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CARTEA ȘEASEA 
———— 

TRECEREA DUNĂREI—SOSIREA *NAINTEA PLEVNEI 
Posiţiunile ocupate de divisia 4-a peste Dunăre până la trecerea 

armatei romăne.-— Ofensiva romănâscaă, începe cu mișcările 
detaşamentelor de cavaleriă și de ante-gardă însărcinate a? pre: găti şi acoperi trecerea grosului armatei nâstre,— Brigada de 
cavaleriă a divisiunel a 3-a este trimisă peste Dunăre la NIi- copole, și de acolo peste Vid,.— Ante-garda divisiunel a 3-a 
trece Dunărea la Corabia, ocupă Măgura şi Ghighen și se 
întinde pe malul stîng al Iskerulur,-— Restul trupelor divisiu- 
Trei a 3-a trec succesiv Dunărea pe pont6ne la Corabia, întă- 
resc ante-garda şi se întind pe valea Iskerulur.— Bănuială 
despre un atac al Turcilor asupra armatei romăne în marș de 
desfășurare peste Dunăre.— Atacul turcesc se îndreptă în 
contra armatei rusesc din'naintea Plevner a Zgalince și Pe- 
lișat:— Corpul al IV-a rus susţine și respinge atacul.— Osman 
pașa aflând înaintarea armater romăne, reintră în Plevna.— Valea Iskerulut adoptată ca liniă primitivă de operațiuni a ar- 
matei nâstre,— Motivele carI determinară modificarea acestel 
linit şi înlocuirea. er prin linia Vidului.— Divisia 3-a primesce 
ordin a se strămuta de pe valea Iskerului pe valea . Viduluy,— 
Divisia de reservă, cu Domnul Carol în cap, trece Dunărea 
pe podul de la Siliști6ra-Măgura.— Inalt ordin de di către 
armată, — Proclamaţiă către națiunea romănă, — Domnul 
Carol ia comandamentul trupelor aliate rusc-romăne formând 
Armata d: Vest, și stabilesce cuartierul săi general la Poradim. 
— Marșul trupelor romăne spre a ajunge pe posiţiunele lor înaintea Plevner.— Atacul asupra Lovcel.— Compunerea şi efectivele Armatei de Vest.— Posiţiunile ocupate de acestă ar- 
mată înaintea Plevnei la 23 august (0 septembre).
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Ofensiva romănescă în Bulgaria își luă în- 
ceputul în diua de 12/,, august cu mișcările 

detașamentelor cari priimiră însărcinarea a 
trece pe malul drept al Dunărei pentru a pre- 
găli și susține acolo înaintarea întregei n6stre 
armate de operaţiuni. La menţionata dată se 
afla în jurul Nicopolei divisiunea 4-a, a cărei 
misiune consta, după cum s'a, arătat în partea 
ântăia a acestei scrieri, în a ocupa și apăra pe 
deoparte acâstă cetate, spre a permite Huși- 
lor a. retrage dintriînsa trupele lor și a le în- 
drepta către Plevna; iar, pe de altă parte, divisi- 
unea romănă aflată pe malul drept, avea a 
“Sprijini iminenta. trecere a celor-l'alte trupe 
ale n6stre și a acoperi stîriga lor de vre-o în- 
treprindere din partea vrăjmașului. 

Situaţia forţelor rusescă înaintea Plevnei ma! 
adăugea la rolul divisiunei a 4-a, sarcina de a 
ajuta trupele imperiale rusesci, acum aliate 
ale trupelor romănesc, în casul unul atac al 
lui Osman pașa. Acâstă din urmă sarcină obligă 
pe comandantul divisiunei a 4-a a împinge 
ante-posturile sale mai departe în drumul 
Plevnei, pentru a fi în mai de aprope con- 
(aci cu forțele ruse ale corpurilor al IV-lea, și al 
IX-lea postate în fața posiţiunelor turcesci. 
Comandantul romăn nu trebuia, însă, să se 
depărteze prea mult de linia Vidului, spre a.-
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putea, la timp oportun, acoperi colnele ro- 
măne când vor trece Dunărea și se vor ivi 
pe liniile lor de operațiune între Vid şi Isker. 
Din îndeplinirea întreitei însărcinări care in- 
cumba divisiunei a 4-a, din a doua jumătate 
a lui iulie, până la mijlocul lui august s. v,, 
resultară pentru dînsa. dese marșuri și con- 
tra-marşuri cari nu erai lipsite de osteneii, 
dar pe cari trupelesale le duseră cu înlesnire. 

Colonelul Angelescu A. lăsase în Nicopole 
efectivul strict necesar pentru a ține garnisâna 
cu regimentul rus de infanteriă Kostroma și 
cu o baleriă rusescă” de câmp adăogită la 
artileria piăţei ; acest efectiv se compunea din 
regimentut al 14-ea de dorobanţi, 2 escadrâne 
din regimentul al 7-ea, de călărași și 1 bateriă, 
Iar restul divisiunel sale se aședase pe platoul 
din marginea dreptă a Vidului, care forma un 
triunghiă având vîrful spre Șeicova-Kreta, și 
bâsa la Brislan-Riben*). Din ăcest triunghi și 
din punctele intermediare - situate pe laturile 
sait înaintea. lui, Kopriva, Calim- Ceșme. Kali- 
Șovaţ, comandantul romăn se ținea în legătură 
prin Kojulovce, Trestenik și Karagaci-Bulgarski 
cu trupele rusesci, și se sprijinea tot de-o-dată 
pe Vid, de .unde putea să susțină stînga, ar-. 
matei romăne între acest rii şi Iskerul. lar. 

+) Vedi carta aci alăturată,
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cavaleria divisiunei a 4-a, împreună cu cava- 
leria rusâscă a generalului Loșkaref, priveghia 

“malul stîng al Vidului. | 
In aceste posiţiuni se afla divisiunea 4-a 

» când începură mișcările delașamentelor spe- 
ciale de cavaleriă și de ante-gardă însărcinate 

„Cu recunâscerea și observarea terenului pe 
malul drept al Dunărei, și cu acoperirea gro- 
sului armatei romăne care avea să trâcă în 
Bulgaria pe podul a cărei terminare Și aședare 
era. apropiată. 

Comandamentul armatei romăne ordonase 
la 1/2; august brigadei de cavaleriă a divi- 
siunei a 3-a, întărită de regimentul al 4-ea de 
călărași, a se afla a doua di la Turnu-Măgu- 
rele, a trece Dunărea, la Nicopole, a păși de 
acolo peste Vid, și, împingând recunsceri și 
curățind înaintea. sa terenul de iscodele Și de 
partidele inamicului, a sprijini trupele cari 
aveaii să desbarce între Corabia și Măgura, 
Și a le pune în legătură cu divisiunea 4-a, de 
pe malul drept al Vidului. Toti în -aceași di de 
"23 august, divisiunea 3-a priimi ordin a forma 
un detașament de ante-gardă compus dintr'un 
escadron din al 2-ea regiment de roșiori (luat 
din reservă) din regimentul al S-ea de liniă, 
al 10-ea și al 19-ea de dorobanţi și 1 bateriă 
din regimentul al 3-ea, de artileriă. Prin mi)
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locire de bărci, plute, pontâne şi portiere re- 
morcate de șalupele cu vapor Bucur și Rându- 
nica, acest detașament avea, să fiă asvărlit 
peste Dunăre a doua di, "la, august, d'asupra 
satului Măgura, spre a deschide și netedi ca- 
lea oștirei n6sire. 

Brigada Formac, având pe maiorul Laho- 
vary |. ca șef de stat-major timporar, sosesce, 
cum i se ordonase, la *%,, în Măgurele. Co-! 
mandamentul romăn ne având stabilite pe acel 
punct al zonei de operaţiuni rusesc mijloce 
de transport ale sale peste Dunăre, se pusese 
în înţelegere cu comandamentul rus pentru a 
se înlesni de acesta, cu gătirile ce stabilise pe . 
acel punel, trecerea brigadei de cavaleriă ro- 
mănă la Nicopole. Marele-duce Alexi Alexan- 
drovici, care comanda. serviciile navale ale ar- 
matei imperiale pe Dunăre, priimise de la 
capul armatei rusesc! ordine a pune la dispo- 
sițiunea trupelor romăne cari aveati: să. irâcă 
fluviul la Nicopole, îmbarcaţiunele necesaril.. 
Dar mijlâcele de comunicațiune ale Rușilor 
între țermul sting și Nicopole erai în acel 
moment așa de limitate că, cu tot interesul și 
graba ce avea. cuartierul-general rusesc de a 
vedea cu un moment mai curând armata ro- 
mănă în Bulgaria, brigada n6stră de cavalerii 
întîmpină în trecereai multă anevoinţă și
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întârdiere, de și se urma di și n6pte îmbar- 
carea și desbarcarea Gmenilor, cailor și ma- 
terialului. Pentru a grăbi împingerea înainte 
a delașamentelor de ante-gardă, comandantul 
armatei romăne rechiămă din detașamentul 
„colonelului Formac regimentul al 4-ea de că- 
lărași la Corabia, spre a trece pe acolo riul cu 
bărcile și pontânele nâstre, rămânând a efectua - 
trecerea la Nicopole numai regimentele al 5-ea 
și al G-ea de călărași și 1 bateriă călăreță din 
al 4-ea regiment de artileriă. La */,5 abia pu- 
tuse trece regimentul al 6- -ea, care și pornise 
imediat din Nicopole, peste Osmu, la Turca- 
mila (Ghiornosum) și peste Vid la Giulenţi. |. 
Comandantul prigadei sosise la :*/, sâra în 
Nicopole cu regimentul al 5-ea și bateria că- 
lărâță, și în aceași seră pornise pe marginea 
Dunărei și valea Osmului la Ghiornosum, unde 
se aședase în bivuac, după ce stabilise prin 
Grădesci şi Găureni comunicaţiunea cu regi- 
mentul al 6-ea, care forma capul col6nei la 
Giulenţi. Colonelul Formac trece a doua di Vi- 
dul cu regimentul al 5-ea de călărași, urmat 
de bateria călărâţă ; își întrunesce brigada la 
Giulenţi şi ia imediat contactul.cu divisiunea 
4-a, a cărei ante-gardă, cu colonelul Cantili, 
se afla la Riben, iar grosul divisiunei, pentru 
a putea susține în cas de luptă brigada For-
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mac, execută un contra-marș de la Brislan 
spre Kreta, și pornesce pe loc.-colonel Salmen 
cu două escadrâne din regimentul al 7-ea de 
călărași a'și da mâna cu călăreții noștri de la 
Giulenţi. | 

In același timp în care detașamentul de ca- 
valeriă pornit prin. Măgurele și Nicopole se 
îndrepta spre valea Vidului Și îȘI urma mișcă- 
rile, ante-garda divisiunei a 3-a, care avea ot- 
din a trece Dunărea. cu mijlâcele dispuse spre 
acesta la Corabia, îşi împlinea misiunea ocu- 
pând în diua de */,, august satele Măsura. și 
Ghighen, pe teritoriul otoman. Roșiorii din 
acestă ante-gardă, încep pe dată a explora te- 
renul pe stînga, în direcțiunea Vidului, şi se 
pun în contact cu brigada Formac; iar 1 com- 
paniă de infanteriă, pornind din Ghighen și 
aflând un vadal Iskerului, trece pe malul stîng 
al acestei gârle spre a sprijini detașamentul 
de pontonieri, însoţind ante-garda, care înce- 
puse a arunca un pod peste Isker. O colonă 
volantă compusă de 1 batalion din al S-ea de 
liniă, de trupele de cavaleriă și artileriă, și 
condusă de colonelul Ipătescu, trece la '*/,, pe 
acest pod, ocupă posiţiunile de la Beșli pe pla- 
toul care înaintâză între țărmul stîng al Iske- 
rului și malul drept al Dunărei, împinge spre 
Apus până la Vadin, spre Miadă-di până la
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Crușoveni și Bragar în valea Iskerului, și cu- 
răță acestă regiune de pâlcuri de başibozuci 
Și Cerkezi cari sunt puși pe gână și fug spre 
Rahova. | 

In diua de '*/,, ante-garda oştirei nâstre în 
Bulgaria începe a fi întărită de restul trupelor 
divisiunel a 3-a, cari trec succesiv Dunărea 
tot pe pontâne împreunate la Corabia, și tre- 
cerea lor se urmeză în dioa de *,, ȘI "Sos A- 
ceste trupe desbarcă, una după alta, și una 
după alla "naint6ză și ocupă liniile paralele cu 

. Dunărea. Beșli-Măgura-Cercelan și Crușoveni- 
Ghighen- Brest, fiind acoperite pe front de de- 
tașamenle cari cutreieră necontenit valea I5- 
kerului până la Bragar și Starovierce, pe 
malul drept, până la Slavovița, Rahoviţa, 
Cingane-Serai şi Stircea, pe malul stîng al 
acestui rîu. Flancul drept al tiupelor ro- 
măne este păzit de regimentul al '4-ea de 
călărași care patrulâză între Vadin, Ostrov, şi 
Galov; comandantul acestui regiment, colonel 
Grădișteanu, împinge recunâsceri înaintate 
până spre Selanovee Și Leșcoveţ, la 6 kilo- 
metre de Rahova. Flancul stîng al divisiunel 
a 3-a este acoperit de brigada Formac, care 
pe dată ce află înaintarea acestel divisiuni pe 
malul drept al Dunărei, se împarte în două 
col6ne: prima, compusă de regimentul al 6-ea
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de călărași și 1 secţiă din bateria călărâţă, sub 
ordinile colonelului Arion G. pornesce imediat 
spre Brest pentru a se pune în legătură cu 
trupele desbarcate. A doua col6nă, formată 
din regimentul al 5-ea de călărași, cele 2 es- 
cadrâne din regimentul al 7-ea și 2 secţii de 
artileriă călărâță, și condusă de comandantul 
brigadei, pornesce în sus pe valea Vidului 
luându-o în de-aprâpe observare și cercetând 
necontenit satele Zlocuţa, Komarevo, Mirteviţă 
Demirkioi, până la Semerel-Trestenic. unde 
colonelul Formac se pune în comunicațiune 
cu vedetele și patrulele regimentului al 3-ea 
de călărași, care, împreună cu divisiunea de 
cavaleriă, rusâscă a generalului Loșkaref, pri- 
vegh6ză drumurile ce es din Plevna. 

Brigada Formac servea ast-fel de legătură 
între ambele divisiuni romăne ce sc aflaii acum 
peste Dunăre, și punea în comunicaţiune prin 
Brest-Giulenţi- Creta-Riben divizia 3-a, allată 
între Isker și Vid, cu diviziunea 4- -a, posiulă, 

pe malul drept al acestei gârle. 
"In aceste cinci dile de la */,la 4 august, 
detașamentele nsstre de cavalerii și de anle- 
gardă împlinesc misiunea lor, și scopul ce 
comandamentul romăn avuseze în vedere, îm- 
pingendu-le peste Dunăre. este alins. Ele per- 
cursescră terenul d întec Vig și Isker și văile
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acestor rîuri; recunoscuseră căile de comuni- 
caţiune ducând de la posițiunele din 'naintea 
Plevnei spre baza nâstră de operaţiuni la 
Corabia-Siliștiora; curăţiseră regiunea de ante- 
posturile și de partidele de neregulați ale 
vrăjmașulu, și stabiliseră legătura între divisia 
4-a, aflată pe teritoriul i inamic, și divisia 3-a 
care 'ȘI efectua, atunci trecerea pe dânsul. Pe 
lăngăbrigada de cavaleriă a colonelului F ormac, 
precum și pe lăngă ante-garda trecută pe 
malul drept al Dunărei, erati atașați oficieri 
de cavaleriă și artileriă din divisiunile a 3-a 
și de reservă. cu însărcinare a studia tărâmul, 
drumurile și localităţile aceste zone - dintre 
Isker și Vid, pentru a putea conduce cu sigu- 
ranță colGnele armatei nostre în marșul lor 
înainte. 

Colonelul Formac priimesce în diua de "7, 
august însciințarea, de la comandantul divisi- 
unei a 4-a că serviciul de informaţiuni Și Spio- 
nagii al mișcărilor inamicului adusese vestea 
că Turcii projecteză a face o eşire din Plevna 
cu 20,000 6meni spre a străbate liniile n6stre 
și a merge a recuceri Nicopole. Comandantul 
trupelor ruse înaintea Plevnei, pentru a ză- 
dărnici acâstă tentativă a inamicului, întindea 
iorțele sale în direcțiune Kojulovcei ; iar divi- 
siunea 4-a, spre a susține pe Ruși, se concentra
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pe posiţiunile de la Brislan. Colonelul Ange- 
lescu A. prescrisese brigadei Formac a aco- 
peri drepta divisiunei a 4-a. despre Riben. 

Colonelul Formac înaintâză atunci pe dată 
cu regimentul al 5-ea de călărași, cu cele 2 

„escadr6ne din regimentul al 7-ea călărași și 
cu 2 secţii de artileriă la Mirtevița și Demirkior 
pentru a sprijini trupele nostre de la Riben, 
iar fracţiunei din brigada sa, condusă de colo- 
nelul Arion G. și formată, din regimentul al G-ea 
călărași Și 1 secţiă de artileriă % ordonă a lua 
posițiune pe drepta la Semeret-Trestenik, Și a 
nu perde legătura cu divisia 3-a. Tot de-o-dată 
colonelul Formac informă Și acâstă divisiune 
de intențiunile inamicului și de mişcările 
brigadei. | 

„ Provisoriul comandant al trupelor ruse îna- 
intea Plevnei pâne la sosirea comandantului 
cap, Domnului Carol, generalul Zotof, comu- 
nică, în diua de*/, august, colnelului Formac 
că projectul de eșire al Turcilor ar pulea ase- 
menea să aibă de scop atacul asupra armatei 
nostre care își efectu6ză acum trecerea la Co- 
rabia. Generalul rus invită | pe comandantul 
brigadei de cavaleriă romănă a preveni și 
despre acâstă eventualitate trupele nâstre 
ailate între Vid Și Isker, Colonelul Formac 
transmite informaţiunea la, divisia, 3-a, aședată, 

2
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pe linia. Brest-Ghighen-Beșli, precum și la di- 

visia 4-a peste Vid, și modifică posițiunea și 
mișcările briga dei sale în sensul următor : 

Câteși 10 escadrâne (al d-ea, al G-ea re- 

giment, 2 escadrâne din al 7-ea de călărași) 

și bateria călărâţă, se concentră la Mârteviţa, 
unde artileria se aşedă pe platoul dominând 
valea Vidului spre Plevna, și pe unde inamicul 
ar fi putut debușa, saii pentru ca să atace în 
flanc divisiunea 4-a, sai ca să înainteze la. 

Brest în contra divisiunei a 3-a. Pe acest pla- 

tou se redică imediat lucrări sprijinitâre pentru 
tunuri. Un' lanţ de ante-posturi lâgă pe stînga. 
brigada n6stră de cavaleriă cu batalionul al 
2-ea de vânători, 1 -bateriă şi regimentul al 
S-ea de călărași, trupe cari sunt postate peste 
Vid si formâză unte-garda divisiunei a 4-a sub 
colonelul Cantili. Un al doilea lanţ de ante- 
posturi stabilesce pe drâpla, spre Semeret- 
Trestenik. şi Rahoviţa, legătura cu capetele 
de col6ne âle divisiunei a 3-a, şi cu regimentul 
al 4-ea de călărași făcând serviciul de sigu- 
ranță al acestei divisiuni pe valea Iskerului. 
Tot de-o-dată brigada Formac trămite tari pa- 
trule în recunâsceri dincolo de Demirkioi Și 
Semeret-Trestenik, unde în diua aceia nu se 
arătă nici o mișcare de înaintare a vrăjmașu- 
lui. Peste n6pte aceste patrule i iau contact cu
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vedetele inamice, cu cari schimbă câte-va, fo- 
curi, și călărașii noștri fac un prisonier ture 
pe care îl aduc la bivuac spre cercetare. 

