de genii la Plevna în 'construi- 

rea atâtor rstranșamente, forturi și redute. La 

aceste lucrări de întăriri, trupele de infanteriă 

putură să dea un însemnat concurs ingineri: 

lor militari prin nemerita: măsură ce se luase 
în-armata, n6stră de a se da soldaților de' i6te 

armele sapa .portalivă Leemann, care le îu de 

mare utilitate.  - - - 

- Incheiăm aceste vansiăeraţiani geriotale asu- 

pra armatei române şi a principalelor elemente 

cari o alcătuiaii atunci când 'era chiămată a - 

întreprinde .luptă ofensivă , menţionând aci 

că âceleași silințe ce se desfăşuraseră spre ai 

da cât se putea mai multă soliditate, se puse- 

seră asemenea şi în 'consiituirea serviciilor în- : 

"săvcinate cu -direcţiunea ;' comandamentul Şi 

administraţiunea trupelor. Statul-major gene- 

ral, ca, şi diferitele: state-majâre ale corpurilor 

și divisiunilor, poseda! organe speciale; ofi- 

cieri compelenţi - cară. "și 'lărgiseră cercul stu- 

diilor. făcute în eră: prin: curioscințe: culese în
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Școll:superidre de resbel și de stat-major din 

afară, „precum și. prin experiența dobândită în 

armațe străine pe lângă cară mulţi din oficieril 

noștri luseseră atașați spre a urma mari ma- 

nevre și chiăr campanii făcute de acele armate. 
Un personal de administraţiune și de inten- 

denţă 'se afla înfiinţat în armata română încă 
din timp de pace. 

“In momentul mobilisărei el își. pata începe 
imediat acţiunea, sa atât de importantă, con- 
centrând pentru îndestularea trupelor nu nu- 
mai aprovisionările.. normale .prevădute - de 
alocațiunile budgetare, dar și sporurile. și 
adaosele . extraordinare dobândite prin mij- 
Jocirea lege! de recuisiţiune pentru trebuinţele 
armatei în timp . de resbel, precum și prin 
ofrandele generdse și patriotice în cai, vite, 
produce, furagil, articole de alimentaţiune și 
de trebuințe de tot felul, în bani şi în 'natură, 
făcute cu nesecată dărniciă de particuiari,. de 
la cel mal avuţi până la cet cu mijlâcele cele 
mai modeste. Aprovisionările se făceau ast-fel 

fie direct de corpuri sub controlul organelor 
competente, fie, când împrejurările Și resur- 
gerile locale nu permiteaii acâsta,: prin mijlo- 
cirea adminisiraţiunel militare centrale. Depo- 
site se stabiliră pe punctele cele mai priinci6se 
pentru regulata alimentare a trupelor; manu-
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tenţiuni și brutăril de campaniă fură înființate; 

carnea se procura sai prin vite în:picidre, saii 

prin conserve predate corpurilor, ... i: 

Una din cerinţele cele. mai seri6se pentr 

armatele în :campaniă fiind aceia a'transpor- 

turilor de tot felul, mai ales pe-teatre de ope- 

raţiuni unde reţelele, de căi ferate: sunt res- 

trînse. sai lipsesc cu lotul, acâstă cerinţă .nu 

se pote satisface numai cu mijlâcele normale 

ale timpurilor de pace, 'ori cât de complecte 

şi bine organisate ar fi. acele mijl6ce. Trebuia, 

dar, pentru acâsta:ca administraţiunea, n6stră 

militară să ia măsuri extraordinare, și minis- 

terul de resbel prescrise ca fie-care judeţ. să 

dea:pe cale de recuisițiune 150 trăsuri. înhă- 

mate cu: cai, ceia ce făcea pentru tâtă ţara 

cifra de 4,800 de trăsuri și de 14,400 cal.. Cu 

cel mal mare şi patriotic devotament: purtă 

populaţiunea tote aceste grele sarcini în inle- 

resul ţ&rei .și al armatei, “sarcini 'la cari se 

adăogiaii în același timp şi cerinţele. de tran- 

sporturi pentru armatarusă, indemnisate, este: 

adevărat, dar cari absorbeai cu atât mal mult 

resurgerile de acest fel, şi nu puteai să nu 

aducă perturbaţiune în. liniștitele -obicinuinţe 

şi necesități. ale . fie-cărul. Mulțumită, însă, 

spiritului.public plin de: abnegare şi preocu-: 

pat. numai de dorinţa, de a face tot pentru a
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înlesni! misiunea oştirei naţionale 'ititrată în 
luptă, administraţiunea și intendenţa militare 
ajutate de concursul tutulor autorităţilor şi. de 
admirabilul : avânt .al cetățenilor, 'putură să 
împlinâscă şi să îndestuleze cu zel și activitate 
trebuințele . de: aprovisionare, subsistență Și 
transporturi ale armatei... 

Serviciul sanitar putu corespunde, Și dânsul, 
umanitare! sale misiuni. 'In prima periddă a 
operaţiunilor defensive : ale : armatei n6stre, 
când numărul. bolnavilor Și răniților hu atin- 
sese cifra mai însemnată .la cate avea s'o urce 
luptele! ofensive. și -rig6rea ano-timpului 'îna: 
intat, personalul medical militar, instruit şi 
devotat, putu împlini. trebuinţele -cari. se iviră 
sprijinit fiind întru acesta de tâte organele 
medicale din țeră, de eforiile 'spitalelor civile 
din Bucuresci şi din Iași, de societatea Crucez 
Linie română şi alte - 'asociaţiuni filantropice; 
de publicul întreg, în fine, care punea o deo- 
sebită rîvnă * pentru a procura t6te 'alinările 
putinci6se oștenilor ce aveai să întîmpine răni 
Și suferințe î în lupte pentru patriă. Reorganisat 
Și dires'de pe la anul 1851: de un medie fran- 
ces, doctorul C. Davila, care. prin nepregetată 
colaborăre- la: înființare de instituţiuni utile şi 
“umanitare a sciut să resplătescă priimirea.:cu 
care la îmbrățișat -acâstă ț6ră, serviciul me-
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"dical militar român "și a atras prin zel6să :şi: 

inteligentă activitate în acest resbel, gratitu-. 

dinea armatei și laude din partea străinilor 

cari "] ai vedut funcţionănd. 

_ Acest serviciu instituise încă din timp de. 

pace, afară de spitalele militare din Bucuresci,, 

Iași, Galaţi, Craiova, şi secţiunile de. spitale în 

garnis6nele cele mal importante, câte 3 medici, . 

1 farmacist şi uă despărţire de 24 infirmieri. 

pentru fie-care regiment de infanteriă ;.pentru 

regimentele. de cavaleriă și artileriă 2 medici, 

1 farmacist şi 12 infirmieri ; pentru batalid- 

nele de vânători și geniu 1 medic, 1 farmacist 

și asemenea, 12 înfirmieni. Fie-care regiment 

“și batalion formând corp în parte poseda 1. 

trăsură specială cu farmaciă. de campaniă, in- 

strumente hirurgicale, aparate de -pansament, 

furnituri de spital, etc. și 1 cort mare pentru. 

bolnavi. La. acâstă organisaţiune se adăogă,. 