In diua de '*,, august projectul de eșire al 
Turcilor din Plevna se pune în executare. In 
acea di, pe la orele 6+/, dimineța, forțe în- 
semnate otomane pornesc din liniile lor, însă, 
în loc de a înainta, ast-fel cum erat Suposi- . 
țiunele,. spre Nord pe drumul Plevna-Nicopole, 
saii pe valea Vidului, pentru a se desfășura 
între acest rîii şi Isker și ași îndrepta atacul 

"asupra armatei romăne, col6nele turcesci es 
din retrașamentele lor de la: Radișovo Și se 

"direg către Est, spre Pelişat și Zgalince. Acstă 
țintă reală a atacului părea: așa de puţin pro- 
habilă generalului Zotof, în cât el o ține la 
început drept o diversiune destinată a masca 
lovirea efectivă care avea să fiă dată sai în 
contra Romănilor de pe drâpta Vidului, și în 
special divisiunei a 4-a, sai.în contra. divi- | 
siunei a 3-a d'intre Vid și Isker, De aceia co- 
mandantul rus nici nu adună la începutul ac- 
țiunei t6te forţele sale spre stînga posiţiunei 
rusesc], asupra căreia să îndreptă atacul Tur- 
cilor, şi unde se afla numai corpul al IV-lea. 
El menţine la centru corpul al IX-lea, și pre- 
vine divisiunea 4-a romănă a. se stabili solid 
pe posițiunile sale de la "Kalișovaţ și Brislan,
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ca să potă întîmpina acolo lovirea turcâscă, 
Pe la amiaqi atacul turcesc spre Pelișat și 

Zgalince se desină din ce în ce mai mult; 20 
până la 25,000 Turci, cu cavaleriă şi cu vre-o 
40 tunuri, acoperă platoul care se întinde 
între Tuceniţa. și Griviţa, în faţa satelor Pelișat 
și Zgalince. Din partea corpului al IX-lea rus 
la centru, și a divisiunei a 4-a romănă nu se - 
semnala aparițiunea inamicului. Atunci. gene- 
valul Zotof întăresce corpul al IV-lea cu o bri- 
gadă. din corpul al IX-lea, și ordonă celuy 
dântâii a se apăra energic și a respinge pe 
inamic. Un moment, violenta agresiune a 
acestuia amenința să isbutâscă ; Turcii resping 
pe Ruși din Zgalince Și înaintâză spre Poradim, 
dar regimentele Şuja Și Sierpucof, sprijinite 
de 24 guri de foc, se aruncă asupra vrăjmașu- 
lui și iat înapoi posiţiunea de la Zgalince. Ata- 
cul asupra Pelișatului fusese asemenea respins, 
Și, pela 3 ore d. a., Turcii se retrăgâi pe totă 
linia, slal urmăriți de Rușii sdruncinaţi de 
lupta, ce susţinuseră, mai ales corpul al IV-lea 
asupra căruia apăsase i6tă puterea atacului. 

__ Am spus că generalul Zotof se temea mai 
mult de o agresiune pe centru saii pe drâpla 
sa, în direcțiunea Nicopolei și a trupelor ro- 
măne, și nu cutezase până în sfirşit, a "șI slăbi 
centrul trimeţând în acţiune corpul al IX-lea,
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pe care îl ţinuse în Teservă, nici a trage în 
rada luptei divisiunea 4-a romănă, pentru a 
nu goli valea Vidului. Acestă divisiune, din 
posițiunile sale de la Kalișovaţ, Brislan ȘI 
Riben, se afla, dar, prea depărtată de câmpul de 
bătaiă de la Pelișat și Zgalince spre a'și putea da 
concursul forțelor rusesci, și misiunea divisiunex „romăne, în acea di, consta în a face faţă unui 
eventual atac în contra dreptei rusesci, sai în 
contra trupelor nâstre cari trecâi Dunărea. 

Ast-fel fu cursul luptei de la "Is august la. 
Pelișat, în fața Plevnei, care costă pe Ruși 240 . Gmeni morți și 735 răniţi. Perderile turcesci 
aii fost evaluate ca la 3,000 6meni. Acâsta fu re- 
sultatul singurei cercăry ofensive făcută de 
Osman pașa, de la %/2o iulie, și de la cele două 
victorii repurtate de dinsul în fața. Plevnei, 
exceptându-se marșul de la '*/,, -iulie asupra 
orașului Lovcea, pe care Turcii isbutiseră a 
se face stăpâni fără greutate, Ruşii fiind puţin 
la număr pe acesi punct „şi retrăgându-se. 

Projectul de eșire al lui Osman pașa, pentru 
a reuși, trebuia executat maj nainte de junc- 
țiunea nouelor forțe romăne, cani intrau în 
luptă, cu forţele rusesc] din fața Plevnei, și 
comandantul turcesc se putea crede îndreptă- 
țit în calculul că va câştiga acâstă înaintare 
de timp, căci trecerea armatei n6stre, înce-
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pută la **/2, nu era încă. săvirșită la '%,, au- 
gust; podul pentru strămutarea peste Dunăre 
a divisiunei de reservă, a materialului 'grei, 
trenurilor, etc., nu era încă aședat la acea 
dată. Dar din indiciile dobândite la 5, "7/ 
ȘI "ls din mișcările în acele -qile ale detașa- 
mentelor n6stre de ante-gardă și de cavaleriă, 
sa deșteptat, negreșit, grijă, s'aii strecurat în- * 
duoeli în cugetele căpetenie! otomane. Apari- 
iunea spre Nord-Vest de Plevna a capetelor 
de col6ne ale oștirei românesci; înaintarea 
anie-gardei și cavaleriei sale nu pe malul 
drept al Vidului, spre a lua posiţiune şi a intra 
în rănd cu trupele rusesci, ci pe malul stîng, 
și mai ales pe valea Iskerului ; înaintarea. 
ante-posturilor n6stre pe acâsiă vale la Cru- 
șoveni, Bragar, Rahoviţa, Stîrcea, şi ciocnirea, 
lor cu vedetele turcesc) spre Semeret-Trestenik, 
adică tot la Nord-Vest de posițiunile turcesci, 
erai semne cari nu puteai scăpa ochirel mi- 
litare a unui comandant cu experiența reshe- 
lului ca Osman pașa. Aceste semne dovedeaii 
evident că linia. de operațiuni ce armata ro- 
mănă părea a'și fi ales nu era valea Vidului, 
ci valea Iskerului, ceia ce era și de fapt în 
acel moment, precum vom avea ocasiunea 
expune mai departe. 

In asemenea stare de lucruri Osman pașa
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era amenințat de a. vedea armata romănă 
sosind despre Nord-Vest, din valea Iskerului 
prin Semeret-Trestenik şi Etropol, sai prin 
Mahaleta-Dubnik, pe sosâua Orhanie-Plevna 
în costa stingă, ori în spatele posiţiunei tur- 
cesci. Era, deci, în primejdiă de a fi luat în 
revers de acestă armată pe când sar fi luptat 
în iață cu forţele lui Zotof. Acâstă situațiune 
nui mai permitea comandantului otoman să 
"ȘI execute eșirea cu totalitatea forțelor sale, 
el era nevoit să le dividă și să păstreze în 
Plevna o parte care să facă “faţă oștirei romă- 
nesci în casul când dânsa, prin marș forţat, 
ar fi străbătutut distanța de vre-o 25 kilo- 
metre de la Rahoviţa, și 16 kilometre de la. 
Semeret-Trestenik, care separa detașamentele 
sale înaintate de Plevna pentru a alerga în 
ajutorul Rușilor lui Zotof. De acgia nu putea 
Osman pașa să'și execute întreprinderea din 
“fa august cu întregimea. puterilor sale ; de 
aceia, când vădu că atacul sii asupra Pelișa- 
tului și Zgalincel fu respins, nu cuteză a'și îm- 
puţina reservele, temându-se de sosirea Romă- 
nilor despre Vest, prin valea Iskerului care se * 
deșira ca linia lor de operaţiuni. 

Și nu era în erâre mușirul otoman asupra 
marșului strategic al armatei romăne şi liniei 
sale de operaţiuni peste Dunăre. Intr adevăr, 
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prin concentrarea armatei nâstre la Corabia 
şi prin pregătirile de stabilire a podului la 
Siliștiâra, prin înaintarea ante-gardei pe malul 
slîng al Vidului Și pe valea Iskerului, statul- 
major general romăn avusese în vedere, la 
începul, acestă. vale: ca liniă de operațiuni a 
oștirei nâstre în Bulgaria. Pe când alianța ro- 
mănă-rusă nu era încă 'stabilită de fapt, pe 
când era vorba ca armata nâstră să ȘI urmeze 
acțiuni deosebite pe un teatru de operațiuni 
al el, acâstă liniă a Iskerului oferea un înduoit 
folos. Ea nu amesteca Românii cu Rușii, lă- 
sând acestor din urmă zona lor din rîul Vid 
spre Răsăritul Bulgariei, și sarcina, de ȘI ur- 
mări ofensiva asupra Plevnei, a înfrânge re- 
sistenţa ce întîmpinaseră acolo Și a păși îna- 
inte la. atingerea objectivului lor. Armata ro- 
mănă, înaintând între malul drept al Dunăre! - Și valea Iskeruluy, își reserva zona el de acți- 
une în Apusul Bulgariej, și putea de pe aceste linii să se îndrepte spre Rahova. Cibru, Lom, și Arcer-Palanca până la Vidin, punând stă- pânire pe tot ț&rmul dunărean otoman până în Timok și protegiând, ast-tel, fruntariile Ro- „Măniel. Nu isbuti-vor Ruși! a sfărăma singuri împotrivirea turcâscă de la Plevna, ceia ce nu putea fi admis atunci a priori mai ales față cu insemnatele ajulre chiămate din Rusia, și 

N
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dovedi-va-se nevoia ca Romăni! să le mârgă 
imediat în ajutor, apol linia” Iskerului avea 
iarăși folosul ca armata romănă să, pâtă lesne, 
de acolo, face capul colânei la Stînga, trece pe 
malul drept al Vidului și lua posiţiune în fața 
Plevnei pentru a. 'Și uni silințele cu acele ale 
armatei rusesci spre a se dobori cetatea, ce 
improvisase Osman pașa.. 

Când alianța romănă fu cerută cu stăruință, 
când Domnul Carol avu, la */, august în 
Gorny-Studen, întrevederea de care Sa vorbit 
cu Împăratul Alexandru și cu marele-duce 
Nicolae, se desfășurase: acolo și mal apriat 
înaiatea căpetenie! romăne extrema gravitate 
a situațiunei armatei rusesci în Bulgaria. Silită, 
penă la sosirea ajutârelor din Rusia, ași re- 
strînge acţiunea în tote părţile pentru a se 
concentra și face față ofensivei vigurâse în- 
treprinsă. de Turci spre Balcani și spre Lom, 
precum și forțelor precumpănitâre adunate pe 
Vidde Osman pașa, armata rusâscă era redusă a 
se mănţine înaintea Plevnei, ca și pe cele-P'alţe 
puncte, într'o labori6să defensivă, și nu mat - 
era nici cum cestiunea ca densa să potă acum 
singură să ia ofensiva în acâstă, parte numal 
cu cele 2 corpuri reduse ale lui Zotof ŞI ICrid- 
ner. În asemenea condițiuni, nu numa! obli- 
gațiunele morale ale aliatulii Și rațiunele. de



20 CARTEA ȘEASEA 

ordine politică pe carl le am expus în volu- 
mul precedent, dar și necesităţile militare și 
interesul propriii al oștirei n6stre cereaii ca 
Romănil să caute a da Rușilor grabnicul aju- 
tor de care aveaii nevoiă, combinându-l în 
modul care putea fi cel mai eficace. 

Comandantul armatei ruse Și șeful săi de 
stat-major general, nu ascunseseră Domnului 
Carol că dacă s'ar ivi casul ca Osman pașa să 
atace cu o parte a trupelor sale cele 2 divisi- 
uni romăne care'și opera acum trecerea peste 
Dunăre la Corabia și înaintată pe valea. Iske- 
rului, depărtată de zona armate) rusesci, acâstă 
armată n'ar fi în stare a alerga în ajutorul 
trupelor romăne. Intr'o asemenea ipotesă care 
nu era imposibilă Și merita, prin urmare, seri- 
6săexaminare, lupta nu s'ar fi angagiatîn condi- 
țiuni favorabile pentru oștirea n6stră. Generalul 
otoman care se arătase omul hotăririlor virile, 
și, pelângă tenacitatea în lupte dovedită în ulti- 
mele două bătălii, lăsase să se v6dă până, aci 
prin repedele săi marș de la Vidin la Plevna 
că scie, la trebuinţă, să desfășure și mobilitate, 
generalul otoman putea într'adevăr să distragă 
din întregimea forțelor sale vre-o 30,000 6meni, 
și să lase în posiţiunele Plevnei aprope atâta numer de apărători spre a Și masca, mișcarea Și a ocupa pe Ruși. Cu acești 30,000 6meni cari
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să mal putei spori cu ajutâre trase fiă din 
Teliş, Orhanie, Sofia, fiă din Rahova, Cibru- 
Palanca și urcă la 40,000 luptătoii, Osman 
pașa, de se arunca asupra nuoilor adversari 
ce sos€i pe valea Islerului, putea să cerce 
cu folos sorții unei bătălii numai cu cele 9 di- 
visiuni ale nâstre care 'ȘI operau atunci marșul 
de desfășurare peste Dunăre, căror Rușii nu le 
putea veni în ajutor, și n'ar fi găsit, deci, alt 
sprijin, de cât în divisiunea nstră a 4-a aflată 
peste Vid. Superioritatea. numerică, familiari- 
tatea terenului și folâsele ofensivei ar fi fost, 
dar, tâte în partea musulmană. 

Aşa dar în situaţiunea actuală a forțelor 
beligerante în Bulgaria, Și în împrejurările în 
cari se aflai Rușii înaintea Plevnei, valea Is- 
kerului, ca liniă de operaţiuni, putea să devină 
primejdi6să. pentru armata romănă. Osman 
pașa sar fi aflat în acea posiţiune atât de 
căutată de comaudanții de 6ste,*și cu care că- 
pitanil cel mari au îndeplinit minunile ce le: 
înregistră istoria, adică ar fi stat pe o basă 
strategică mijlociă între dou& armate protiv- 

„nice — cea romănă pe Isker, şi cea rusă, sub 
Zotof, înaintea Plevnei — și fiă care armată, 
în parte, inferidră în număr trupelor mușirului 
otoman. | 

Acesta ar fi putut să se asveule, de pe plac,
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cu forțe superidre mai ăntâiă azupra unei din 
acele. două armate, a o strivi, și a se întârce 
apoi asupra celei-Talte. Căpetenia oșlirei ro- 
mănesci recunoscu pericolul acestei situațiuni, 
Și, spre a% para, hotărî a modiiica linia de operațiuni primitivă a armatei n6stre și a. 
0 strămula din valea Iskeruluy în valea Vi- dului. | | La întârcerea” din Gorny-Studen la Corabia, 
Domnul Carol convocă aci în consilii de res- bel pe comandanții corpurilor armatei romăne, le arătă situaţiunea militară din Bulgaria, ast- fel cum o constatase la cuartierul-general ru- sesc, și le făcu cunoscut direcţiunea ce acestă situațiune impunea acţiunei oștirei nstre. Inalta - căpeteniă le arătă ceia ce era cerut atât de siguranța armatei romăne, cât și de nevoia în care se afla trupele vusesci pe tot teatrul de operațiuni, și mai ales înaintea Plevnei. Deci, spre Nordul acestei posiţiuni şi de-a lungul Vidului trebuiau îndreptate trupele n6stre, spre a se alătura aci cu trupele aliate și a le sprijini. Cât de gravă este, ori-când, în sine, asemienea evoluțiune a Schimbărei unei linii principale de operațiuni, schimbare pe care numai motive puternice o pot determina, cât de seri6să era ea și de astă dată, căci, îm- preună cu schimbarea acestei linii trebuia
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"strămutată și linia comunicaţiunilor nâstre cu 
basa, prin urmare și podulpe Dunăre dela Sili- 
știora urma a se desface și duce spre gura Vidu- 
lui, comandanții romăn), ca. și căpetenia lor su- 
premă, recunoscură că era și de oportunitate 
slrategică pentru securitatea desfășurărei ar- 
mate! nâstre peste Dunăre, și de absolută ur- 
genţă pentru situațiunea aliaților noștri înain- 
tea Plevnei, de a se înlocui linia Islkerului 
prin linia Vidului pentru înaintarea ȘI opera- 
țiunele ulteriâre ale Gstei romănesci, După 
ce acâslă 6ste va fi irecută întrâgă peste Du- 
năre, podul avea să se descheiă, să se pogsre, 
sub conducerea şi priveghierea serviciului de 
pontonieri și al flotilei, în jos pe Dunăre p&nă 
la 'Turnu-Măgurele, și să se reașede între acest 
oraș și cetatea Nicopolei, care avea folosul de 
a fi un cap de pod în fiinţă, care nu mat tre- 
buia pregătit și întărit | 

In urma acestor decisiuni Domnul Carol 
ordonă, pe de o parte, ca divisia. 3-a, de pe va- 
lea Iskerului, să 'și, încâpă imediat mișcarea . 
spre stinga pentru pășirea în valea Vidului, 
iar divisia de reservă să “si efectueze chiar de 
a doua di trecerea peste Dunăre, trecere cu 

atât mal zorită, că se priimise la cuarlierul 
nostru vestea telegrafică despre atacul îndrep- 
tat în acea di de 'de Osman pașa cu.o
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parte a. trupelor sale asupra lui Zotof, la Pe- 
lișat și la Zgalince. 

In n6ptea de */, spre +: — podul nostru 
de la Siliștâra, era terminat pentru ca divisia 
de reservă să'și efectueze trecerea. Acestă di- 
visiă fu strînsă în dioa de 52 pe șesul 
din dreptul podului spre a fi trecută în revistă 
înainte de pornirea el. In câmp și în faţa tru-. 
pelor se oficiă mai antâiti serviciul divin de 
călre episcopul de Rîmnic, Și se imploră bine- 
cuvintarea a Tot Puternicului asupra armelor . 
romăne: Apoi în presența - miniștrilor Și pre- 
şedinţilor Corpurilor legiuitâre, veniți într'adins spre a fi față la acest memorabil eveniment, 
în presența unei mulţimi de spectatori, vii 
mișcaţi, care alergaseră. din tote părţile spre 
a saluta încă o-dată pe cei ce porniai a și face datoria către patriă, Suveranul și Căpe- tenia supremă a armatei Romăniei, însoţit de statul săi major, străbătu călare rândurile şi le adresă următorul ordin de di: 

Oşteni ! E 
<A trecut anul de când lupta de peste Dunăre, <între Turci și Creștini, pune în primejdiă hotarele «n6stre, Pentru a le apăra, țera a făcut apel la voi, «La glasul ci v'ați părăsit căminele, cu avântul 6me- «nilor cari a consciință că de la devotamentul lor | <atârnă ființa Statului romăn. 
<Pe cât timp oştirile' operaii în depărtare și not
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«nu eram amenințați de cât de năvălirile unor cete 

«de jefuitori, ne puteam ține numai în apărarea ţăr- 
«murilor. Acum, însă, resbelul se apropiă de hota- 
«rul nostru, şi dacă Turcii ar fi învingători, este in- 

«vederat că ar năvăli cu toții asupra țării, aducând 
«cu dînșii măcelul, predarea și pustierea. 