în momentul mobilisărei, pe lângă cele:4 divi- 

siuni active ale armatei câte o ambulanţă. sub. 

ordinile unui medic superior cu 2 medici. se- 

cundari, 1 farmacist, 1 secţiune de 100. infir-. 

mieri şi brancardieri, având ca material fie- 

care ambulanţă 6 trăsuri cu câte 4 paturi sus-. 

pendate pentru. răniţi areii; alte 10 căruțe 

pentru răniți mail ușor și bolnavi,. 6 furgâne. 

pentru aparate, medicamente, furnituri diverse |
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şi cuhniă de campaniă. Apol fie-care ambu- | 
„lanţă maj dispunea de 12 corturi mari putând. 

să conțină câte 15 Gmeni, de 6 corturi may: 
mică pentru căutarea oficerilor, de 1 colână de: 
catîri servind la transportul buriilor cu 'vin, 
apă și la încărcarea lemnelor de foc. Afară de 
cele 4 ambulanţe divisionare se mai afla la. 
cuartierul- -general o a 5-a ambulariţă de Te- 
servă. . o 

“"Tâte aceste întocmiri-ale serviciului. nostru 
sanitar al armatei fură, precum am dis, îndes-. 
tulătâre pe cât timp trupele române operară 
pe malul stâng al Dunărei.. Când ele trecură 
în Bulgaria, trebuinţe mult mai mari se iviră; 
și vom arăta la locul săi nuoile încordări cari 
se făcură . atunci pentru a îndestula, acele tre- 
buinţe, precum și concursul mai presus de orl 
ce laudă ce se dete de medici! civili și de doc-. 
torii noştri cel mai diștinși, de către tâte spi-! 
talele țărei, de către toți cetățenii în genere şi 
maj ales de către femeile i române sub înaltul pa- 
tronagiii al Doamnei Elisaveta. România fiind 
fost aderat cu câți-va ani înainte de evenimen- 
tele actuale la întocmirile convenţiune! interna- 
ţionale de la Geneva pentru î îngrijirea răniților - 
în timp de resbel, societatea Cruce Roșie româ- 

- nă şi preşedintele ci, principele Dimitrie Ghica, . 
care se afla tot :de odată și în. capul eforiel :
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spitalelor civile: din Bucuresci, își câștigară 
nemărginita recunoştinţă a ţărei și a armatei 
prin impulsiunea ce dete stringerei de tot fe- 

„lul de ajutâre medicale pentru trupele române, 

prin activitatea desfășurată î în organisarea și 

trimiterea de ambulanțe pe câmpul de resbel, | 

în instituirea de numerâse spitale suplemen- - 

tare în Bucurescă și în alte orașe unde se în- 
grijiau soldaţii noștri bolnavi și răniți. 

„ Ast-lel dar, prin prevădătdre pregătiri în. 

timpi! liniștiți ai păcei, prin supreme silințe 
făcute: în momentul. mobilisărei, se presinta 

“armata română în predioa trecere! sale peste 
Dunăre. Așa cum era, acestă armată. își trăgea 

t6te resurgerile din organisațiunea e! propriă, 

din elementele autonome și naţionale din cari 
se compunea, şi contrariii de ceia ce s'a îna- 
intat de unii scriitori nesciitori de întocmirile 

n6stre şi cari aii confundat lucruri din res- 
belul actual al Românilor cu fapte și împre- 
jurări petrecute aiurea, oștirea românescă n'a 
avut şi nu putea să aibă în răndurile sale corpu- 

TI de auxiliari și de voluntari de alte naţionali 
tăți, oficieri străini veniți din afară spre.a o: 
comanda și a X da direcţiunea. Este sciut că, 
legile ţerei nu primesc de cât Românii de nas- 
cere saii naturalisați în serviciul ' militar. La” 

începerea resboiului :se propusese a se face
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0. exeepțiune p printr'o lege specială. „pentru. ad- 
miterea oficierilor. de origină, română car au. 
servit. în. armate străine, spre a se: “înlesni în- 
rolarea cător-va oficieri. congeneri, ma! ales. 
din Austria, cari făcuseră.. campanii în acele. 
armate. Insă se întâmplă, „din diferite. împre-- 
jurări, că. nică.unul din cei cari s/ar fi putut . 
avea în vedere nu intrară î în rândurile oștirei 
ntre.  : o iu Se 
Luptele urmate până aci pe Dunăre contri- 