«In acâstă posiţiune, ca să scăpăm țera de sălbă- 

«teciile năvălitorilor, este de datoria nâstră a merge 
<să'i combatem pe chiar tărmul lor , 

<« Ostaşi Romăni! voi sciți cât de mult a suferit 
«patria n6stră, în timp de peste 200 ani, în care vi- 
«se răpiseră mijlâcele dea mai apăra bărbătesce 
«pe cămpurile de bătaiă drepturile ei. Astă-di aveţi 
«ocasiune d'a arăta din noi vitejia vâstră, şi Europa 
<întregă stă cu ochii țintiți spre voi! 'Nainte dâr, 
«cu inimă romănescă, și lumea să ne judice de pe 
«faptele n&stre. 

<Reîncepem astă-di luptele glorisse ale străbu- 
«nilor alăturea cu numersele și bravele armate ale 
«uneia din cele d'ânteii puteri din lume. Armata ro- 
«mănă, de şi mică, se va distinge, sum sigur, prin 
«bravură Și disciplina ei. Ea va reda ast-fel Romă- 
«nici rangul ce a avut altă dată, şi care i se cuvine 
<între naţiunile europeane. 

«Acesta este şi credința augustului Impcratore 
«al tutulor Rusiilor. D'aceia nu numai Romănii ver 
«lupta alături cu Rușii p'același cămp și pentru ace- 
«lași scop, dar încă comanda superidră a ambelor 
«armate despre Plevna îmi este încredințată mie. 

«Acâstă este o onre care se resfrânge asupra 
«țărei, asupra vâstră, 

«Faceţi, dar, să fălfăie din noii cu gloriă drapelul 
<romănesc pe cămpul de bătaiă unde strămoşii voş- .
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<trii ai fost, secoli întregi, apărătorii legei și ai 
<libertăței, 

«Nainte dar, oştași romăni, 'nainte cu bărbățiă 
<și în curend vă veţi întârce în familiile vâstre, în | <țera vâstră, liberă prin voi înși-vă, acoperiţi de 
<aplausele întregei națiuni». 

Dat în cuartierul Nostru Domnesc, la Corabia, 20 august 1877. 

CAROL 

Apol în sunetul r&sboinie. al musicilor și al 
cântecelor însufleţite de simţiri eroice și pa- - 
triotice, cu Domnul și Căpitanul lor în frunte, 
cu stâgurile mândru desfășurate în vEnt, bata- 
liânele, escadrânele, bateriile romăne porniră 
în lungă șiruri pe podul întins peste luciul: larg 
Și măreț al Dunărei, în ale cărei unde radele 
sorelui r&sfrângeati mii de scîntei de pe oțe- lul săbiilor, al baionetelor și al tunurilor. fm- posant și solemn moment ! Un frâmti adânc, o emoţiune nespusă coprinsese pe toți. Părea că de-o-dată înaintea tutulor a dobândit fiinţă simbolică imagină a țerei; că România însăși Sa întrupat aci lînără, frumâsă, înviată la gloriă și la neatârnare, și întravmată și în pla- loșă, dînsa pasă acum nainte cu fiii ei peste hotar spre ași apăra dreptul, a restatornici că- dința şi ondrea numelui seu. Nesfirşite acla- mări isbucniră din tâte piepturile şi însoțiră
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pe vitejil pornind să lupte și să m6ră pentru 
patriă. Și precum pre dînşii în ast loc ațintite 
erai tote privirile, pre dînşil urmărea ochil 
înduioșați de lacrimi ai unui părinte, unek 
mame, şoții sati rudenii veniţi din lungă cale 
a da celui iubit rămas bun Și sărutul, pâte, cel 
din urmă, așa de departe și de pretutindeni 
unde bătea o inimă românâscă, călduros ur- 
mărită era armata n6stră care trecea acum 
Dunărea și mergea să împrospăteze urmele 
victori6se ale străbunilor. Dincâcl de tiu era 
corpul României, dincolo, în acele momente 
pururea neuitate, erati gândul și sufletul ei. 

Suveranul adresă din Bulgaria o proclama- 
„țiă.către naţiune prin care se deslușia marele 
pas săvârşit de dinsa, *). 

  

*) Proclamaţia avea următârea coprindere : 
a 

Pomâni ! 

«După două”secole de slăbiciune şi de înjosire naţională, vol, 
<astădI, aţi reluat arma în mână. Oştirile ţerei ai trecut Dunărea ! 

<Punendu-mă în fruntea apărătorilor drepturilor și independen- 
«ţel patriei, simț trebuința de a'mi împărtăși . cugetările și spe- 
«ranţele cu națiunea care'mi a încredințat destinatele sale, 

«Intrând în Bulgaria, not intrăm în partea activă a unul res 
«bel pe care nu-l am dorit, nu lam provocat, pe care, cu toți, 
«am căutat să-l deturnăm, deră pe care, o dată fiind nevoiţi a'l 
«primi, vom sci a-l purta cu curagiul și statornicia unul popor 
«care are consciința drepturilor sale, care are virtutea de a le 
«susține. n LE 

«Incă pe când ai început neînțelegerile politice între Imperiul 
a 
9
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In prediua. irecerei restului oştirei romăne 
peste Dunăre, se făcuse următârele modificări 
  

«Rusie și între Pârta Otomană, neînțelegeri cari până în sfirşit 
<avcă să provâce în Orient resbelul de faţă, îngrijindu-ne de 
«complicaţiunile și nenorocirile ce certa între puternicii noștri! 
«vecini avea să aducă asupra țerei nâstre, și Guvern și Camere am 
«stăruit pe lîngă tâte marile puteri europeane ca să afle mijlocul 
«de a chezăşui Romăniei, pe timpul marelul conflict, drepturile 
«une! bine-făcătâre neutralități, pe care ele ni le asiguraseră în 
«timpul păcer. , 

<Din nenorotire, stăruințele nâstre aă rămas zadarnice, Marile 
«puteri nu s'a credut în posițiune de a ne feri dinsele de peri- 
«colele unui resbel, pe care noi singuri încă mai puţin îl putem 
«depărta de la hotarele nâstre. Cu tâtă prudența ce, guvern și 
«naţiune, am aretat în aceste îngrijitâre împrejurări, și acesta 
«numal și numar că d6răam putea a ne feri dea fi înveluiţi 
<în conflictul oriental, Pârta nu a voit să ţiă s€mă de greutățile 
«posițiuner Romănier şi ânteile er loviri ai fost îndreptate în 
«contra nâstră ! 

«Ea a bombardat orașele nâstre deschise, a făcut S6na vaselor 
<nâstre de comerciti Până în lăuntrul porturilor nâstre, și spre a 
«le desființa cu mar mare iuţelă, a întrebuințat până și petroliul; 
«ca astfel a nimicit comerciul nostru maritim și fluvial. Satele 
«ndstre, holdele şi averea populaţiunilor nâstre dunărene ai fost «date pradă rapacităţei bașibuzucilor și Cerkezilor, sute de ment 
«nevinovaţi și nearmaţi ai fost, parte luaţi în robie, parte uciși 
«şi mutilați ; în fine un resbel de crudime şi de barbarie s'a în- «tins asupre țărmurilor nostre de la Calafat până la Marea-Negră. 

«În fața arester durerâse stări de lucruri, Corpurile nâstre «legiuitâre s'a rostit în unicul mod 
«drepturile și cu interesele țărei ! 
«definite cu Inalta Pârtă, am 

„ Potrivit cu demnitatea, cu 
Am rupt vechile legături reă 

proclamat independența absolută a «Romăniel, și, la lovirile ce ni se adresa în mod nelval și barbar, «am r&spuns printr'o francă declarare de resbel,. 
«AU trecut de atunci mat mult de tre! luni. Doritori de a «cruța ț€ra cât se va putea mar mult de relele resbelului. am " «căutat în tot acest interval de timp, a ne ţine în defensivă, a
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în personalul comandamentului ei. Generalul 
Cernat, până atunci ministru de resbel, remise 

  

«ne mărgini numal în a ne apăra, pe cât cu putinţă, hotarele n6stre, 
«cu tâte că devastaţiunile și crudimele de-alungul Dunăre! din di 
<în di luai proporţiunt ma! întinse! i 

«T6te le răbdam, 'fiind-că speram că resbelul isbucnit între 
«Rusia și “Turcia va ajunge la un curând sfirșit, fiind-că credeam 
«că moderaţiunea arătată de noi ne va crea titluri precumpeni- 
«t6re la regularea condițiunilor păcei de către marele puteri 
<europene. 

«Din nenorocire însă resbelul de dincolo de Dunăre se pre- 
«lungește peste așteptare, acest resbel capătă din partea musul- | 
«manilor un caracter din ce în ce mal înverșunat și mat fanatic în 
«contra creștinilor, şi, într'acest timp sârta Romăniel din di în qi 

- «se înaspreşte mai mult. ” 
«Deca Europa întregă din causa resbelului suferă stagnaţiune 

«mal în tâte ramurile activitățer sale economice, apol mal cu 
«dinadinsul Romănia încercă tâte anevoinţele acestut resbel, căcr 
«putem dice "ca prin posițiunea nâstră geografică, noi îi purtăm 
«mai tâte sarcinele. De aceia pe niminea efectele desastrâse ale 
«luptei nu ating mal mult de cât pe țera nâstră, 

«Și așa chiar, cu arma la braţ, pe când numar oștirile imperiale 
“ruse ar continua a susţine lupta sângerGsă, nu este mal puțin 
«adevărat că tot pământul nostru ar suferi mar mult, fiă în avuţiă 
«publică, fiă în avuţiă particulară, Cu cât acestă stare de lucruri 
«ar deveni mal înfricoșată când armatele turcesc! sar vedea. în 
<lesnici6sa posiţiune de a lua ofensiva, și dea transporta teatrul 
«resbelului în însuși coprinsul hotarelor nâstre ! 

«Este dar de datoria nâstră de a pune tâte forţele nâstre de 
«a împedica o asemenea teribilă eventualitate, Espuși a perde 
«prin pasivitatea nâstră chiar și ceea ce mal posedăm, neavând 
«nicl o garanţiă că Turcia ar face o deosebire între resbelul de- 
«fensiv, datori a coopera pe lângă armatele imperiale ruse, pentru 
«ca, cu orl-ce preţ, să grăbim finitul acestur resbel, acţiunea ne 
«este reclamată de împrejurări, dictată de interesele nostre naţi- 
«onale și economice, imperios impusă de însuși simţimintele de 
<conservaţiune !
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portofoliul acestui departament d-lui 1. C. Bră- 

tianu, președinte al consiliului, şi 1 se încre- 

Romăni ! 

«Acestă dură estremitate, €r nu ambiţiunea personală, nu pofta 

«de gloriă saii de cuceriri, ne scâte din posiţiunea defensivă. Bul- 
«garia este pustiită ; populaţiunile et creştine sunt date pradă cru- 
«dimel ordelor nedisciplinate ale Asier; resbelul de csterminaţiune 
«este declarat la tot ce pârtă numele de crestin. Nu avem dar nici 
«un temeiă de a crede că, mulțumită pasivităţet nostre egoiste, o 
«s6rtă mal bună ar aștepta pe Romănia când succese statornice ar 
«pune armatele turcesci în putere de a călca. pământul romănesc, 

«Intru cât vor sta în picibre cetăţile turcesci de la Adakale până 
«la Măcin, păstrate nu spre a împedica treceri de armate streine, nu 
«spre a ţine pept altor cetăți inamice, ci numai spre a bombarda 
«oraşele nâstre deschise, spre a nimici comerciul internaţional și 
«local pe marele nostru Auviii ; întru cât timp un regim de umani- 
«tate şi de legalitate nu va fi stabilit în Bulgaria, până când drep- 
«lurile și demnitatea omului nu vor fi asigurate și creștinilor din 
< Turcia, România nu pdte , nu are dreptul a se sci în pace, a se 
«crede ferită de presente şi de viitâre catastrofe. La înlăturarea 
«acestor rele cari o amenință în tâtă dion, în tâtă ocasiunea, la sta- 
«tornicirea în vecina Bulgariă a unei stări de lucruri reclamată de . 
«justiţia și civilisațiunea modernă, are dar și Romănia datoria de a 
«contribui pe cât î1 comportă fo:ţele şi mijlâcele er. Acâsta îi se 
«impune de trecutul ei glorios, de interesele sale cele mal sacre ale 
«presentului, de asigurare viitorului săă ! . 

<Și apol, aă not Romănii nu suntem creștint? Ali interesele Orien- 
«tului nu ne privesc şi pe not? A în marea cestiune a eman- 
«cipărel creștinilor resăriteni n'avem și nol dreptul și datoria 
«de a dice un cuvînt, de a da un concurs, de a coopera la o 
«mintuitâre soluțiune ? Numar meschinul egoism, numa! 6rba pa- 
«sivitate trebue să fiă politica națiune! n6stre? Dar isolându-ne 
«din marea luptă, dar nedând sprijin acelora ce luptă pentru o 
<causă de umanitate și de dreptate, 6re Romănia, prin însuși a- 
«cesta, în ora pericolului nu se desbracă de dreptul de a re- 
«clama concursul altora ? 'Trebui-va ca pururea s€ ne rezimăm pe
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dință comandamentul superior al armatei de 
operaţiuni, având ca șef de stat-major gene- 

  

«umerile altora, și nici o dată să comptăm pe propriile nostre forțe, 
«pe propria n6stră vitalitate ? 

Români | 

„ “După stăruinţele a tre! generațiuni, după suferințele şi sacri- 
«ficiile părinţilor noștri, şi mulțumită generâser protecțiuni a ma- 
«relor puteri europene, Satul romăn s'a format. A sosit acum 
«timpul ca acest Stat să dovedâscă și el Europei, prin energia și 
<abnegaţiunea tutulor claselor societăţel -sale, și mat ales prin 
«braţul fiilor săi, că Romănia are vitalitate, că ea are forțe pro- 
«pril ale sale, că ea are consciința misiunel sale la gurele Dunăre! 
«că ea are bărbăţia de a o putea împlini. 

« Puterile curopene creștine ali-avut îndestule ocasiuni de a apre- 
«ţia că Romănil scii a cumpăni aspiraţiunile lor în marginile pru- 
«denţei pulitice! Acum prin participarea armatei n6stre la resbel, 
«prin valdrea și disciplina er, a venit momentnl să le dovedim 
«că Romănia este, şi pte fi un element inteligent şi solid spre a 
«contribui la întemeiarea ordinel și stabilităței în Orient. Tâte 
«aceste consideraţiuni de mare valdre sunt atâtea datorii pentru 
«națiunea nstră, ca şi not să intrăm în luptă, ca şi nol să punem 
<um&rul, ca şi no! se împreună-lucrăm la „curmarea unui resbel, 
«care, cu cât se va prelungi, cu atât mal mult va seca forțele 
«n6stre morale şi materiale. - 

«Deci, pentru apropiata dobândire a păcel mult dorite, pentru 
«întemeiarea solidă a drepturilor nâstre de naţiune liberă și de 
«sine-stătăt6re,. pentru întărirea stimei şi încredere! către no! a 
«naţiunilor străine, invocând numele marilor noștri Domni eroi, o 
«dată energici apărători al crestinismului în Orient, luănd esera- 
«ple de la bătrânele nâstre oştiri, cari, în timpurile de gloriă, ai 
«preumblat triumfătâre drapelele romăne de la Marea Neagră până 
«la țărmurile mărei Baltice, noi am trecut Dunărea ! Invocând pe 
« Dumnedei în mâna căruia este sârta bătăliilor, bătrâni și tineri oș- 
«teni ai Romăniel, noi știm ce națiunea, aștâptă de la braţul nostru + 

«Domn, oficieri şi soldaţi, no! ne vom face datoria, 

?
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ral pe colonelul Barozzi. Acestă armată, cu 
cele 3 divisiuni care o compuneau şi aveai 
să se adune sub Plevna, eră sub comanda- 
mentul suprem al Domnului Romănilor, îm- 
preună cu cele 2 corpuri de armată rusescl 
aflate înaintea” acelei posiţiuni, precum ȘI cu 
ori-ce trupe imperiale cari aveau să se adune 
acolo și să formeze Armata de Vest, comandată 
de Domnul Carol. Ca şei de stat-major al ar- 
matei aliate română-rusă se numi generalul 
Zotot, comandantul corpului 1V-lea rusesc, iar 

  

Români | 

«Alături cu drapelul Augustului Imperator al tutulor Rusiilor, 
«pe care stă scrisă : emanciparea popârelor creștine din Orient, 
«să înălțăm și noi drapelul nostru care p6rtă semnul de vicță de 
«sine-stătătâre, semnul de independenţă al Statului Român. 

<lubirea cu care veţi susține și îmbrăţișa pe fraţi și fil voştri . 
«cari aă trecut Dunărea spre a afirma vitalitatea și forța Romă- 
«niel, vor îndeci avântul și val6rea lor. 

<Cu deplină, dar, încredere în concursul unanim și necurmat al 
«tutulor claselor Naţiunel, şi în convingerea că vă veţi îndeplini 
«toţi cu sânţenie, de Ia mic până la mare, şi în orl-ce împrejurare, 
«datoriile vâstre către patrie, not intrăm fățiș în luptă înălțând ve- 
«chiul strigăt cu care mat ades aă învins părinții noștri : 

«Inainte cu Dumnedeii pentru țEra nâstră, pentru legea nâstră !». 

Dat în cartierul Nostru Domnesc la Poradim la 27 august (S septembre) 1877. 

CAROL 

Contrasemnaţi : I. C. Brătianu, M. Kogălniceanu, P. S. Aurelian, G. Ghiţu, 1. Cămpineanu,
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generalul Krylof înlocui pe generalul Zotof în 
comandamentul corpului al IV-lea. 

La 21seut Ja 5 ore sâra, Domnul Carol sosi 
la Poradim înaintea Plevnei, unde fu priimit 
de generalul Zotof, și luând imediat prin or- 
din de di posesiune de înaltul sii comanda- 
ment, își siabili aci cuartierul general. A doua 

di de diminâţă sosiră la Poradim locotenenţii 
generali baron Kriidner și Krylof, coman- 
danţii corpurilor al IX-lea și al IV-lea rusesci, 
cu șefii de stat-major ai corpurilor. Și se pre- 
sintară comandantului cap de către generalul 
Zotof, care 'și începuse funcțiunile de şef de 
stat-major general. Tot aci se înfățișară și 4 
oficieri de ordonanță rusesc! atașați pentru 
serviciu pe lingă căpetenia armatei de Vest, 

și acești oficeri fuseseră detaşaţi din Peters- 
burg și făcâă parte din regimentul de cavaleri 

ai gardei, din regimentul de cuirasieri al Im- 

păratului și regimentul Impărătesei. Domnul 
încălecă și porni pe liniile ocupate de trupele 

imperiale de suh comandamentul s&ă, şi le: 
trecu în revistă, putând observa chiar în acea 
di slabele efective ale acestor corpuri și tre- . 
buinţa, care se impunea de a, le întări cât mai 
grabnic cu noi ajutor. Vom arăta. mal de-: 
parte composiţiunea acestor trupe; pentru mo- 
ment ne întârcem la armata romănă și la mi-
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șcările sale pentru a sosi pe posiţiunile din 
'naintea, Plevnei. | 

Am vEdut că în urma consiliului de resbel 
ţinut în diua de »/,, august la Corabia, în care 
se hotărise schimbarea liniei de operaţiuni a 
armatei romăne, divisia 3-a priimise ordin a 
apuca spre slînga şi a trece de pe valea Iske- 
rului pe aceia a Vidului. Pentru a îndeplini a- 
cest ordin, divisia 3-a rechiămă la a 
detașamentele sale aflate pe malul stîng al 
Iskerului, strînse podul care se aruncase pe 
acest rit, și divisia făcu capul colânei la stînga 
și se îndreptă prin Brest la Giulenţi.*) Divisia 
de reservă, care în aceiași di trecea Dunărea 
pe podul de la Silișticra, esecuta Și dânsa 
marșul de flanc spre a, sosi în valea Vidului, 
pășea peste acâstă gârlă și se stabilea pe ma- 
lul drept, la Găureni. A doua di, la 2/ „, divisia 
3-a se formâză în două colâne: brigada 9-a 
de infanteriă cu 2 baterii din regimentul al 
3-ea de artileriă, sub colonelul Gramont, por- 
nesce pe malul drept al Viduluy Și ia posiţiune 
Ja Riben, unde se întrunesce cu brigada de 
cavaleriă Formac, care acoperise acest marș 
pe malul stîng şi trecuse apol Vidul la Mirte- 
vița spre a se întâlni cu brigada Gramont. 

  

*) A se vedea schiț: de carta.
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Brigada 1-a de infanteriă a divisiunei a 3-a, 

condusă de comandantul ei, colonelul Ipătescu, 

cu restul artileriei divisionare se stabiiesce în 

spatele brigadei a 2-a la Kreta, pe malul “ 

drept al Vidului. 

In acest timp colonelul Sachelarie O. înain- 

tase cu brigada 1-a de infanteriă din divisia. de 

reservă, la 3, de la Găureni la Șeicova 

și Kopriva, având ante-posturi spre Kreta pen- 

tu a se lega cu divisiunea a. 3-a, iar cavaleria 

de reservă pornise înainte spre Brislan şi 

Kalișovaţ, ' spre a stabili contactul cu divisi- 

unea. 4-a. Colonelul Cerchez, comandantul di- 

visiunel de reservă, pornesce tot de-o-dată pe 

slînga a 3-a sa brigadă de infanteriă cu co- 
lonelul Vlădescu prin Grădesci la, Muselimselo, 

pe Osmu, pentru a se ţine în comunicaţiune 
cu Nicopole, spre care se strămutase acum 

basa n6stră de operațiuni devenind capul 

nostru de pod pe Dunăre. Iar brigada 2-a. de: 

infanteriă a colonelului Budişteanu C. rămâne 
între Giulenţi şi Mocrișani, de unde observă 
malul stîng al Vidului și ţărmul Dunărei spre 

Rahova. La %/, divisia de reservă priimesce 
ordin a. inainta: și mai mult spre Plevna și a'şi 
întruni cele trei brigade de infanteriă cu arti- 
leria divisionară la, Brislan, iar cavalerei de 
reservă cu bateria călăreță, i se prescrie a a-
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coperi spatele acestei divisiuni, dincolo de 
Vid, spre Giulenţi și Moerjșani, și flancul spre 

„Giulenţi-Mirteviţa. 
Mișcarea. de strămutare a liniei nâstre de 

operațiuni, de pe valea Iskerului pe acea a 
Vidului, era îndeplinită a treia qi de la înce- 
perea ei, și câteși 3 divisiuni romăne se aflati 
la pe pe malul drept al Vidului. Inain- 
tarea. oștirei n6stre spre posiţiunile inamice 
urmeză; divisia 4-a este împinsă. mai departe 
și se concentrâză ?a Verbiţa ; divisia 3-a vine 
de ia locul acestei divisiuni la Kalișovaţ-Ri- . 
ben; cele 3 brigade ale divisiunei de reservă se 
aședă în spatele divisiunilor a 3-a şi a 4-a la 
Brislan şi Kojulovce. Iar cavaleria acestor 2 
din urmă divisiuni acoperă flancul lor pe 
malul drept al Vidului spre Riben, Kacemu- 
niţa. Susurlu (Bivolar) penă înaintea posițiu- 
nilor inamice despre Opanez, pe când colo- 
nelul Creţeanu, cu cavaleria de reservă, prive- 
Shieză malul stîng al Vidului și patrulâză ne- 
contenit pe platoul dintre acel rîii și Iskerul, 

“la Nord-Vest de Plevna. 

Se îndeșiaii dar, ast-fel, spre miază-n6pte 
trupele din fața Plevnei, și se împuternicea, 
zăgazul menit a. conţine r&vărsarea, oștilor lui 
Osman pașa pe flancul armatel rusesci și pe 
basa el, de operaţiuni spre Nicopole Și Şiștov.
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Generalul turcesc era însă cu totul liber de 
mișcările sale spre Apus și Miază-zi, pe sose- 
lele Plevna-Orhanie şi Plevna-Lovcea, și pe 

aceste căi el putea să continue a 'și trage ne- 

supărat tâte ajutârele și aprovisionările în 6- 

meni și material. Prin posesiunea Loveei, mu- 
șirul otoman lăsa încă să plane necontenit a- 
supra armatei "Țarului primejdia nnei loviri, fiă 

pe centru în direcțiunea Selvi şi  Tîrnova, 
fiă spre Balcani. căci din Lovcea prin Trojan, 

pasul Rosalita și Kazanlik, Osman avea comu- 
. nicaţiune cu Suliman, și ambii generali putâii 

opera juncţiunea forțelor lor în contra Ruşilor. 
Încercarea de eșire din '*/,, august era o do- 

vadă prâspetă de posibilitatea unor ase- 

menea întreprinderi, și, pentru siguranța situ- 

ațiunei în fața Plevnei, ca și pe centrul rusesc, 
era neapărat. cu tâtă strimptorarea de forţe 

în care se aflaii Rușii, a se face o. silință spre: 
a scâte pe Turci din posesiunea Lovcel. 

Pregătită cu mare discrețiune, acâstă silință 
se și făcu de cuartierul-general rus care cal- 
culă, nu fără cuvânt, că ultimile atacuri ne- 

reușite din partea lui Soliman la Șipka, lui 
Osman la Pelișat, vor suspenda pentru câte- 

_va, dile ofensiva turcâscă în acele părți. Mare- 
le-duce Nicolae aduna forțele ce inacţiunea 
în care intraseră Turcii la Șipka îl permise a
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încropi de pe centru —15,000 6meni— și le 
porni din Selvi, sub conducerea generalului 
principe de Imeritia, spre a ataca Loveea. O 
recunscere esecutată cu puţin mai "nainte 
de generalul Slobelef II. constatase că se aflati 
ca la 9000 Turci pe cari Osman pașa, după 
prima Dătăliă de la Plevna, îl detașase acolo, 
unde se stabiliseră Și se fortificaseră având 
drept căpeteniă pe bătrânul, dar energicul 
Adil pașa. Principele Imeritinski, cu concur- 
sul generalului Skobelef, atacă la a ȘI 
luă Lovcea după o crîncenă luptă, iar Adil . 
pașa, făra a fi tare supărat în retragere de 
Ruși, :se resfrânse cu restul trupelor sale, din 
care perduse în luptă ca la 2000 6meni, spre - 
Plevna. 

Detașamentul principelu! Imeritinski ȘI ge- . 
neralului Skobelef se puse la 242 ia ÎN Marş 
spre Plevna, unde ajunse în aceiași seră pe 
posiţiunile trupelor aliate formând armata de 
Vest, și acest detașament trecu și dînsul sub 
ordinile Domnului Romănilor. 

Ostea aliată înaintea Plevnei se compunea, 
dar, din următSrele forțe: 
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Armata Romănă 

10 Divisia 3-a de infanteriă, 12 bataliâne şi 6 baterii. 
20 Divisia 4-a de infanteriă, 12 bataline şi 5 baterii. 

„80 Divisia de reservă de infanteriă, 17 bataliâne și 6 

baterii. 
40 1 brigadă deroşiori, 8 eseadrâne, 1 bateriă călăreţă. 

"50-92 brigade de călăraşi, 20 escadrâne. 
60 2 escadrâne de gendarmi de escortă. 

70 1 batalion de geniu. 

Efectiv 35,000 omeni cu 108 gură de foc. 

X 

Armata Rusă 

10 Corpul al IV-lea, 24 batali6ne și 12 baterii. 
20 Corpul al IX-lea, 21 batalione și 11 baterii. 

30 Detașamentul Imeritinski, 16 batali6ne și 8 baterii. . 
40 Divisia 4-a de cavaleriă, 40 escadrâne şi 3 baterii 

călărețe. | | | | 

50 Divisia 9-a de cavaleriă, 18 escadrâne și 2 baterii 
călăreţe. Sa 

60 2 batali6ne de săpători. 
70 20 tunuri de asedii. 

Efectiv 30,000%) Gmneni cu 282 guri de foc. 

+ 

. 

La est _ sâra, armata de Vest ocupă urmă- 
6 septembre ) ă 

târele posiţiuni concentrice înaintea Plevnei : 
La Verbiţa, pe platoul dinaintea Griviței, 

*) S'a arătat mai sus că efectivele corpurilor rusesc! înaintea 

"Plevnel eraă fârte reduse prin luptele antetridre,
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era concentrată. divisia 4-a romănă având: în 
spatele ei, la Kalișovaţ, divisia 3-a, și la Bris- 
lan divisia de reservă. Cavaleria acestor di- 
visiuni le acoperea pe drepta până la Vid spre 
Riben, Iacemuniţa, Susurlu, Şi patrula malul 
sting al acestei gârle spre Mirteviţa-Demirkioi _. 
și Semeret-Trestenik. * | 

La Zgalihce și Pelișat, între șoscua Plevna- 
Bulgăreni şi drumul Pelișat-Plevna, corpul al 
IX-lea rusesc pe două linii; în linia. d'înainte 
se aflau și 12 tunuri de asedii, iar S în a doua 
liniă, în reservă. Divisia de cavalerii (a 9-a) a 
generalului Loşkaref stabilea legătura între 
corpul al IX-lea, și divisia 4-a romănă, | 

Intre Pelișat și înălțimile înaintea Radișovei 
se afla corpul al IV-lea rus, aseimenea pe două 
linil.. La 'Tuceniţa, în spatele corpului IV-lea, era 
detașamentul Imeritinski, sprijinit pe stînga 
de divisiunea de cavaleriă (a 4-a) a generalu- 
lui Leontief, care forma tot de-o-dată și (lancul 
stîng al armatei de Vest spre sos6ua Plevna- 
Lovcea și în față posiţiunilor inamice de la 
Krișin. 

Ast-fel, dar, de la. 2 corpuri de armată și 1 
divisiă de cavaleriă. cu un tota] care abia se 
urca la 25,000 Gmeni, cât erati cu cinci dile 
mal "nainte forțele rusesci cară se aflaă în faţa 
celor 60—65,000 Turci ai lui Osman pașa,
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pulerile aliate ruse-romăne înaintea Plevnei 

se sporiseră la 2: la 65,000 6meni cu 

390 tunuri, și în” acest efectiv peste jumttate 

era dat de trupele n6stre. Situaţiunea în acestă 
parte a teatrului de operaţiuni era, deci, cu mult 
îmbunătăţită, și intrarea Romănilor în acţiune 
părea a justifica prognosticile augurlii cu cari 

o primiseră Rușii. .Intr'adevăr, de la data 
acestei intrări în acţiune și a alianţei formale 

rusă-romănă, norocul începea a fi mal puţin 

crunt și semănă să suridă iarăși armelor rusesci, 
“succesul de la 1%, și respingerea eșirei lui 

Osman pașa la Pelişat, luarea Lovcei lati, 

erai, împreună cu mănţinerea posiţiunilor de 
la Șipka, primele isbânde ce de mai bine de o 

lună le era dat a celebra armatelor Țarului 

în Europa. | 

Trecem acum la naraţiunea „evenimentelor 
cari se desfășurară în urma împreunărei for- 
ţelor romăne cu cele rusesci înaintea Plevnei.
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Consiliul de resbel pentru a hotări operațiunile armatelor aliate 
romănă-rusă în contra Plevnei. — Părerile statulul-major ru: 
sesc, — Părerea Domnului Romănilor, — Atacul general 
asupra Plevnei este decis, — Descrierea posiţiunilor ce urmaă 
a se ataca, — Armata lui Osman pașa. — Bombardare de 
patru dile care precedă atacul. — Ordinile Domaitorului către 
trupele armatei de Vest pentru executarea aceste! bombar- 
dări. — Divisia 4-a romănă ia posiţiune în fața Griviţer, — 
Prima qi de bombardare la 20 august, (7 septembre). — Di- 
visia 4-a înainteză peste npte bateriile sale may aprâpe de 
posiţiunile inamicului ; divisia 3-a se aștqă dimincța în faţa Bu- 
covel. — A doua di de bombardare, 27 august, (8 septem- 
bre). — Atacul redanului din maintea redutei Griviţa de câtre 
regimentul al 13-ea de dorobanţi și un batalion din regimentul 
al -ea de liniă.— A treia qi de bombardare, 28 august ; (7 
septembre). — Cercarea de eșire a Turcilor spre Etropol ; 
lupta cavaleriet romăne care respinge pe vrăjmaș.— A patra. 
di de bombardare, 29 august, (10 septembre). — Ordinele și 
pregătirile pentru lupta generală; formațiunea colânelor de 
atacă. — Ajunul bătăliei. — Diua de 30 nugust, (11 septem- 
bre). — Inceperea bătăliei de către trupele generalilor Sko- 
belef și Krylof.— Cursul bătăliei la 2 ore. — Atacul Romă: 
nilor.— Divisia 3-a întălnesce a doua redută de la Griviţa. — 
MGrtea majorului Șonţu și căpitanului Valter Mărăcinene. — 
Atacul divisiunel a 4-a ; respingerea lul. — Al douilea atac.— 
AL treilea atac împreună cu Ruşii, respins asemenea, — 
Al patrulea atac, — Luarea reduter Griviţa,
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După ce luase posesiune de importantul săi 

comandament, după ce inspectase cu deamă- 

nuntul în dilele de */,,*/4 şi if aa atât 
tupele rusescă, cât și posiţiunile defensive și 
ofensive ale Plevnei, comandantul armatei 
romănă-rusă din Bulgaria apusână porni în 
dimineța dilei de “22: la Radeniţa, unde 
se afla cuartierul marelui-duce Nicolae, co- 
mandant al armatei imperiale de operaţiuni, 
spre a hotări împreună mersul acţiunei ulte- 
Ti6re care avea să incumbe forțelor aliate în- 
aintea Plevnei. N 

In marele consiliu de resboiii care se ținu în- 
tre ambele căpetenii, și la careliară parte șefii 
statelor-maj6re generale, se accentuă. de la 
început, o deosebire de vederi în privința. mo- 
dalităţei prin căre puterile romiăne-ruse con- 
centrate la Vestul eșichierului de operațiuni 
în Turcia, urmau să și atingă scopul. Acest 
scop în sine era clar Și bine determinat. 
Trupele strinse de Turci pe aripa dreaptă a 
armatei rusesci trebuiaii, înainte de tote. con- 
ținute şi oprite de a lua ofensiva; acţiunea. 
lor amenințătâre trebuia sfânjinită și anulată 
așa ca ele să nu maj constituiă, ca până aci, 
un obstacol la desfășurarea planului de cam- - 
paniă adoptat de statul- -major rusesc, și la 
mersul înainte al armatei Țarului pentru a'și
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atinge objectivul ek siraegic defi nitiv, Con- 
stantinopole. , 

Dacă resultatul la care trebuia să tindă ar- 
mata rusă-romănă din Vestul Bulgariei se îm- 
fățișa limpede și fără contestare, mijlocele de a 
ajunge la acel resultat difereaii între dinsele. 
Acestă diferență împărțea şi părerile în consi- 
liul de resboii. 

Statul-major rusesc stabilea în principiu 
că puterile ruse și romăne, adunate acum în- 
aintea Plevnei fiind considerabil sporite, 
trebuiau fără amănare să, treacă la o acțiune 
energică și imediată, să pășească la ofensiva 
cea mai intensă și vigurâsă, să atace tâte po- 
sițiunile inamice din 'naintea lor, și, cucerin- 
du-le cu asalt. să desfii ințeze obstacolul ce 
6stea imperială întâlnise neașteptat în calea 

"el. Comandamentul rus nu se înduoia de reu- 
șita acestui plan. El conta că forțele lui Osman 
pașa, pe cari le evalua la cifra de 40 până la 
50.000 Gmeni, erai în inferioritate numerică 
față cu 65.000 Ruși. şi Români; că moralul 
trupelor turcesc din Plevna trebuia să. fiă 
clătinat de cele două prâspete insuccese ce 
întimpinaseră în eșirea de la Pelișat din 
"la august, și luarea Lovcei, că armata lu! 
Suliman pașa din Sudul Balcanilor, negreșit 
slăbită de atacurile infructusse de la Șipca,
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nu era în stare de a veni în ajutorul luă 

Osman. | 
Domnul Romănilor nu împărtășia. vederile 

statului-major rusesc, în ceia-ce privea acest 

mod de executare al acţiunei în contra Plev- 

nel, și desvolta. consiliului cuvintele pe cari 

își întemeia. părerea sa deosebită. Intru cât 
privea siluaţiunea numerică a, forțelor respec- 

tive, Domnul Carol observa că evaluarea elec- 

tivelor lui Osman pașa nu era basată pe sciinţe 

sigure şi positive. Se crede în statul-major 

rusesc că se urcă la 50.000 luptători. Dar 

cifra putea. să fiă mai mare, erai chiar multe 

probabilităţi pentru a se admite acâsta de pe 
îndelungul timp de o lună şi: jumătate trecut 

între ultimile atacuri al Rușilor, de pe îndelet- - 

nicirile ce avusese mușirul otoman de a se 
întări cu Gmeni și material pe linii de operaţi- 

uni cei stau încă deschise. Armata lui Osman 
putuse fără pedică, de la '%, iulie încoa, să 
sporscă și să egaleze în-numă&r armata. rusă- 

romănă. 
Moralul trupelor turcesci din Plevna — a- 

cesta o admitea Domnitorul — putea să - fi. 

simţit momentan atingere din neisbutirea ata- 
cului de la Pelișat și' din perderea Lovcei. 
Insă acâstă influență a cătat să, fiă, de nu cu 

desăvîrşire ștersă, dar fără înduoială mult
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slăbită de înriurirea, celor două învingeri suc- 
cesive repurtate de ostașii lui Osman pașa pe 

posiţiunile lor actuale. 