buiseră a oţeli trupele române, a da mai mult 
avent spiritului lor oslăşesc, ale cresce încre- . 
derea. î în sine și în capil lor. In. contactul, ce . 
avură cu trupele rusesci, care de aci înainte 
avea să, devină și may apropiat, oștenii noștri. 
vădură că fără ă se depărta de la modestiă, 
fără prea mare închipuire de sine-și, nu pu- 
tea negreșit să aibă pretenţiunea de a întrece 
tinerile n6stre trupe o armată cu tradițiuni 
vechi, cu îndelungată practică 'a răsboelor a 
urei mari împărăţii ca. Rusia, dar de a. emula : 
cu dânsa, de a studia Și compara. întocmirile - 
reciproce, de a trage, în fine,: fol6se din înv& 
țămintele ce acest contact punea în lumină. 
Din acel studiii și din acele comparaţiuni, oș- 
tirea nostră. putu să-și. facă convingerea că - 
corpul el oficieresc nu era nici mai pucin de- 
votat, nici în genere, mal „pucin instruit În .
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“meseria sa de cât acel al armatei. aliate; că 

soldatul român nu este nici mal necumpătat, 

nici mai neducător la osteneli și greutăţi, mai 
slab împărtăşit cu inteligență firescă şi. cu iu- 
bire de ţâră de cât soldatul rus. Ea. observase 
că în unele privinţe avea chiar avantagil, bună- 

Gră în armamentul artileriei, cel român fiind, 

după părerea. tutulor pers6nelor competente 

și după cum dovediră experiențele făcute pe 
cămpul de r&sboiii, mai bun de cât cel rusesc. 

Asemenea și pentru armamentul: infanteriei, 
puscile Peabody din mâna soldaţilor români 

eraii evident superidre puscilor Krnka ale in- 

far.teriel -rusesci, şi cel pucin egale puscilor 

Berdan cu cari erati armate unele corpuri și 

garda imperială. 

In fine încă o observaţiune. pe care o pu- 

team face nu numai noi, dar care o împărtă- 

șiaii şi confirmati militarii străină, oficieril 

fr ancesi, austriacă, germani, englesi, etc. ata- 

șați pe lângă ambele armate, era că oștirea. 

românescă cu elemente ale ei caracteristice și 

naţionale, avea însă de prototip, de model, 

armatele occidentale, căutând a-și apropria pe 

cât cu putinţă nu numai organisațiunea, dar și 

înfățișarea, şi spiritul care le însufleţesce. . 

In armata rusă era. evidentă, -din contră, 

altă direcţiune tindând a înlătura imitaţiuni 

17
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dih afară. Acâsta făcea că bătrinii noștri cari 
'ȘI aminteaii trupele rusesci din 1928—1834, 
că acel diri generajiunea n6stră cari priviseră | 
soldaţii strășniciți sub disciplină de fer at Im- 
peratului Nicolae de la 1848 și 1853, recuno- 
sceaii cu grei armata ce văduseră altă dată. | 
Imbrăcămintea și ecuipamentul ei cari pe 
atunci semănau —cel pucin în corpurile regu- 
late— cu ţinuta și ecuipamentul celor-Palte 
armate apusene, se depărtaii acum mai mult 
de dânsele și căutai a. se apropria manifest. 
de portul naţional ȘI popular rusesc. | 

Privirea exteri6ră. de rigiditate neînduple- 
cată în ţinută și în mişcări care era distinctivă 
în trecut armatei ruse, dispăruse spre a face loc 
une] mănțineri mai libere, mai nesilite. Oficie- 
il, cari odinidră puneau mult preţ pe haine 
strălucite, pe ecuipamente bogate, pe cal ar&- 