Apoi inamicul avea încă un folos menit a'% 

cresce puterile, atât materiale cât și morale, 

chiar și fără sosirea de contingente nouă. 
Acâsta era extraordinara desvoltare ce Tur- 

cil putuseră să dea, neturburați, lucrărilor 'de 

întărire din jurul Plevnei, retranşamentelor 

șanţurilor, 'redutelor cu mult sporite de cele 
ce avuseseră în ultima luptă. de la '*,, iulie, 

și de cari în zadar, şi cu perderi crude, se is- 

biseră atunci aprâpe 40,000 6meni de trupe 
rusesci. Comandantul armatei de Vest putuse 

să se încredințeze însuși prin inspecţiunile ce 
făcuse în aceste trei ultime dile, despre numă- 

rul și puterea acestor fortificațiuni, şi. pentru 
Domnul Carol. era netăgăduit că tabăra în- 

tărită de la Plevna devenise o posiţiune avend 
o valdre defensivă ce nu se putea nici cum 

dispreţui. Un atac de forță asupra acestei 

posiţiuni, chiar reușit, avea să însumeze per- 
„deră enorme pentru năvălitor, fără certitudine 

ca dânsul să 'șI ajungă scopul final. In urma 

acestor perderi mari și cară nu puteau îi puse 

în îndoială —luptele de la %, și i, iulie eraii 

spre acâstă dovadă— slăbita armată de Vest 

fi-va. în stare de a trage fructele succesului
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său, de a urmări pe vrăjmaș, a'l desființa cu 
totul-și al împedica de a rădica pe linia sa de 
retragere o nouă Plevnă, unde totul ar fi ia» 

de început ? a 

“Chiar de s'ar r&spunde afirmativ la acâstă 

întrebare, căpetenia romănă o însoțea numai 
de cât de altă, cestiune pentru a desluşi deo- 
sebirea părerei sale de acea emisă în consiliul 
de resboii. Admiţând ipotesa reușitei acelui 
atac general, și abstracţiune făcând de sacri- 
ficii, fi-vor Ruşii în stare, numai cu for- 

țele lor actuale şi 'nainte de trei, patru săp-: 

tămâni și de sosirea. ajutârelor așteptate din 

Rusia, a'și urma. pe dată operaţiunile ofensive, 

a trece Balcanii, și a merge asupra Constan- 

tinopolei ? . 
In faţa acestor consideraţiuni pe cari le mo- 

tivă în consiliul ţinut cu marele duce-Nicolae 
și cu comandanții ruși, Domnul Romănilor 

expuse că planul de. atac general și imediat 
nu “1 părea oportun, Și "ȘI desvoliă vederile 

sale asupra chipului ce '] credea mal neme- 
rit cum trebuia să procâdă armata ce comanda. 
Domnul Carol îndemnă mai ântâli de toate 
pe aliaţiisei a nu se ademeni cu ilusiunea că 
Plevna va fi aşa lesne de luat. In această 
credință îl întărea pe comandantul armatei 
de Vest atât ceia ce văduse la. fața locului,
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căt și propria sa experienţă militară. Posiţiu- 
nile de la Diippel ale armatei danese în contra 

căreia principele Carol de Hohenzollern com- 

hătuse în 1864, se asemănaii 6re-cum cu 
posiţiunile lui Osman pașa la Plevna. Armata 
prusiană, după ce recunoscuse că prin asalt 

imediat nu se putea face stăpână pe şanţurile 
de la Diippel de cât cu mari și disproporţionate 
perde, se hotări a le ataca, sistematic prin 

lucrăride apropiere, paralele, întăriri de contra- 

batere, etc. Operațiunile se prelungiră, negre- 

şit, dar resultatul fu mai sigur și scuti sacri- 

ficii prea grele. 

Acest precedent la care se împărtășise și 
1 experimentase, Domnul Romănilor îl în- 

fățișa statului-major rusesc ca. soluțiune tac- 

tică a problemei ce se presinta armatei rusă- 

romănă. 'naintea Plevnei. Prin preferința ata- - 

cului regulat și progresiv... ast-fel cum îl pro- 

punea. căpetenia  romănă. asupra asaltului 

imediat recomandat de statul-major rusesc, 

partea strategică primea, și dînsa, o nemerită 

deslegare. | 
Domnul Carol aminti comandanților YU- 

sescă 'situațiunea armatelor francesă Și. ger- 

mană la 1$70 înaintea, Metzului. Principele 

Frederic-Carol împresurase pe Bazaine, îl 

împedicase de a ameninţa. spatele sau flancul.
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armatelor ș germane, și de a turbura marșul și 
| operaţiunile lor asupra Parisului), respinsese 
cercările de eșire și de străbatere a liniei de 
investisment, făr'a da însuși asalt posiţiunilor 
francese, şi silise ast-fel, până în sfirşit, ar- 
mata. Metzului la capitulare. | 

Acesta era, după părerea comandantului ar- 
matei de Vest, modul cel maipractic care urma a 
se întrebuința. în contra oștirel lui Osman pașa, 
și Domnul Carol mai adăugea. că, adoptându- 
se chiar acest mod de procedere, totuși efec- 
tivul actual al armatei de Vest mai trebuia 
sporit la 100,000 omeni pentru ca dânsa să'și 
potă îndeplini misiunea. Iar pentru un atac 
general și imediat, efectivul present al acestei 
armate era « fortiori ne îndestulător în faţa 
unui vrăjmaș egal în numtr, hotărit la apă- 
rare și sprijinit pe bune întăriri. 

Urma faptelor, ca Și opiniunea ce emise în 
înalta sa compelință și autoritate ilustrul ge- 
neral Todleben, când fu chiemat? naintea Plev- 
nel. dovediră cât de limpede. și judicios apre- 
țuise Domnul Romănilor situațiunea, militară 
dar în perioda de față momentul psicologic 
nu era încă sosit pentru ca statul-major rus 
să adopte o părere atât de înțelept alcătuită. 

Comandamentul rusesc era atunci asuprit 
de motive grele car ?] îmboldeau a păşi cu
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ori ce preț la o acţiune pe un punct 6re-care 
al teatrului de operaţiuni. De o lună şi jumă- 
tate atât în Asia, cât și în Europa, armatele 
Țarului fuseseră silite să se oprâscă; Turcia, 
care păruse perdută la primul moment, desfă- 
șurase neașteptată energiă; omul bolnav dove- 
dea. însănătoșare şi surprindătâre vitalitate. 
Cu cât crescea prestigiul Turciei, cu atât scă- 
dea cel rusesc. Opiniunea publică a lumel în- 
tregi era uimită și deconcertată de nişce resul- 
tate cari păruseră atât de puţin probabile, de- 
presiunea morală în Rusia era simţitâre. 

Consideraţiuni politice se împreuna cu ne- 
cesități militare spre a sili pe Ruşi să facă o 
nouă opintire. Timpul era înaintat, iarna în 
apropiere. Comunicaţiunile pe drumurile rele 
şi noroi6se din Bulgaria, aveai să devină atât 
de grele, în cât să pună mari .obstacole ope- 
rațiunilor și aprovisionărilor; podurile pe Du- 
năre aveati să fiă amenințate de ghieţuri, vis- 
cole și furtuni. Provincia bulgară era de pe 
acum are încercată de cursul răsboiului și 
nu oferea nici destule înlesniri de hrană, nică 
cantonamente şi adăposturi cuviinci6se în ora- 
şele și satele jumătate ruinate și arse când de 
Turci, când de Bulgani spre- represalii. lerna- 
tul în asemenea condițiuni în Bulgaria deve-. 
nea imposibil pentru glâte mari de trupe.
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Rușilse temeau să nu fiă-nevoiţi să tr6că îna- 
poi Dunărea, să'și amâne scopurile la o a doua 

campaniă dacă un eveniment favorabil, o în- 
treprindere norocită nu venea. să schimbe fața 
lucrurilor până mai era, timp. 

Dar acestă întreprindere nu putea fi cer- 

cată nici la centru, unde Rușii la acea dată 
n'aveaii în faţa forțelor superidre ale lui Suli- 
man pașa de cât 2 corpuri (al Vill-lea și al 

XI-lea) reduse prin luptele de la Șipca la 35— 

40,000 6meni. și unde înaintarea rusâscă n'ar 
fi putut fi urmată de aripi; nică pe stînga 

unde marele-duce moştenitor, cu cel .mult 

55,000 luptători, era din ce în ce constrîns 

de ofensiva armatei lui Mehemet-Ali, care nu- 
m&ra aprâpe 80.000 6meni. Era chiar de aș- 

teptat că trupele turcesc din Sudul Balcani- 

lor își vor începe iarăși dintr'un moment în- 
tr'altul asalturile asupra Șipcei, și nu mai de- 

parte ca în ajun, la 5 —, țareviciul fusese   
5 aeptembrv ? 

din noit atacat la Kaceljevo şi nevoit a da în-: 
dărăt de pe Lomul Negru spre Tantra. 

Singura parte unde condiţiunile erai relativ 
mai bune, unde forțele ruse-romăne numtraii 
la o Valtă ca la 70.000 Omeni, era spre Plevna. 
“Acolo unde Osman pașa sta ca un dureros 
ghimpe înfipt în câsta armatei rusesci, acolo 
numal se putea lua ofensiva atât de imperios
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reclamată de situaţiunea politică și militară 
rus6scă. Tâte aceste consideraţiuni fură puse 
înainte cu' multă insistență, și căldurâse a- 
peluri de concurs eficace în grele împrejurări 

fură făcute Domnului Romănilor în consiliul 

„de resbel de la %52:— Ja Radeniţa. 

Posiţia Domnitorului era gingașă. Căpete- 
niel unei armate importante, i-se cerea urmarea 

și punerea în aplicare a unui plan al cărui 

principii inițial nu'l aproba. Dar Domnul Și 

oștirea romănâscă trecuseră Dunărea. şi aler- 
gaseră la Plevna spre a da ajutor Rușilor. şi 

Rușii declarai că, în cugetul lor, singurul 
mijloc de ai ajula serios era o acţiune imedi- 

ată, un atac energic și general asupra Plevnei. 

Ca general, Domnul Carol își făcuse reservele 
în privința planului rusesc. Dar nu putea 

Domnul Romănilor să ia asupră'și sarcina de 
apreciator mai bun și maj competent al inte- 

reselor ruse de cât Rușii înșiă, precum nu 
“putea Suveranul naţiunei romăne, amică și 

aliată acelei rusescă, dovedi că aceste interese 

actuale și urgente ale aliatului s&ă îi sunt in- 
diferente. Intrunind sub comandamentul sti o 
Gste pe care se întemeia acum t6tă nădejdea, o 
6ste în care elementul rus intra în parte aprâpe 
egală cu elementul romăn, putea căpetenia a- 

„cestei oste să refuse concursul ce 'X se cerea?
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Mal era, în, sfirșit, o considerațiune care nu 

se putea irece cu vederea. Daca armata romă- 

nâscă ar fi fost o armată vechiă. încercată 

în lupte, botezată în foc, ar fi putut stărui Dom- 

nitorul să impună părerea sa. Dar armata ro- 
mănă nwși făcuse încă probele; refusul co- 
mandantului ei de a o băga în greii ar fi: se- 

m&nat cu îndoială din parte! în valdrea. și 

energia el, și nu numai inamici), dar chiar 
amicii și aliaţii ar fi simţit mirare de o oștire 
care pornesce să culâgă lauri și refusă de a” 
aduna la ântâiul prilej ce 1 se oferă. | 

 "Tâte aceste cuvinte făcură pe Domnul Ro- 

mănilor a priimi planul rusesc peniru opera- 

țiunile în contra Plevnei, de și nu convins în 
apreciațiunea sa militară și îndoindu-se de efi- 

cacitatea lui. Căpetenia. armatei de Vest declară 
marelui-duce Nicolae și statului-major rus că 

priimesce a aplica acest plan, fără a r&spunde 

însă, ca comandant, de succes și de reușită. 
- Domnul Carol ceru, însă, ca ideia fondamen- 

tală a acestui plan, atacul general asupra po- 

sițiunior inamice ale Plevnei, să nu se execute 

fără prealabilă și îndestulătâre pregătire a 

luptei, și: pentru acâsta stărui ca artileria să nu 

mai fă mărginită la rolul restrîns al unei ac- 
țiuni preliminare de câte-va ore, cum fusese 

în ultimele lupte de la *|,, şi'%|,, iulie. Ea trebuia
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acum, din contră, să deschidă calea atacului 

prin bombardamente energice şi intensive cară 

să ţină mal multe dile dea-rândul; trupele aveati 
să se retranșeze repede, cum făceau -pe dată 

trupele romăne pe tărîmul pe care înaintaă ; 

bateriile aveaii să se apropiă treptat de întări- 

rele inamice spre a le sdruncina și a face mal 
anevoi6să apărarea lor; în fine infanteria 

avea să se îndrumeze cât mai mult acoperită 

cu tranșee, șanțuri și gropi ocrotitore spre 
posiţiunile şi redutele inamice pentru a scurta 
distanţele de percurs la asalt și a micșora, pe 

cât cu putință, perderile enorme ce armele 

moderne impun năvălitorului în atacuri de 

front și descoperite, 
Cererile Domnitorului fură priimite, și se ho- 

tări ca. un bombardament de trei dile să pre- 
câdă atacul general care avea să fiă dat la 
29 azust bă 

17 septembre” 

De vreme ce se raliase, pentru motivele 

arătate, la planul de acțiune al statului-major 

rusesc, comandantul armatei de Vest luă tâte 

măsurile pentru energica şi complecta lul 

executare. Pentru acest sfirșit întorcându-se 

de la Radeniţa la cuartierul sti general din 

'naintea Plevnei. prescrise în acea (i de 2 02 re 

disposiţiunile ce aveau a se îndeplini de tru- 

“pele de sub comandamentul stii:
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Inainte de a faceexpunerea acelordisposiţiuni 

credem de trebuință, spre maibună deslușire, a 
da aci o sumară descriere a posiţiunilor ce ur- 

„ mail a se ataca și a întăririlor pe cari le rădica- 
seră Turcii în timpul care se petrecuse de la. 
primele luptele din *,, și '%,, iulie, până în mo- 
mentul în care avea să urmeze a treia bătăiiă 

„de la Plevna. 

Sa arătat în partea ântâia a acestei scrieri 
importanța strategică a Plevnei ca nod a 5 
mari căi de comunicaţiuni cari se încrucișeză 
în acest oraș: 1. Nicopole-Plevna-Sofia ; 2. 
Sistov-Plevna-Sofia; 3. Rusciuk-Plevna-Sofia, 
4. Plevna-Lovcea-Selvi-Tirnova; 5. Plevna- 
Lovcea-Carlovo-Filipopole, și Plevna-Loveea- 
Selvi-Gabrova-Filipopole. 

Sa deseris tot acolo și configuraţia, te- 
renului accidentat înconjurând acest oraş 
cu dealuri în amfiteatru, cu muchi şi creste nu- 
mer6se, cu văi și vălcele seci, sait cu pâraie, 
cari brăzdau locul în toate sensurile, teren pe 
care se pute leșne alcătui obstacole defavorabile 
atacului, favorabile apărărei. Asemenea ob- 
stacole sciuse a improvisa Osman pașa spre 
a opri înaintarea armatei rusesci şi a'i inflige 
două sânger6se învingeri. 

Intăririle pe cari Turcii le r&dicaseră ne- 
așteptat din pământ la Plevna, fuseseră coni- 
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siderabil sporite în intervalul de la ultima 

luptă din *|aiulie și data presentă de e, 

Ele se înfățișau acum întrun semi-cerc por- 
nind de la Nordul orașului, din malul drept 
al Vidului spre Est. trecând prin linia sa- 

telor Opanez. Bucova, Griviţa, pogorând de aci 

la Sud-Est spre satul Radișovo, şi cârmind apoi 
prin satele Krișin şi Olceagaș, la Vest, spre a se 

întârce iarăşi spre malul drept al Vidului *). 

„Figura acestei linii de întăriri s'a asemănat 
cu o imensă potecâvă ca de 40 kilometri cir- 

conferenţă, care ar avea ambele colțuri r&- 
zimate de malul drept al Vidului, și înco- 

văitura potcâvei, sait partea convexă a a- 

cesteia întârsă spre Griviţa şi Radişovo. In 
năuntrul pote6vei, aprope de Vid și mai jos 

de confluința acestui rii cu gârlele Bucovei, 
Griviței și Tuceniţei, este situat, într'o vale 
strîmtă, orașul Plevna, acoperit și ascuns de 

muchile şi dealurile platoului din prejur. Ţăr- 

mul drept al Vidului în acâstă parle este 

mai înalt şi domină țărmul stîng, și posi- 
țiunea turcească nu putea fi atacată de cât 

despre Nord. Est și Sud. De pe aceste părţi 
din cari puteai veni atacurile, își combinase 

şi împărţise Osman pașa întăririle. 

>) Vedi planul Plevncă aci alăturat,
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Aceste întăriri constat din trei linii de tădiz 

sau redute în numer de mal binede 20, 
aședate la intervale pe puncte favorabile 

și alese cu minunată pricepere. Ele erai le- 

gate între dinsele prin șanțuri şi drumuri a- 

coperite, eraii protegiate de baterii, sprijinite 
înainte și pe flancuri de tranșee de adăpost și 

„de gropi pentru tiraliori. Artileriă şi trupe 
de infanteriă ocupau : redutele cari aveai 

profile puternice, parapete tari, șanțuri adinci. 

Frontul Nord al posiţiunilor turcesc se în- 
tindea, de la satul Opanez, lângă malul drept 
al Vidului, pe câma dslurilor cu povirnișuri 

drepte și repede cari domină valea Bucovel 

și scursârea, acestei văi în valea Griviței. 
Acest front era din fire împărțit în două linii 
prin înălţimele de d'asupra văilor Bucovei și 
Griviței. Linia spre Nord-Vest, numită -de 
Tarei Bucovu-1ubia, avea drept centru de 
apărare redultele Opanezulul și Bucovel; cea 
despre Nord-Est d'asupra satului Griviţa, se 
numea de Otomani Abdul-Kerim-talia, și de 
Ruși și Romăni marea reduiă de la Griviţa. 
Acdstă tabiă, sprijinită "nainte printrun redan, 
se vedea din posiţiunile ruse Și romăne ca 
formând o unică. și puternică redută care se 
considera ca, cheia posiţiunei în acea parte. 
Iaapoia acestui front și sub apărarea lui, se
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afla o tabără de trupe turcesei. Trupele ro- 
măne erai în fața acestui front Nord al întă- 
ririlor Plevnei. 

Frontul Est se întindea pe câma dealurilor 
despărțitâre. între văile Griviței, și consista 
dint”un grup de redute și întăriri construite 
de pe acelaș sistem ca ale frontului Nord. 
Reduta principală aci era numită de Turci 
Hafiz pașa, și de Ruși reduta de la Radișovo. 
Inapoia, acestei linii de. întăriri. era asemenea 
o iab&ră, _turcâscă, și frontului acesta steteati 
în față corpurile al] X-lea și al IV-lea rusesci. 

Frontul Sud al întărivilor Plevnei începea la 
stînga girlei Tuceniţei, pe câmele care se în- 
tind până la malul drept al Vidului. Aci se a- 
flaii iarăşi mai multe linii de redute și retran- - 
șamente solide pe crâstele Juntelui Verde ; 
ele se numiaii tabia sati redutele de la Arișin, 
In faţa lor sta detașamentul principelui Ime- 
ritinski. trecut mai în urmă sub ordinele ge- 
neralului Skobelef. 

Ast-fel se înfățișau la o repede ochire în- 
„tăririle pe cari Osman pașa, cu nepregetată.: 
activitate și punând să lucreze la densele nu 
numai oștirea, dar: ȘI populațiunea din Plevna, 
le r&dicase până la data. de 28 ame Aceste for- 
tificări. suntem nevoiţi de cadru acestei nara- 
țiuni care îmbrăţișeză. generalitatea.. faptelor 

5



60 , CARTEA ŞEAPTEA 

şi evenimentelor petrecute, a le descrie în mod 

fârte sumar, dar lucrările Turcilor, cari fură 

notabil sporite încă în timpul investismentului 

Plevnei, precum și diversele și importantele 

fortificări cari se edificară acolo de armatele 

aliate romăne şi ruse, constituesc un subject 

de studii atrăgător și plin de înv&ţăminte 

mai ales pentru specialist, pentru inginerul 

militar. E | 
_.. Acum când s'au arătat întăririle în contră 

căror armata romănă, împreună cu cea ru- 

sească, avea să se lupte, să dicem un cuvânt 

şi de inamicul ce-avea să combată, de trupele 

otomane din Plevna. Efectivul acestor trupe 

sesocotea, la 2 de statul-major rusesc, 

la cifra de 45—50.000 6meni. La căderea 

Plevnei, numărul 'Turcilor cari depuseră ar- 

mele, cu oficieri cu tot, se urca cam la 50,000 

Gmeni valid, şi se aflaii în oraș soldați turci 
bolnavi și răniți peste 7.000, cani, Plevna 

fiind cu totul împresurată, nu se mai puluseră 

evacua. În eşirea de la 28 noembre, Turcii 
avuseră 6,000 6meni morți și răniți. Dacă 
în momentul când se predară după 5 luni. 

de lupte. de grele lipsuri și suferințe ce le 

impusese înconjurarea, forțele turcescă: tot 

mai însumaii ca la 65,000 6meni, nu este 

nici de cum. urcată socolsla a le evalua la 
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deschiderea din noii a acțiunei în contra 
Plevnei, la finele lui august început de sep- 
tembre, la numărul de cel pucin 65,000, 
egalând, deci, atunci puterile romăne-ruse ce le 
sta în faţă. 

Armata turcească de la Plevna nu era. com- 
pusă tâtă din aceleași elemente. Parte era ni- 
zami, redili și chiar trupe de elită ale gardei 
imperiale a Sultanului; parte neregulaţi Și 
contigente din Albania, Bosnia și provinciile 
asiatice. Cadrele nu aveati tote. organisațiune 
complectă. In multe companii imani, adică 
preoții înlocuiaii pe oficieri și aveati mai multă. 
autoritate de cât dânșii, dar pentru soldat ce 
alt este oficierul, în re&sboiit și în primejdiă, de 
cât un preot care trebuie să slujâscă la altarul 
patriei și să'și pună viţa jertfă pentru dânsa. 
Trupeie lurcesci erai armate cu perfecte 
pușci Peabody-Martini, Snider, Remington şi 
carabine cu repetițiune Winchester cu câte 14 
și 1S focuri. Artilieria avea 100 tunul ; S8 
de -câmp de S șide_ 9 cm. Krupp, 12 de 
munte. Muniţiunile, pentru pușci mai ales, 
erai forte abundente, sia. ce se vedea din în- 

- trebuinţarea fără margini ce făceau 'Turcil 
de locuri de infanteriă. Mareșalul comandant 
Osman pașa, avea ca șef de stat-major pe 
liva (general de brigadă) Tahir pașa; coman-
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dant al geniului era liva Tefik pașa; Ahmet pașa, 

era cap al artilierei ; fiă-care front al apărărei 

era comandat de un paşă.; feril; (general de 

divisiă) Adil pașa, un bătrin eroi al r&sboiului 

Crimeiei, comanda frontul Nord spre partea 

Romănilor. Cum se bătură soldaţii otomani, 

faptele ce povestim vor arăta. 

Conform înţelegerei stabilite în urma con- 

siliului de la Radeniţa, de a se pregăti atacul 

Plevnei printr'o întinsă bombardare, coman- 

- dantul armatei de Vest dete următorul ordin 

general : 

DISPOSIȚIĂ PENTRU ARMATA DE VEST 

Poradim, 23 august 1877. 

Astă-di, 25 august, la Gore stra trupele arma- 

tei de Vest vor părăsi bivuacurile lor actuale spre a 

ocupa posiţiuni ofensiv: în fața părței Sud-Est a 

taberei întărită Plevna. Pentru acesta se ordonă: 

1) Corpul al IX-lea va ocupa posiţiile dintre șo- 

scua Bulgăreni-Griviţa şi drumul de la Pelișat la 

Plevna. După ce va ocupa aceste posiţii, va începe 

imediat construcția terasmentelor pentru baterii, şi 

a întăririlor pentru infanteriă. Acest corp va înainta 

în liniă de bătaiă 3 regimente de infanteriă cu tote 

bateriile de g, iar 3 regimente cu bateriile de 4 vor 

forma reserva corpului. Un regiment și o bateriă de 

4 se vor detaşa la reserva generală. 

Două baterii de asedii, una cu 12 şi cea altă cu 8
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guri de foc se vor înălța pe linia de bătaiă a corpului 
IĂ-lea, în locuri alese de mai 'nainte; acest corp 
este. însărcinat a le construi și a le arma, adăpostin- 
du-le. 

2) Corpul IV-lea va trimite 3 regimente din divi- 
sia 16 de infanteriă cu cele 5 baterii de g ale cor- 
pului pentru a ocupa înălțimele aflate 'nainte de 
Radişevo, unde vor începe imediat construcția de 
lucrări de apărare pentru bateriile înaintate 'în 
linia de bătaiă, şi de retranşemente pentru infanteriă. 
I-a brigadă din divisia 3o-ea de infanteria cu patru 
baterii de 4 vor forma reserva corpului, iar a 2-a 
brigadă a aceleiași divisii cu două baterii de 4 va 
face parte din reserva generală. 

3) Divisia q-a romănă se va dispune în jurul satu- 
lui Verbiţa, și 3 regimente de călăraşi vor ocupa 
posiţiile la drepta Verbiţei până la Vid, în faţa 
frontului Nord al întăririlor inamice. 

4) Cavaleria generalului Loșkaref compusă : din 
regimentele de dragoni de Astrakan şi Kazan, din 
lancieri de Bug și din Casaci de Don No. 9, cu două 
baterii călărețe, va ocupa şostua Griviţa, va acoperi 
flancul drept al liniei întregi şi va menţine comuni- 
caţiile cu divisia 4-a romănă. I-ea brigadă a divi- 
sei a 4-a decavaleriă va ocupa înălțimele între Zzce- 
zița şi Radișevo și va acoperi flancul stîng al liniei 
generale. Regimentele de Don, comandate de colo- 
nelul Tchernozubof va menține comunicațiile între 
flancul stîng al corpului IV-lea şi brigada de Casaci 
de Caucas; ele vor observa șostua dintre Plevna ŞI 
Lovcea, trimițând ecleroii cât se pâte mai departe 
la Vest de șosea,
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Regimentele de husari de Kiev și Mariupol cu 

bateria călărcță No. 8, vor face parte din reserva 

generală. 3 sotnii din al 34-ea regiment de Don, sunt 

hotărâte pentru a forma escorta comandamentului 

armatei de Vest. | ! 
5) Reserva generală compusă de 3 regimente de . 

infanteriă, din 3 baterii de 4 și 1 brigadă de husari 

cu bateria No. S călăreță, se va aduni /naintea 

satului Pelișat. 

6) Comandantul armatei de Vest se va ţine lângă 

reserva generală. . 
7) Trupele armatei de Vest vor fi îmbrăcate în 

modul următor: în tunici cu pantaloni albi şi kepi- 

urile învălite cu alb. Răniţele se vor lăsa pe locurile 

de unde va începe mişcarea asupra posițiilor. Se 

vor forma în fiă-care regiment escuade speciale din 

soldaţii slabi, şi se vor lăsa, parte pentru a păzi ra- 

niţele, și parte pe lângă trenuri. ... 
8) Trupele vor lua cu ele: chesânele de artileriă 

şi cu cartușe, lazaretele mobile ataşate la divisii 

precum şi căruțele pentru bolnavi. Parcurile volante 

“ale corpului IX-lea vor. fi la: Zgalince ; acele ale 

corpului al IV-lea pe înălțimele între Tuceniţa și 

Bogot; parcurile mobile ale corpului al IX-lea lângă 

podurile de la Bulgăreni, iar ale . corpului al IV-lea 

aprâpe de acelea de la Lejan. Restul trenurilor 

trupelor va r&mânea în localitățile actuale: pentru 

corpul al IX-lea înapoi de Kaagaci-Bulgărski, şi 

pentru corpul al IV-lea “napoi de Poradim. 
9) Soldaţii vor avea cu dînşi fiă-care două livre 

de carne fertă și patru de pesmeți. 
10) Ambulanţele corpului al [X-lea -se -vor stabili
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lăngă cele trei puțuri pe drumurile: ce daii 'de la 
Zgalince la Pelişat, și acelea ale corpului al IV-lea . 
pe rîuleţul Tuceniţa. 

11) Pretorii ambelor corpuri vor aduna cât se 

pâte mai multe care rechisiționate în satele vecine, 
lingă ambulanţe. 

12) lucrările săpătorilor sunt artate întrun or- 
din special. 

13) Scopul acţiunei este comunicat verbal co- 
mandanților de corpuri de armată. 

CAROL 

De o dată cu aceste disposiţii generale 
privitâre la întrega armată de sub comanda- 

mentul săi, Domnitorul da următorul ordin 

special oștirei sale : 

Domnului general Cernat, 

comandantul armatei romăne de operatiuul. 

- Poradim, 25 augusț (6 septembre) 1877. 

Indată după priimirea acestui ordin, veți lua dis- 
posițiunele următâre : 

T) Divisia 4-a va înainta de la Verbiţa la Grivi- 

ţa, luând posițiunile alese mai mainte pentru arti- 

leriă. Aceste posiţiuni sunt şoscua ce conduce de la 

Plevna la Bulgăreni și drumul + ce conduce de la Gri- 

vița la Verbiţa. | 

La Griviţa se vor aşeda 8 baterii; pe lângă cele 

divisionare se vor complscta, cu baterii din reservă. 

Divisia a 4-a se va pune imediat în legătură prin
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flancul s&i stîng cu brigada rusă din corpulal IX-lea 

care formeză flancul drept al acestui corp. 

Cavaleria generalului Loskarefa primit ordin să 

ia posiţiuni îndărătul divisiei a 4-a și a flancului 

drept al corpului al IX-lea rus. 
Indată ce divisia își va lua posiţiunile ei chiar astă 

n6pte va lua măsuri a șe întări, 3 regimente de că-. 

lărași vor ocupa posițiunea între Verbiţa și Vid în 

faţa întăririlor inamice, 

Il) Divisia de reservă se va afla la Verbiţa unde 

îşi va lua posițiunea în locul divisiei a 4-a. Se va 

detașa de la divisia de reservă 4 bataliâne care vor 

merge la Pelișat pentru a: întări reserva generală a 

armatei de Vest; drumul ce vor urma aceste 4 ba- 

tali6ne de la Kojulovce la Pelișat va fi prin Zgalince. 

Nici o col6nă nu va pleca fără călăuze. 

III) Divisia 3-a va păstra până la noul ordine po- 

sițiunile ce ocupă. 

CAROL 

Nâptea de */, spre ame era întunecâsă 
și fără lună 'naintea Plevnei, vântul bătea 
spre partea. opusă Turcilor. Acâsta favorisă 
lucrările de aședare a bateriilor nâstre cari 
aveai să deschidă bombardarea a doua di, 
fără ca Turcii să le fi simţit şi împedecat prin 
focul lor. Săpătoriă ruşi ax corpurilor al IX-lea 
și al IV-lea, mai apropiaţi de posițiunile unde 
aveail să 'şi stabilescă tunurile, începură a 
construi apărările pentru guni de foc de câmp -



GRIVIȚA o. 67 

și pentru cele 20 de tunuri de piață de cali- 
-bru 24. Se lucră t6tă nâptea, şi 2 baterii de 
asediu eraii instalate, una la drepta satului 
Radișovo, care priimi denumirea de bateria 
Catartului din causa. unul observator înalt r&- 
dicat în acea parte spre a priveghia în depăr- 
tare terenul, armată cu 12 tunuri mari. Cea 
de a doua, cu 8 asemenea tunuri, era aședată 
între satele Radişovo și Tuceniţa. 

Colonelul Angelescu Alexandru ordonase 
divisiunei a 4-a a'și stringe bivuacul de la - 

“ Verbiţa și a se pune în marș spre Griviţa. 
Ea se vădu silită să facă un ocol spre a as- 
cunde înaintarea ei inamicului; acâsta. " pre- 
lungi drumul, și când ajunse spre diuă în po- 
sițiunile ce avea să ocupe, nu mai avu timp 
a'și termina adăposturile pentru baterii până 
la apropiata oră a deschiderei bombardamen- 
tului. Divisia 'și începu, însă, acţiunea la ora 
hotărită, trăgând în câmp deschis, și "ȘI is- 
prăvi parapetele chiar în timpul focului. 

Semnalul porni la 6 ore diminâța din bate 
via Catartului printr'o salvă trasă de dinsa; | 
168 tunuri începură de-o-dată a tuna asupra 
întăririlor și orașului Plevna. Rușii aveai în 
bateriă 120 tunuri; bateriile romăne cark in- 
trară în acțiune în acea di, erau l-a, 3-a, a 
5-a din regimentul al 3-ea; a 4-a și a 5-a din
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regimentul al 4-ea; l-a, a 2-a şia 6-a din regi- 

mentul al 2-ea de artileriă ; 48 tunuri. Posi- 

țiunile pe cari acestea se aședară fuseseră re- 
cunoscute în ajun de comandantul divisiunei 

a 4-a, împreună cu șeful săi de stat-major şi 

cu comandantul artileriei divisionare. Întări- 

rile Plevnei fuseseră cu de amănuntul studiate 

de trupele rusesci cari se aflau în fața lor 
de o lună de dile; situaţiunea. lor se r&dicase 
pe plan și o copiă fusese dată de statul-major 

rusesc statului nostru major. 

Ordinea aședărei bateriilor n6stre era ur- 

mătârea : linia, focului începea la șoseaua. 
Bulgăreni-Plevna, d'asupra satului Griviţa, lăn- 
gă flancul stîng al corpului al IX-lea rusesc. 

Prima bateriă consta din 12-guri de foc ale 

bateriilor 1-a din regimentul al 3-ea.. și a 5-a 
din regimentul al 4-ea, de artileriă sub coman- 

damentul majorului Crătunescu. Bateria lovea 

pe de o parte în lucrările inamice din stînga 

șoselei spre Radișovo, pe cari le bătea și ar- 
tileria rusâscă ; pe de altă parte objectivul ba- 

teriei romăne era Abdul-Kerim-tabia, numită 
de noi reduta. mare de la Griviţa. Dincolo de 

întăririle protivnice de la Radișovo se zăreaii 
mișcări de trupe în tabăra tureâscă, care "Și 
„strîngeau repede corturile îndicând că inamicul 

nu se aștepta: în acea di la deschiderea focului.
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A doua hateriă romănă era aședată pe dea- - 
lul acoperit cu vii d'asupra satului Griviţa. Ea 
era formată din 36 guri de foc ale bateriilor 
l-a, 2-a, 6-a, din regimentul al 2-ea; a 3-a, 
'5-a din regimentul al '3-ea ; a 4-a din regi- 
mentul al -ea de artileriă și era sub coman- 
“damentul majorului Vartiade. 

Pe cănd se urma bombardarea, trupele de 
infanteriă acoperite în vălcelele și încovăitu- 
rile de teren, stăteaii în vecinătatea bateriilor, 
gata de luptă în casul unul atac din partea 
vrăjmașului. Linia ântâia, cât se putea mai a- 
propiată, era formată de brigada Cantili, care 
trimisese ante-posturi înainte şi luase contac- 
tul cu ante-posturile inamice ; brigada Boră- 
nescu, în a doua liniă. Inapoia acestei linii, pe 
platoul din drâpta șoselei Bulgăreni-Plevna, se 
stabiliră ambulanțele divisiunel a 4-a şi am- 
bulanţa de reservă,, A 

Simultaneii cu acţiunea artilerie! romăne 
începuse şi aceia a, artilerie! rusesci. Corpul . 

al IX-lea, în stînga șoselei și în prelungirea 
flancului stîng al divisiunei n6stre, își concen- 
tra focul asupra frontului Est al posiţiunel 
inamice. Apoi linia. focului cârmea spre satul 
Radișovo, unde corpul al IV-lea bătea acelaș 
front despre Miadă-di. Pe stînga. armatei a- 

„liate, spre - întăririle turcesci de la Krișin la
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malul Vidului, detașamentul generalului Ime- 
ritinski, călare pe șoseaua Plevna-Lovcea, era 

-mai depărtat de posiţiunile inamice și avea 

mai mult drum de străbătut spre a se apropia 

de dânsele. Acest detașament se stabili nu- 
ral după amiadi pe muntele Roşu, în fața 

primei crâste a muntelui Verde, unde 'şi așe- 

dă bateriile dispunându-se a. participa 2 doua 

di la bombardament. 
După primul moment de surprindere, Tur- 

cil deschiseră imediat focul din redutele și în- 
tăririle lor, şi.la sgomotul celor 168 guri de 

foc ruse-romăne se întovărăși glasul tunurilor 
otomane de pe fronturile bombardate. Trage- 

rea. turcâscă, era regulată, fără grabă, însă, în 

genere, bine îndreptată; bătaia tunurilor o- 

tomane era. fârte depărtată, obuse d'ale lor 

ajunseră până aprope de Verbiţa. Se vedea 

că inamicul studiase bine posiţiunile, poseda 

bună apreciare şi cunoștință exactă a distan- 
țelor. Cu tote acestea focul stii la început nu 

pricinui daune seri6se, și antileria aliată își 
manifestă superioritatea sa numerică. Era vi- 

sibil că Turcii erai prudenți și 'și economi- 
seai muniţiunile de artileriă ; procedere în- 

țelâptă din partea lor spre a'şi păstra tot efec- 

tul pentru momente decisive. 
Comandantul armatei de Vest, Domnul Ca-
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rol, însoțit de șeful de stai-major general, în- 

călecă la 7 ore diminâța și porni spre a ins- 

pecta posiţiunile de bătaiă luate de trupele 

aliate. In apropiere de șoseaua Bulgăreni, ge- 

neralul Cernat, comandantul armatei romăne 
de operaţiuni, întîmpină pe Domnitor și i dete 

raportul despre disposiţiunile luate pe drâpta. 

liniei. Domnul urmă din diferite baterii ac- 

țiunea artileriei, studiind efectele, convorbind 
cu comandanții și dăndu-le ordine verbale de a 

„întări liniile infanteriei prin lucrări repedi de 
adăpost spre a i pregătiți la ori-ce întreprin- 

dere din partea. vrăjmaşului. Preţiosa lopată a 

trupelor române le servi mult peniru înde- 

plinirea acestui ordin. 

Puțin după amiadi sosi pe teren Imp&ratul 

Rusiei cu marele-duce Nicolae și numerâse 

suite. Domnul Carol merse de salută pe mo- 
narcul Rusiei care se aședă înapoia centrului 
pe un: platoi la stînga şoselei Bulgăreni, de 

unde privirea, putea. să. îmbrăţişeze linia cir- 

„culară a bateriilor aliate. Diua acâsta de 

sana era aniversarea încoronărei lul Alex- 

andru al II; trupele rusesc aclamaii cu entu- 

siasm în trecerea 1 pe Țar. 

Dacă era sărbătâre dinastică în armata 

imperială, sărbătdre naţională era în acea di 

în oștirea romănâscă. Tunurile ei bubuiaii pe
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pământ osmanliă luat în silniciă de la creștini; 

vulturii cu crucea în plise de pe stâgurile sale 

'și luaseră. sborul peste Dunăre și scuturai 

voioși aripile, gata să se avânte pe vizuinele 

| dușmanului. 