„toși și de pur sânge, își făceau acum fală din 
aspect mai! pucin îngrijit, din uniforme fără 
pod6be, din cal, şelării şi căpisterii căsăcescl ; 
și el priveau cu mirare și ca lucru de prisos 
ţinuta corectă și elegantă, în stricteţa. ei regle- 
meniară a oficierilor noştrii. In regimentele 
lux6se ale gardei imperiale nu se mal îmbuldea 
atât de mult ca altă dată, tinerimea claselor 
înalte ale societăţex Tusesci; ea se angagia acum de preferenţă în Casacii de Don, de Kuban, de
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Terek, de: Caucas , cu moravuri originale , cu 
porturi pitorescă mai mult asiatice, de cât eu- 

ropeane, ce ae 
Precum în înfăţişarea: exteridră , așa şi în 

spiritul armatei rusesci se puteai observa ace- 

leaşi tendinţe. În instrucţiune, ca și în deprin- 

derile ei militare, ea căuta a păstra originali- 

tatea temperamentului slav și a. depărta. ce îl 

părea. luat de aiurea. Reglementele tactice și 

chiar modul dea. combate erai puse în acord cu 

__matura soldatului rus care, cu minunată abne- 

gaţiune, nu ţine s6mă de jertfe cât de mari și - 

tinde a ajunge la. resultat mai mult prin impe- 

tuositate, prin atacuri directe şi descoperite, 

prin putere materială, în fine, de cât prin acele 

combinaţiuni precugetate , acele operaţiuni 

preliminare ale luptei căror se dă astă-di atâta, 

importanţă în cele-lalte armate spre a pipăi 

mâl ântâii pe adversar, a-i recunbsce forţele, 

a-l ghici intenţiunile și încrucișa. planurile; ope- 

raţiuni având de scop a atinge ţinta cu perderi 

şi sacrificil pe cât se pote mal restrînse, şi fă- 

când din ce în ce mai mult din arta resbelului 

osciinţă în care, fără reflexiune și calcule bine 

neimerite din partea șefilor, bravura. trupelor 

nu mai este de ajuns. 

Caracteristic iarăși în armata română, ală- 

turată de cea, rusâscă, era practicarea limbelor
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străine. Rușii, renumiți pentru perfecțiunea, 
cu care își însușesc aceste limbi, nu păreau - 
a le acorda acum în armată aceași favore; ȘI 
p'între oficieri! cei tineri, mal ales, nu se aflati 
așa mulți cari să se :exprime ca altă dată în 
limba francesă sati germană cu înlesnirea 

graiului matern. Miraţi erai oficierii TUȘI v&- 
dând marele număr al oficierilor români vor- 
bind aceste limbi. | 

Făcând aceste apropieri între ambele ar- 
mate chiămate a lucra împreună, n'aveim cu- 
getul, care ar fi presumpţios din parte- -ne, de 
a lua sarcina să emitem apreciări critice asu- 
pra armatei ruse, precum n'avem nici nesăbui- 
rea d'a voi să înălțăm peste acâstă armată cu 
organisațiune mai vechiă, cu mijlSce mai mari 
și mal puternice, oștirea, românescă. Aseme- 
nea nu ne a putut irece prin minte a contesta 
sau micșora ceia ce este îndelung și prea, bine 
stabilit, adică înaltele calități, 'neîntrecuta vi-. 
tejiă, nemărginitul devotament al trupelor ro- 
siene. Ce am voit a arâia este caracteristica 
acestor dou oștiri în momentul când eveni- 
rentele ce se desfășurară în anul 1877.le im- 
puse alianţa și confraternitatea de arme. în 
contra unui inamic comun. Armata . rusâscă 
intra. în arenă escortată de prestigiul unei din 
cele mai mari puteri europeane, și de corte-
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giul bogat al unui șir de lupte glori6se. înce- 

pând, în timpii moderni, mai sus de Pultava, 

și ajungând la eroica apărare de la Sevasto- 

pole. Cea; română representa forţele unul Stat 

modest care de mult nu mai apăruse pe 

„câmpiile de bătaiă unde figurase odinidră. cu 

onor.. Ac6stă armată trebuia. să-și renoiască 
* acum titlurile de nobleţă militară, să justifice 

și să resplătescă. jertfele ce 'și impusese ţâra | 

pentru dânsa. Căci instituțiunile ostășesci 

sunt ca ghinda aruncată în pământ, ani înde- 

lungaţi trebuie să trecă până să se înalțe ste- 

jăr6sa. și puternica pădure care pune stavilă 

vânturilor, sparge furtunile, și la a cărei um- 

pră să adăpostesce o țeri întrâgă. 