- Energici şi veseli, de pe fericita fire a Ro- 
mănului, își îndeplineau tunarii noștri datoria. 
Mai totă diua ei traseră descoperiţi în câmp, 

căci am spus cuvântul pentru care nuși pu- 

iuseră stabili peste n6pte apărările. Dar ei 

nesocoteaii pericolul și erai mulțumiți, căci. 

acestă împrejurare le da prilejiăi dea se arăta 

la lucru, și le atrăgea număr6se visite din 

partea oficierilor din statul- -major rus și ata- 

șaților militari străini, pe cari artileriştii noș- 

tri- îi priimea curtenesce, făcându-le onorurile 

bateriilor. Era la început modă —căci ca sal6- 
nele, câmpul debătaiă își are și dânsul modele 
sale înspirate de emulaţiunea de a se distinge 

prin înfruntarea primejdiei și: disprețul mor- 
ței—era o adevărată modă în primele dile ale 
bombardărei da mergea visita posițiunile 

'naintate ale Romănilor. | 
«AȚĂ fost să vedeţi bateriile Românilor ?> 

- întreba colonelul Gaillard, atașat militar al 

Franciei, pe un adjulant al Impăratului Ru- 

siel. «Eu vin dela denșii», dicea oficierul fran- 

cez, «și am fost cu deosebire mulțumit de ce
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<am vă&dut; dar ce am observat mal ales este 
«îndemânarea, și. priceperea cu cari şefiă lor de 
«baterii, cari adesea nu sunt de cât -locote- 

<nenți, îndeplinesc misiunea ce la d-vâstră, . 
<Rușiă, este generalmente încredințaţă oficie-' 
«rilor superiori comandanți de baterii. Veţi 
«vedea că au să fiă sdraveni micii Romăni, 

«(îls seront crânes, les petits Roumains).> 

„Nimic nu caracieriză mal bine ca aceste 

cuvinte ale colonelului francez, cu deosebire 

simpatic Românilor, juvenila. ardere a trupe- 
lor romăne cari, de la. ăntâia. di a, intrărei lor. 

în acțiune la Plevna, se înfățișară în chip 

mulțămitor alături de vechia. armată a Rusiei. 
Bombardarea ţinu până la 6 ore sâra. Pe 

la 5 ore, comandanții corpurilor rusescl și 

generalul Cernat, comandantul corpului ro- 

măn, se întruniră la observatorul unde se afla 

căpetenia. armatey de Vest cu Impăratul: şi 

marele-duce Nicolae. Comandanții presentară 
raportul“lor asupra resultatului dilei și obser- 

vaţiunile ce făcuseră. Se constatase că ina- 
micul nu se aștepta. la bombavdare. Focul-tur- 
cesc, de şi bine îndreptat, avusese mai puţină 

intenșitate de cât al nostru, și superioritatea, 
numerică a artileriei se v&duse a fi. în par- 
tea n6stră. Nicăieri, însă, focul inamic nu fu- 
sese. stins, întăririle turcescă nu păruseră
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sdruncinate. Domnul Carol ordonă continua- 
rea pe a doua di a acţiunei care avea să fiă 
sporită cu baterii nouă romăne-ruse, și pres- 

crise întărirea trupelor pe posiţiunile lor. Iu 

„cursul nopței avea să se tragă salve la inter- 
vale, spre a împedeca, pe inamic a'și repara şi . - 

îmbunătăţi întăririle. Imperatul și marele-duce 

se întorseră la Radeniţa. Doimnnul Carol la 
cuartierul săi de la Poradim. 

A doua di, 2, cele 2 corpuri rusesci 

și divisia a 4-a romănă încep bombardarea 

la 6 ore dimin€ța. Pe aripa stîngă a n6stră, de- 

tașamentul ]meritinski urma a se face stăpân 

pe posiţiuni de unde să se pstă apropia spre 

a bale redutele vrăjmașe ce avea în față; 
vom nara mal departe acţiunea acestui deta- 

șament în diua de %|;. 
Divisia 4-a înaintase peste n6pte bateriile 

sale până la 1.-400 metri de întăririle turcescă, 
și tot în acea n6pte colonelul Barozzi. şeful 
statului-major general al armatei romăne, or- 
donase majorului Lahovari Iacob a. porni cu 

- oficieră din statul-major al marelui cuartier . 
romăn și escorte de cavaleriă,spre a recun6sce 
valea Bucovei și posiţiunile pe cari urma a se 
aședa bateriile divisiunei a 3-a, cari avea să. 
'nainteze a doua di spre Plevna. Aceste recu- 
n6sceri împinseră până în linia ante-posturilor 
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iurcesci cari le priimiră, cu focuri, Și  oficier 
noștri de stat-major observară atât punctele 
ce aveai să se ocupe de trupele divisiunei a 
5-a, cât și posiţiunile inamicului ce trebuiaii 
să le serve de objecliv. 

Linia focului romănese se întări, dar,. 
doua di prin intrarea în acțiune a dtvisiunei 
a 3-a, cărei Domnitorul ordonase a porni la 5 
ore dimin€ța din Kalișovaţ Și a înainta către 
Bucova, unde avea a se stabili pentru a par- 
ticipa la bombardare. Colonelul. Angelescu 

„George adusese divisiunea a 3- -a, la S8 ore, pe 
posiţiunile ce”! se indicase, și aședă neîntăr- 

„iat 30 tunuri d'asupra văei Bucovet spre a 
bate grupu! întăririlor. frontului Nord, numite 
Bucova-tabia, şi a lua în flanc Abdul- Kerim- 
tabia, bombardată în față de divisiunea 4-a; 
7S tunuri romănesci erai acum în lucrăre. 
Tot de o-dată brigada de călărași a colonelului 
“Roznovanu străbătea platoul din fața Bucovel, 
salutată, fiind în trecere de obusele i inamice, și 
după ce detașă un regiment la cuartierul ge- 

- neral romăn la Verbiţa, aședă cele-lalte 2 re- 
gimente în bivuac în spatele divisiunel a 3-a, 
stabilind garde-mari, posturi de observaţiune 
și vedete pe flancul drept până la Susurlu și 
malul Vidului. 

Intrarea în liniă a divisiunel a 3-a, execu- . 
6
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tată diua, nu se puluse ascunde vedere vrăj- 

mașului vigilent din redutele și observato- 

viile sale. El își îndreptă pe dată tunurile 

asupra acestei divisiuni, mal cu semă a- 

supra lucrătorilor cari ră&dicat apărările pentru 

artileriă ; dar tunari! noștri își săvârșiai treba 

în liniște, răspundând cu vigore focului inamic. 

In acâstă a doua dia bombardărei, acțiu- 

nea în partea armatei aliate fu şi ma) viuă.; 

150 guri de foc ruse și romăne, căror răspun- 

dea glasul a. 100 tunuri turcesci, tunai în ju- 

rul Plevnei. Sgomotul artileriei era atât de 

puternic în cât oficierii ruşi mai bătrîni afir- 

matii că de la. Sevastopole nu mai audiseră a- 

semenea bombardare. In întinsul amfiteatru 

de dealuri şi costișe, cât coprindea zarea ochi- 

lor, nu se vedeaii de cât mari rotocsle de fum : 

înălțându-se în pilcuri ca niște nuori albi 

şi îndesaţi cum e vata, peste tăbiile și bate- 

riile cari, de departe, păreau una cu pământul. 

_Ascunsă în văl cotile, Plevna nu se descoperea 

din liniile nâstre; dor prin orientare "1 se ghicea 

posiţiunea în dosul întăririlor vrăjmașe. În de-. 

„părtare nică un sunet omenesc; numai detu- 

nările repeţite ale tunurilor, șuierul bombelor 

"şi crăparea obuselor lăsaii să se presimță pa- 

tima și lupta 6menilor, cari, îngropaţi în șan- 

ţuri, ascunși în tufişiuri, pitulaţi prin vălcele
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Și văgăuni, îşi trimitea răny Și ucidere fară a 
se vedea unii pe alţil. 

Din di diminâţă. comandantul armatei de 
Vest era pe cămp, în inspectarea posiţiunilor 
şi bateriilor. Pe la amiafl sosiră iarăși Imp&- 
ratul Alexandru și marele- duce Nicolae, și se 
opriră la observatorul unde stetuseră în ajun. 
Domnitorul inspectând la ora 1 d. a. posiţi- 
unile divisiunel a 4-a, vădu aci că întrâza ar- 
tileriă a. acestei divisiuni nu lua parte la bom- 
bardare, și 2 baterii trebuise să se retragă. 
în reservă din causa situaţiunei unui redan 
turcesc care flanca tabia: Abdul-Kerim, Și, prin 
focul săi de infanteriă la 900 metri de posi- 
țiunile n6stre, ne pricinuia multă perdert îm- 
pedecănd în partea aceia acţiunea artileriel.. 
Comandantul divisiunei a 4-a raportând îm- 
prejurarea, Domnitorului, ceru autorisaţia de 
a face să dispară acel obstacol, respingând pe 
inamic de pe dânsul. Căpetenia armatei ro- 
mânc, apreciând necisitatea acestui atac par- 
țial pentru a scuti trupele n6stre de repeţile 
Și simţitâre perderi, precum și spre a. le per- 
mile -desvoltarea artileriei și apropierea de 
întăririle vrăjmașului, autorisă pe comandan- 
tul divisiunel a 4-a să procâdă la executare. 

Colonelul Angelescu A. își luă imediat dis-: 
posiţiunile pentru a ataca redanul' chiar în
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acea di. Batalionul al 2-ea (major Lecca) 

al regimentului al 13-ea de dorobanţi, co- 

mandant loc.-colonel Petrovan. se afla în 

ante-posturi. La 2 ore d. a. se aduse-al 2-ea 

batalion (major Macri) al acestui regiment. şi 

batalionul 1-ii (major Iarca) din regimentul 

al d-ea de infanteriă, comandant loc.colonel 

Fotea, fu pus ca susținere, împreună cu 1 

secţiă a. bateriei 1-a din regimentul al 3-ea 

de artileriă. Cele Valte 5 bataliâne ale briga- 

dei Cantili eraii în reservă. La 3 !|, ore colone- 

Jal Angelescu A. dete ordinul de a se păși la 

atac, cu a. cărul conducere fu însărcinat șeful 

de stat-major al divisiunei. loc.-colonel Voi- 

nescă Sergiii. La un semnal dat, tiraliori ba- 

talionului 2-ea din regimentul al 13-ea de do- 

robanţi pornesc cu viuciune înainte și des- 
chid focul asupra sentinelelor inamice de cară 

se apropiă când descoperiți, când ocrotiţi: de 

" om-ce depresiune de teren, de cel mal: mic 

tufiş sau moşioroiii de pământ ce întâlnesc 

în cale. Batalionul l-iă al aceluiași regiment” 

urmâză. în liniă desfășurată, având la drâpta 

compania l-a care înconjură flancul stâng -al 

posiţiunei inamice; la stânga n6stră, și drepta 

inamică, compania 3-a. După compania din 

centru urmeză compania 2-a, cu drapelul re- 

gimentului. Ante-posturile turcesci își descărcă
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armele și se retrag înaintea liraliorilor noștri 
asupra redanului ; tabia Abdul-Kerim, al cărul 
foc fusese până aci mal rar, își întețesce ca- 
nonada trimețând şrapnele asupra col6nei de 
atac. Loc.-colonel Voinescu, în capul;regimen- 
tului al 13-ea de dorobanţi, se avântă cu 
dinsul la asalt, susținut pe drâpta de batali- 
onul 1-iă al regimentului al 5-ea de infanteriă - 
de liniă, și. înapoi de secţia bateriei 1-a din re- 
gimentul al 3-ea. de arlileriă, care 'și precipită 

. focul. Bravii dorobanţi intră în redan asvârlin- 
du:se cu baioneta asupra inamicului. Turciă 

fug spre reduta d'înapoi, acoperind. însă, în 

retragere trupele n6stre cu focuri de infan- 

_teriă, pe când reduta turcescă sporea focul 
tunurilor sale căror respundea cu egală ener- 

giă bateriile n6stre d'asupra Griviței. Indată 

ce irupele romăne intrară în redan, bateria a 
3-a a regimentului al 3-ea de artileriă înain-. 

teză, și începe a bate t&râmul d'iînapol spre 
a împedeca înaintarea susținerilor turcesci; 
iar soldaţii noştrii, sub direcţiunea oficierilor, 
se pun îndată la lucru pentru a se stabili pe 

posițiunea cucerită și a o întârce în contra. 
inamicului. a | 

Acest atac al infanteriei romăne — botezul 
său de foc și prima el luptă pept la pept. cu 

vrăjmașul — se săvirşise-cu minunată vigre.
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Nu numa! oficieri!, și în fruntea lor inimosul 
conducător al asaltului, loc.-colonelul Voi- 

nescu, fură la înălțimea nobilei lor sarcine, 
dar soldații, mai vîrtos, dovediră în ce ţesă- 

tură trainică e urzită firea ostășâscă-a Româ- 
nului, și ce se pâte întreprinde cu dânsul, 

bine povăţuit. Dorobanţii a căror organisaţiă, 
am avut prilej a spune într'alt loc, era puţin 

preţuită, arătară că în ce priveșce vitejiă, de- 
votament şi însuşiri militare, ei pot să se pună 

alături de ork-ce trupe de liniă. | 
Artileria, în astă luptă ca în t6te împreju- 

rările în cari luă parte în campaniă, man- 

ținu consideraţia ce începuse a'șI : cîșliga 
pentru șciinţa şi destoinicia ej. Secţia bateriei 
care însoți atacul și susţinu înaintând tunu- 
rile sale în câmp deschis până 800 metri de 
focul inamic, și comandantul ei, locotenentul 

Hartel, își împlini liniştit datoria fără a se 
turbura de glânţele cară cădâă în juru” lovind 

pe tînărul. dar hotăritul oficier de .artileriă. 

Cu locotenentul Hartel mai erai oficieri răniți 
în acest atac: căpitanul Morţun, din al 13-ea 
regiment de dorobanţi, şi locotenentul Mari- 
nescu, din al 5-ea de liniă; perderile nosire 

» se însemnai în tot la 16 morţi și 113 răniți. 

Fericită era întîmplarea că dorobanţi! din 

judeţele Iași și Vaslui merseră la asalt alături
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cu fraţii lor Munteni, înv&rtind împreună acum 
la 1877, şi în focul dușmanului, vecinica ne- 
despărțită horă a unităței naţionale, ca în 
1859 și la viață cu unire, și la morte eunfrățire! 

La ora în care urma acâstă luptă în partea 

Romănilor, detașamentul generalului Imeri- 
tinski susţinea și dînsul lupta pe aripa stingă. 

Am spus că acest detașament se afla mai de- 

părtat de întăririle inamice de cât centrul și 
drâpta n6stră. Pentru ca, artileria -detașamen- 
tului Imeritinski să'și polă desvolta acțiunea 
asupra. întăririlor turcesci de la Krișin, trebuia 

să se apropiă şi să se facă stăpână pe crâstele 

Muntelui Verde, pe cari Turcii îsi săpase şan- 

-ţuri şi tranșee de unde căutaii a ţine în respect 
pe protivnici, și le pricinuiaii perderi prin fo- 

cur de infanteriă. Comandantul armatei de 

Vest prescrise principelui Imeritinski a'și îna- 

inta trupele spre posiţiunile inamice, cum se 

făcuse la centru şi la aripa drâptă ; și genera- 

lul Skobelef II fii însărcinat a respinge cu ante- 

garda detașanientului pe Turci de. pe cresta 

din faţa satului Brestoveţ. Acest general îna- 

inteză la 4 ore d. a. regimentul al 5-ea de 

infanteriă (Kaluga) având în reservă regimen- 

tul de Estonia. asupra crâster, dar bataliânele 

împinse de avântul lor, trec de acâstă crâstă 

şi dau de glâte mari inamice câri se aduna-
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seră pe a doua, crâstă și primesc pe năvălitoră 
cu un foc forte întețit. Ruşil sunt nevoiţi a da 
înapoi cu perderi simţitâre, însă generalul 
Skobelef isbutesce a se mănţine pe -cresta 
dântâi și a'și stabili aci tunurile, adunându-și 
răniții pînă la ivirea nopței. Detașamentul 
Imeritinshi perdu în acestă luptă ca la 900 - 
Gmeni. 

„_N6ptea nu aduse cu sine liniște desăvîrșită 
în liniile protivnice. Am dis că. trupele divi- 
siunel a 4-a romănă, îndată ce ocupaseră re- 
danul luat în cursul dilel de la Turci, îl trans- 
formaseră într'o mică redută spre a servi de 
sprijin ante-posturilor nâstre cari înaintaseră | 
în acea parte până la 700 metri de întăririle. 
inamice. După ce înoptă, Turtiy pornind din 
întăririle Abdul-Kerim, înaintară asupra reda- 
nului în nădejde de a surprinde pe Romăni; 
dar posturile înaintate.ale acestora deteră a- 
larma. și încercarea, de: atac a mustlmanilor 
fu respinsă. Apol totul intră în liniște, numai 
artileria romănă-rusă urmă a trage la inter- 
vale, peste nâpte, pentru a împedica repararea 
întăririlor lurcescl. 

Dar acâstă tragere de n6pte n'avea mult 
spor. căci când se făcu divă, la 2 întă- 
ririle turcesci pe tâte fronturile apărură în a- 
ceiași stare în care se afla în diua ântăl. Cu 
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nepregetată hărniciă reparau peste n6pte lo- 
colenenții lui Osman și serviciul săi de geniu, 
stricăciunile produse de bombardarea de peste 
di, și tăbiile şi redutele turcesci se înfăţișeati 
dimineța următâre neclătite și corecte, par'că 
n'ar fi suferit nici o lovire. A 

La 6 ore diminâța artileria romănă.rusă în- 
cepe a treia di de acţiune, mal puternică, mal 
eficace ca în dilele trecute, căci bateriile îna- 
intaseră pe tâte fronturile, și 220 tunuri ru- 
sesci, 73 romănesci, erati în liniă. 

De observat în acest uriaș duel de artileriă, 
era că întăririle turcesci, după prima qi de 
schimb de obuse cu bateriile romăne, se fe- 
reaii manifest în urmă de a priimi lupta cu 
acestea, îndreptându'și mai mult tragerea a- 
supra bateriilor rusesci. Causa aceste ferini 
evident că nu era numai distanța mai apro- 
piată a bateriilor romăne. Pentru prima 6ră, 
dacă nu ne înșelăm, se întîmpla ca tunuri 
Itrupp să se întâlnâscă ca adversari pe câm- 
pul de bătaiă ; artileria românescă și artileria 
turcâscă aveau armament de același sistem. 
Se scie influenţa ce exercită asupra soldatului 
încrederea în arma sa. Tunurile turcesci ne 
avend superioritatea, numerică, Și vEdând Tur- 
cil că artileria n6stră nu le este inferidră în tra- 
gere și bălaiă, ei își îndrepiară mai bucuros |
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acţiunea asupra bateriilor rusesci, cu cari spe- 

rai a eși ma! lesne la capăt. | 

Comandantul divisiunei a 4-a, după ocupa- 

rea redanului luat de la Turcă, ordonase a se 

aședa în stinga acestuia, pe o movilă naturală, 

o bateriă de susţinere. Bateria 3-a din regi- 

mentul al 3-ea de artileriă fu desemnată 

spre - acest servicii, şi comandantul el, că- 

pitan Lupaşcu, construi în n6ptea de */ „ spre 

za met pe acâstă movilă, la 900 metri de 

întăririle turcesci, o bateriă îngropată în pă- 

mânt și ast-fel dispusă, că nu oferea un punct 

de ochire lesnicios inarnicului. Când în dimi- 

năța de %/, se începu iarăşi bombardarea, 

acâstă bateriă deschise la. distanţa ei apropiată 

uu foc forte viii asupra tăbiei Abdul-Kerim, și 

efectul era mult supărător pentru Turci. E 

r&spunseră cât-va timp cu energiă, concen- 

trându'și ma! ales tragerea. asupra bateriei 

căpitanului Lupaşcu. Dar v&dând greutatea 

de a lupta cu acea bateriă bine acoperită, 

tunaril din reduta turcâscă retraseră tunurile 

despre fața făcând front către Romăni, astu- 

pară cu gabi6ne deschidăturile pentru tunuri, 

și urmară tragerea numai despre fața întorsă 

spre Ruși. Cele-lalte întăriri turcesci, may 
puţin expuse, conlinuară focul asupra înain- 

tate! n6stre baterii de la movilă.