Fără înșelată, așteptare, cu îndreptăţită 

mândriă privea. dar națiunea română la fii să 

sub arme, la juna sa armată. Cu devotament, 

cu îndemănare, cu resoluţiune se purtase den- 

sa de la prima di în care Patria o chiămase 

să 1 apere ondrea și existența el. Greutăţi, os- 

teneli, nevoi ce putuse să întimpine, ea le 

purta de patru luni cu mulţumire, le primea, 

cu plăcere ca lucruri de mult așteptate. Lupte, 

sacrificii, gloriă pentru ţeră, ce inimă de 0ş- 

tean, ce suflei de Român nu fusese frământat 

de acest vis care înturna văcurile trecute şi 

ființa. iarăși măririle unde atinsese neamul ro-
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mânesc? La'Plevna se arăta Românilor că 
are-să înc6pă împlinirea acelui vis, la Plevna; 
pe dealuri și pe văir sângerate, acolo chiăma 
pe oștenii români-dorul tainic și ferbinte al 
vitejilor! - . m 

Partea a doua a acestei scrieri va povesti 
trecerea armatel-române' peste Dunăre și fap- 
tele ei-de la Plevna şi din Bulgaria, 

FINELE PĂRȚEI ÂNTEI



  
TABLA DE MATERII 

A VOLUMULUI AĂNTEIU.



    

Insurecţiunile din Bosnia, Herzegovina, 

Înaintarea armatei ruse în Rom 

TABLA DE MATERII A VOLUMULUI ATEI 

INTRODUCERE: 

E Preludiul nNesbelului 

  

Bulgaria în 1876.— 

Serbia şi Montenegrul declară resbel Turciel.— Ati- . 

tudinea României.— Conferinţa de la Constantinopo-. 

le,.— Neisbutirea ei.— România negociâză în zadar” 

vecunâscerea neutralității sale.— Rusia și Turcia ar. : - 

mâză.— Protocolul de la Londra.— Respingerea «ui 

de către Pârta. Otomană.— Resbelul între Rusia și 

arat.— Situaţiunea dificilă a Româniel.— 

„ 1—32 
Turcia decl 

Convenţiunea din Aprilie . e. . cc... 

PARTEA ANTEIA. APĂRAREA TERITORIULUI. 

CARTEA ANTEIA 
Calafat-Olte niţa 

înia.— Relele procedări - 

1,—  Ofensa făcută representantului diplo-: - 
ale Porţe 

nile 
matic al Românie la Constantinopole — Agresiu



II 

turcesc! în contra teritoriului român, — Mobilisarea 
armatei române.— Ordinea er de baătaiz.— Posiţiu- 

Pag 

nile ocupate de trupele române.— “Tunul românesc . 
rEspunde agresiunilor turcesc! la Calafat și la Olte- 
MA 

CARTEA DOUA 
Independenţa României 

Declararea stărei de resbel intre România și Turcia.—Pro- 
clamarea independenței Statului Român.— Entusias- 
mul națiuner.— Ofrande și daruri pentru armată, — 

„ Devotamentul femeilor Române. — Ordin de di al 
”- Domnului. — Armatele română și rusă ocupă :zone 

” deosebite de operaţiuni, — Canonade şi fapte de res- 
bel între trupele române şi turcescI la Bechet, Corabia 
Florentin, Gomotarniţa, — Bombardarea Vidinului .1a 

" 15/37 maiă.— Importanţa posițiuner Calafatului, — In. 
. tărirea. e! cu no! 'fortificaţiuny şi cu trupele divisiuner 

4 ..3-a,— Lupte de la gura - Oltului la gura Jiulur.— 
Ovaţiuni. făcute Domnitorului la întârcerea sa de la 
Calafat. — Intârdierea ofensivel rusesct,— Sosirea a. 
rului Rusie la Ploesct, — "Visita Impăratului Ale- 

33 —63 

xandru Domnului Românilor în Bucuresa . . , 09—r00 

CARTEA 'TREIA 
Apârarea Dunărei 

Nuol lupte la Calafat, Rast, Bistreț, Bechet și Islaz.— Po- 
sițiunea.. trupelor divisiuner :a q-a română la finele lut 
maiă.-— Bombardarea unor col6neturcesci de. artileria '.



  

NL 

nâstră de la Ciupercenl. — Bombârdarea Vidinului din Pag. 

nucile întăriri de la Calafat. — Turcit ocupă ostrovul 

Dunăre! în față de Dâsa, şi cercă a desbarca pe terito- 

riul român. Sunt respinși şi luaţi în gână de călărașii 

noştrii. — Defensiva română pe drâpta Jiului întărită 

de divisiunea 3-a. Posiţiunile ocupate de acesta divi- 

siune.-- Recunâscer! întreprinse de trupele române 

pe teritoriul otoman.— Rușii trec Dunărea la: Măcin 

şi mal pe urmă la Sistow. Concursul dat acestor 6 

peraţiuni de către armata română — Acţiunea acestă! 

armate continuă cu vigâre.— “Infanteria română ocupă 

ostrâvele Dunărei în faţa Vidinului.— Bombardarea $ şi 

incediarea Lom -Palancei de către artileria română.— 

Tiupele divisiunel a q-a trec pe malul stâng al Oltului. 

"7 — Situaţiunea politică şi militară a Românie! în urma. 

trecerei Ruşilor peste Dunăre — Consideraţiuni cari 

dispun spiritele pentru o acţiune energică a Românilor. 

— Ofensiva armate! nâstre hotărâtă în principii.—- 

Până la pregătirea tutulor mijlâcelor pentru acâstă o- 

fensivă, trupele române păstredă defensiva.— Distri-, 

buirea drapelelor regimentelor din noi formate . 101—150: 

CARTEA PATRA 

Apărare Dunărei 

(Urmare). 

Repede ochire asupra evenimentelor petrecute peste Dună- 

je de la a doua jumătate a lul iunie până în primile dile _. 

ale lut iulie.— Actualul plan de campaniă al Ruşilor, 

şi depărtarea de la planurile urmate în răsbdiele an- 

terire între Rusia și Turcia.— Armata rusă în Bulga-



1V 

Consecuenţele politice ș și militare ale celer de a doua ba. | 

ria se împarte în trei fracțiuni, —— Centrul înaintEză 

spre Balcani, stânga spre riul Lom, .dr€pta spre rîul , 

Vid.— Expediţiunea generalului Gurko peste Balcani, 

—: Cererea Rușilor ca armata română să-I ajute în a- 

tacul asupra Nicopoler.— Motivele care determină 

comandamentul român a ordona ca trupele nâstre să 
participela acestă operațiune. — Concursul dat de trupe- 
le române dela "Turnu-Măgurele și Islaz la acest fapt de 
arme,— Prima luptă a Rușilor înaintea Plevnei şi în- 
vingerea lor de către trupele lui Osman pașa. — . Si- 
linţele desfășurate de Turci pentru energica continuare 
a resbelului.— Concentrarea. forţelor. rusesci pentru a. | 
răsbuna insuccesul din 8/,g junie.— A doua batalia . 
înaintea Plevnel.— Victoria Turcilor.—: Perderile sim- 
țitore ale Rușilor . . . one ce a ISI1g2 

CARTEA CINCEA 
Pregătirile Ofensivei 

tălii de la Plevna.— Situaţiunea critică a armatelor 
rusescl ale căror forțe se dovedesc insuficiente faţă 
cu oștirile ce Turcii. adunaseră în. Bulgaria. — Impă- 
ratul Alexandru chiamă noi ajutâre din Rusia, ele nu 
pot sosi, însă, de cât târdii,.— Ruși se conving că, 
Spre a putea întimpina greutăţile presente, aă ne- 
voiă de ajutorul armatei române.— Generalul Kriid- . 
ner cere comandantului divisiuner a 4-a române a o- 
cupa Nicopole, generalul român ne având ordine de 
la comandantul sei, nu dă Curs cererel.— Cuartierul- 
general rus intervine ' către Domnul : Românilor, care 

. “ 

Pag.



| 

menţine refusul dea da trupelor române acâstă des- 

tinațiune.— În urma primului insucces al Ruşilor la 

Plevna un detașament de trupe române trece la Nico- 

pole.— Depeşa marelul-duce Nicolae după a doua 

bătălia de la Plevna.— Consideraţiunl care hotărăsc 

pe Români a merge în ajutorul Ruşilor.— Negociări 

în privinţa cooperărel armatei române cu armata rusă. 

— Alianţa Rusie! şi Românier.— Modificarea planului 

primitiv pentru ofensiva românescă în urma acestei 

alianțe şi 2 schimbărei objectivului strategic al oşti- 

ret nâstre.— Formarea armatei de operaţiuni şi a 

corpului de observaţiune.— Divisia 4-a română ocupă 

Nicopole.— Cele-Valte divisiuni ale armatei de ope 

rațiuni încep marșul de concentrare spre Corabia.— 

Alegerea punctului de trecere în Bulgaria. — Aduce- 

rea materialului de pod la Corabia-Silişti6ra.— Ince- 

perea. lucrărilor de construcțiune ale podului peste 

Dunăre.— Domnul Carol învitat la cuartierul-general 

al Impăratului Rusiei, plecă la Gorni-Studen.— In- 

grijirile cal domnesc aci în privinţa greutăţei situa- 

ţiunii armatelor rusesci în Bulgaria.— “Țarul oferă 

Domnului Românilor comandamentul asupra trupelor 

ruse cari vor opera împreună cu cele române în 

contra Plevner.— Ochire retrospectivă asupra acti- 

vităţei n6stre militare în peri6da defensivă ; conside- 

raţiuni generale asupra armatei române în ajunul de 

Dao. 

a păși peste Dunăre. ss..
." 193—262 

(CP 

 



  
INDREPTĂRI 

La pag. 3 linia 7 în loc de demersiunile a se citi demersurile 

7 

25 

25 

27 
30 

38 

40 

57 
58 

65 
70 

76 

97 
1I3 

145 

145 

147 

153 
189 . 

202 

8 

21 

23 
12 

13 
4 

15 
22 

16 

17 
23 

14 
4 

20 

15 

27 
6. 

4 

13 
19 

> 

v
s
 

v 
vu
 

v 

lasă 

mandatori 

faţă de 

garantate 

față de 

slăvită 

precauţine 

ridică 

baterile 

acea | 

glasuli | 

decoraţiune! 

și aă plăcut 

împlinescă 

care 

practice 

am&runte 

Andianopole 

8/., julie 

suferă 

> 

v 
j
s
 

v 
v 

v 
v 

vy 
Ei
 

v 
v
u
 

v.
 
v
u
 

lăsa 

mandatari 

față cu . 

garante 

față cu 

slăvita 

precauțiune 

râdică 

bateriile 

aceia 

glasul 

decoraţiunea 

"şi aă făcut plăcere 

suplin€scă 

cari 

tactice 

amenunte 

Andrianopole 

18,39 julie 

sufer