GRIVIȚA s5 

Divisia a 3-a îşi urmă bombardarea asupra 
objectivului sii, întăririle de la Bucova; iar 
divisia, de reservă se întări pe platoul de la 
Verbiţa, săpând tranşee spre a. acoperi flancul 
drept al posiţiunei romăne. 

Domnul Romănilor se duse în acea di de 
dimin€ţă la ambulanţe, spre'a visita pe ră- 
niţii noștri în lupta luărei redanului. Cea 
mai mare parte dintrînșii, după primul pan- 
sament făcut la ambulanţele divisionare, fuse- 
seră evacuaţi spre spitalele stabilite pe liniile 
inapoi ale trupelor la Mecika, şi Muselimselo Să 
numai -răniți mal greii, cari nu se putuseră 
încă transporta, se mai aflaii în căutare la 
ambulanţele din prima liniă. Domnitorul! a- - 
dresă acestor vitejl cuvinte de laudă și de 
consolaţiune, șii recomandă bune! îngrijiri a 
personalului medical; apoi înăltul comandant 
merse la posiţiunile trupelor, unde se întâlni cu 
Imp&ratul și cu marele-duce Nicolae. Monar- 
cul Rusiei, şi căpetenia arrnatei imperiale în 
Bulgaria, felicitară călduros pe Domnul Ro- 
mănilor pentru succesul trupelor sale în ajun, 
Și pentru bravura, ce arătaseră. Acest succes 
exercitase o înveselitore influenţă nu numai 

asupra trupelor romăne, dar şi în armata 
rusescă din jurul Plevnei. Acâstă izbândă era. 
prirnul atac reușit înintea Plevnei de aprâpe
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două luni de dile; Rușii îl considerau ca o 

augurliă făgăduință pentru marea întreprin- 

dere care era în perspeclivă. <Bravi Ro- 

mănil!» strigau oficieril ruși cu frățescă bu- 

__curiă, cială că el dovediră că nu este cu ne- 

putinţă a se lua întăririle Plevnei.» 

Imp&ratul Alexandru trimise pe adjutantul 

s6ă, colonelul principe Demidof-Lapuchin, în- 

soții de oficierul de ordonanță al Dormnitoru- 
lui, loc.-colonel Blaramberg, în liniile romăne 

spre a aduce felicitări în numele Ţarului re- 
„gimentelor al 13-ea de dorobanţi, al 5-ea de 

liniă și artileriei nâstre pentru vrednica lor 
purtare. Apoi la dejunul luat în câmp de Su- 

veranul Rusiei cu Domnnl Romănilor, cu ma- 

rele duce comandant și suitele ruse și romăne, 

Imp&ratul r&dică un toast cin sănătatea ar- 
matei romăne, viteza aliată a armatei rusesc.» 

Țarul Rusiei ordonă a se distribui 50 cruci 
ale ordinului militar al S-tului George trupelor 

romăne cari luaseră parte la luptele din ire- 

cutele două dile. 

Domnitorul merse apol în tabăra divi- 
siunel a 4-a, unde exprimă colonelului An- 

gelescu A. înallele sale mulțumiri pentru 

nemeritele disposiţiuni ce luase acest co- 

mandant spre a face să isbutâscă primul 

atac al trupelor n6stre. Domnul lăudă în fața
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trupei pe loc.-colonel Voinescu, care dovedind 
un coragii egal cu inteligența la asaltul 
redanului, dirigiase avântul ostașilor noștri), 
şi înalta căpeteniă atârnă pe peptul bravului 
oficier Sicua României. Supremul comandant 
al armatei româre decoră asemenea înaintea 
frontului pe oficierii și soldaţii din batalisnele. 
și bateriile cari se distinseseră mal! cu osebire, 
iar regimentului al 13-ea de dorobanţi care se 
afla înşirat sub arme, îl adresă în cuvinte 

de acelea cari sguduie inima oștenului, băr- 
bătescl mulțumiri, şi, spre mărturire și pildă 
neuitată a vitejiei acestui corp, Domnul de- 

"coră drapelul regimentului cu marea cruce a 
Stelei României. Ne sfirşite urale răspunseră 
înaltului comandant; trupele erati entusias- 
mate,. spiritul lor minunat. Ele adăstaii cu 
nerăbdare momentul de a:fi trimise iarăși 
în foc spre a se întălni cu dușmanul care sta 
pitulat în dosul meterezelor sale, necutezând 
a eși la luptă drâptă, pept la pept. 

Insă în mijlocul entusiasmului, căpetenia 

armatei romăne nu uita seriosul situaţiunei, 
nici perdea din vedere t6tă greutatea între- 
prinderel ce avea să se execute de trupele de 

“ sub comandameatul s&i. Dupe resoluțiunile 

luate în consiliul de resbe! despre care am 

vorbit la începutul acestui capitol, se împli-
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meai cele 3 dile de bombardare pregătitâre ce 
se hotărise a se urma înainte de a se executa 

atacul general asupra posițiunilor Plevnei, şi 

acel atac ar fi trebuit acum să se dea a doua 

qi. la îmi. Dar comandantul. armatei de 

Vest avusese și mai mult prilejul a se com- 

vinge cât de justă era. părerea sa, şi cât de 

puţini sorți de reușită avea acel atac -gene- 

ral. Cu tâtă vigurâsa bombardare de pină 

acum, cu tâtă superioritatea. de artileriă a ar- 

matei aliate, focul inamicului, rărit cu evi- 

dentă intenţiune spre a cruța muniţiunile, 

nu era nică cum stins; întăririle lui, necontenit . 

drese, nu eraii de loc sdruncinate. Posiţia sa 

era tot atât de puternică. Numai cele două 

singure mici atacuri parţiale date în diua pre- 

cedentă, pe drepta de Romăni asupra redanu- 

lui, pe stânga de Rușii lui Skobelef asupra 

Muntelui Verde, costaseră mai bine de 1000 

Gmeni. De aci se putea vedea câte sacrificii 

va impune atacul general în condițiuni atât 

de nefavorbile, cu distanţe încă mari de stră- 

bătut de către colâneie de atac. Comandanții 

corpurilor rusesci erai el înşii convinși de a- 
„cestă, și se rugaseră a se mal întârdia atacul 

cel puţin cu o di, pentru a mal înainta, spre 
posiţiunile inamice și aprapia bateriile. Dom- 

e s.f,
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nitorul aprobase cererea lor, și se amănase 

pe a treia di, pia atacul general. 

Fără ilusiuni asupra resultatului final, de şi 

hotărit pentru cuvintele ce s'aii expus în acest 

capitol a da urmare planului dorit de statul- 

major rusesc, Domnul Romănilor, cu pruden- 

ţa. şefului care prevede şi sorta protivnică, se 

 îogrijise a asigura posiţiunile dinapoi ale ar- 

“matei, și linia ei de operaţiune și de retragere. 

Pentru acesta prescrisese armatei romăne a 

complecta și spori întăririle de la Brislan, Ka- 
lișovaţ, Kreta şi Riben, cari fuseseră constru- . 
ite pe triunghiul acelui platoii când îl ocupu 

divisia 4-a, și a se aședa acolo, pentru ale 
mănține, 2 batalisne din divisia 3-a şi regi- 
nenul al 4-ea de. călărași,*spre Găureni. In 
cas de insucces al atacului și de ofensivă pu- 
ternică din partea Turcilor, armata. romănă 
ar fi aflat înapoi posiţiuni solide spre a se o- 
pune înaintărei inamicului. . Ac6stă, măsură 

prevădătâre a capului armatei romăne este 

îndeajunsă dovadă că el nu se momea cu nă-! 
dejdea, une! sigure isbândI. 

Bombardarea urmă până sâra la aut 9 septembre) 

energică din partea n6stră, mal rară din par- 
"tea vrăjmașului al cărui foc era cumpătat, dar 
nu biruit. La 4'ore d. a. la schimbarea. ante-. 
posturilor divisiunel a 4-a şi: întărirea lor 
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pentru serviciul de n6pte, Turcii zărind' tru- 
pele n6stre, credură că înaintâză la atac ca 

în sera precedentă, când năvăliseră asupra re- 

danului. Ante-posturile turcesc și reduta Ab- 
dul-Kerim deschiseră un foc tare cărui tira- 
Jioril noștri respunseră ; dar vădend că tru- 
pele n6stre nu atacă, Turcii se liniştiră. 

In diua de “e, la asaltul redanului, 

pedestrimea romănâscă fusese hotezată în foc, 

precum în dilele de mai nainte şi încă în cur- 

- sul luptelor de pe malul sting-al Dunărei, ar- 

tileria n6stră își priimise acel botez. In diua 
de */ ,, călărimea avea să primâscă și dânsa 

acestă sânţire a oștenilor. 

Brigada, de roșiori compusă din regimentele 

l-iu și al 2-ea. (mal puţin 1 escadron care se 
detașase spre escortă la cuartierul-general al 

comandantului armatei de Vest) și brigada, 
Formac: cu regimentele al ă-ea și: al G-ea de 

călărași, împreună cu o bateriă călărâță din 
regimentul 1-iii de artileriă a căpitanului He- 

pites, se constituiseră, Ja 24 — în divisiune 
de cavaleriă independentă sub comandamen- 

tul colonelului Creţeanu, și priimise ordin a - 
se întruni la %/, cu divisia a 9-a de cavaleriă 
rusâscă (Loșkaref) spre a lua împreună în 

- priveghiăre drumurile pornind din Plevna, spre 
Nord-Vest la Rahova, spre Sud-Vest la Or- 

    

7
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hanie și Sofia, a observa și semnala imediat orl-ce mișcări ale trupelor lui Osman pașa pe liniile lor de retragere. . Generalul Loșkaref, cate se aflase până atunci pe șoscua Bulgă- reni-Plevna, porni cu regimentele de dragoni al S-ea (Astrakan) și al 9-ea (Kazan) al 9-ea de ulani (Bug) al 16-ea de Cazaci de Don și 2 

bateril călărețe, Și sosi la la 9 ore s6ra, la Riben, unde se întruni cu divisia de cava- leriă romănă. Ambele divisiuni formară un corp de cavaleriă constând din 3 regimente și 3 baterii călărețe ruse-romăne sub ordinele generalului Loșkaref, ca oficier mai "nalt în grad. Si 
A doua di, e a la G ore dimineța, tâtă 

acâslă. cavaleriă porni spre Semeret-Trestenik, de unde divisia romănâscă, cu bateria ei, înaintâză la Dolny-Etropol și aședă ante-pos- turi cu fața, spre Plevna, la 2 kilometri de podul de pâtră peste Vid, urmănd.pe stinga, 
spre Nord, malul Vidului în jos până în drep- 
tul satului Susurlu, unde aceste ante-posturi 
iai contact cu vedetele brigadei Rosnovanu 
de pe malul drept al Vidului. Iar la drepta, 
“spre Sud, divisia Creţeanu își întinde ante- 
posturile până la șoscua Plevnei care trece 
lEngă Dolny-Dubnik; și aci vedetele romăne 
dai mâna celor rusesci. Divisia Loșkaref se 

7
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aședă la Doln r-Dubnik, înaintând și dinsa 

ante-posturi de la flancul drept al cavale- 

riel romăne până spre Gorny-Dubnik, d'a lun- 

gul şoselei, și între şosea și Vid. Diua de 21 

se petrecu în partea cavaleriei de la Vestul 

Plevnei fără incidente însemnate, afară de 

prinderea de către patrule a unul convoiii de 

vite escortat de Gmeni armați care se cerca 

a se introduce în Plevna, și de o recunâștere 

întreprinsă de câte-va escadrâne turcescă, în- 

soţite de infanteriă, cari eşiră pe la 4 ore d.a. 

din Plevna simultanei spre Dolny-Etropol şi 

Dolny-Dubnik, şi se rebaseră când se vedură 

priimite de focurile ante-poslurilor romăne- 

ruse şi de câte-va obuse ce le trimiseră. bate- 

riile călăreţe. - | 

La Ba la 5 ore dimineța, cavaleria. 

aliată pornise iscâde la. Nord, spre Semeret- 

Trestenik și Demirkioy, la. Vest spre Isker, la - 

Sud-Vest pe, şos6ua Orhanie, spre Gorny-Dub- 

nik. Patrulele despre Trestenik, Isker și în 

josul Vidului nu întâlniseră pe vrăjmaş; cele 

ce înaintaseră la. Vest, pe șosea, daseră peste 

câte-va detaşamente de Cerkezi pe cari le 

puseseră pe fugă, și recunoscuseră înapoi de 

Gorny-Dubnik o tabără de infanteriă turcescă 

"destul de însemnată. 

Pe la 2 ore d. a. ante-posturile divisiunel 
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romăne semnalară mișcări de glâte inamice. 
îndreptându-se spre Dorny-Etropol. In curând 
Turcil trec podul Și înaintâză pe malul stîng, 
către cavaleria romănă, cu un lanţ de tiraliori, 
înapoi pedestrime în col6nă, cu artileriă Și 
cavaleriă pe aripi; în tot 6 tabore (batalie) 
de infanteriă, 4 escadrâne de cavaleriă, și 
4 tunuri. In acelaș timp bateriile inamice 
de la Opanez degchid un foc violent spre a 
susține atacul turcesc, început cu îndiăznelă 
și energiă. Vedelele nâstre se resirîng asu- 
pra guardelor-mari, pe când divisia romănă, 
încalecă și se găteșce de luptă, avisând Și 
divisia rusâscă despre atacul turcesc. Colo- | 

- nelul' Creţeanu lasă pe platoul Etropolului 2 
escadrâne din al G-ea călărași cu 1 secțiă 
a bateriei sale, cărei “1 prescrie a începe 
imediat focul şi a lua în piez pe inamic 
care trece podul; iar cu regimentele de TOȘiori 
și cu restul regimentelor de. călărași, coman- 
dantul divisiunei pogoră în șesul care desparte 
platoul de țărmul Vidului spre a face front 
atacului, pe când cele-L'alte secțiuni ale bate- 
iei călărețe pornesc în galop spre a lua po- 
sițiune pe flanc, de unde deschid un foc de 
cea mai mare intensitate - -asupra col6nei tur- 
cescă care 'nainta în ordină strînsă. 

Generalul Loșkaref, pe dată ce audise tunul



94 "  CÂRTEA ȘEAPTEA 

pe stinga și fusese informat despre atacul 
asupra Etropolului, pornise brigada de dragoni 
cu 1 bateriă pentru a sprijini lupta Romănilor. 
2 escadrâne din al S-ea regiment (Astrakan) 
descalecă, și înaintând acoperite de porum- 
bișci înalte cari le ascundea de vederea ina- 
micului, se apropie de flancul stîng al acestuia 
și încep a'l isbi cu focuri de carabină bine 
îndrepiate; iar cele 6 lunuri.rusesci întovă- 
rășesc acțiunea lor cu aceia a tunurilor ro- 
mănesci. Bătute ast-lel în flanc de dragoni și 
de artileria rusâscă, în front de obusele și 
șrapnelele artileriei n6stre, luate în piediș de 
tunurile române de pe platoul E tropoluluij, 
taborele turcesci sunt silite a se opri. Regi- 
“mentul al 9-ea de dragoni ruși, care remăsese 
călare, desină atunci un ațac pe flancul stîng 
al vrăjmașului asupra artileriei și cavaleriei 
turcesci. Tunurile inamice își părăsesc iute 
posiţiunea și trec repede podul înapoj. Cer- 
kezil se retrag în grabă asupra, infanterie! lor, 
producând desordine în răndurile acesteia. 
Colonelul Creţeanu profită numa! de cât de 
acel moment, şi dispunând brigada de roșiori 
în eșel6ne, năvălesce cu dânsa în furagiori asu- 
pra dușmanului. Turcil începu pe dată retra- 
gerea, care, în faţa vigurosel! înaintără a roșio- 
rilor noștri pe front, și a dragonilor ruși pe
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flanc, degeneră în fugă resfirată spre” podul 
Vidului, unde învălmășeala inamicului este 
crescută de focul artileriei nâstre care se con- 
centră acum asupra gl6tei de la capul podului, 
și pricinuește multă pagubă în rândurile tur- 
cesci. : Ni | 

Năvălirea, roşiorilor asupra vrăjmașului se 
execută cu multă intrepiditate Și avânt și *] 
sili a se retrage, părăsindu-și scopul. Genera=- 
lul Loșkaref, care venise pe câmpul de bătaiă, 
adresă trupelor căldurâse felicitări. Călărimea . 
românescă, luptând cu cavaleria Și infan- - 

. teria turcâscă sprijinite de artileriă, priimise 
ast-fel bărbătesce botezul er de foc în diua de 
“apare. Perderile nostre în acestă încăierare 

„Du se urcară de cât la 3 6meni și 5 cal uciși ; 
1 olicier, sublocotenentul Constantiniu I6n, 
17 soldaţi și 20 car răniți. Perderile inamicu- 
lui fură mult may simțitore, numai pe câmpul 
de luptă.se găsiră 31 morţi și 24 grei răniți, 
afară de cel ce “fuseseră rădicați de Turci, 
sai căduseră dincolo de Via. e 
„Pe malul drept al Vidului înaintea întăriri- 
lor Plevnei,. artileria romănă-rusă începu la 
reversatul dorilor din 2, pubuitul er pu- 
ternic din 320 guri de foc car! varsati pohoiti 
de foc şi de fer peste tăbiile și meterezele os- 
manli. In acestă a patra di de bombardare
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acțiunea bateriilor nâstre își ajunse culmea. 
Turcil trag mal rar și se păstrâdă pentru lupta, 
supremă pe care, negreșit, o presimt; dar focul 
lor cumpttat este lotuși forte eficace din 
causa scurtărel dislanțelor prin energica *'na- 
intare a artileriei nâstre. Perderile în rân- 
durile romăne, ca. și în cele rusesci, fură, dec), 
mai simțit6re ca în cele Ialte ile. Bateria că- 

 pitanului Lupaşcu, de la movilă, întărită de 1 
secțiă a bateriei a 2-a din regimentul al 2 
de antileriă, avu mal mulți 6meni uciși și răni 
(locotenentul Paraschivescu G. rănit) mai tâte 
afetele și râtele de la tunuri fură atinse Și 
unele sfărâmate. 

Pe când bateriile își urmau cu tăriă bom- 
bardarea, comandanții începeait a'ȘI regula 
pregătirile pentru lupta cea mare care avea 
să se dea a doua di. La t ore d. a. se ținu 
un consiliu de resboiă pe platoul de la Ob- 
servator de către Domnul Romănilor, coman. 
dant al armatei aliate de Vest, și de marele- 
duce Nicolae, căpetenia armatei rusesci de o- 
peraţiuni. La consiliu eraii față șefii corpurilor 
al IV-ea, IA-ea, corpului romăn, detașamen- 
tului Imeritinski, şeful de stat-major general 
al armatei imperiale, general Nepokoitchiski, 
și ajutorul săi, generalul Levitzki ; șeful sta- 

„ tului-major general al armatei de Vest, gene-
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ral Zotof. Se citiră, se examinară încă o-dată 
și se aprobară ordinele de luptă pentru trupe; 
ceasornicele fură regulate după al coman- . 
dantului armatei de Vest, apoi consiliul se 
despărți, șefii porniră spre a aduce la înde- 
plinire disposiţiunele pentru diua de bătaiă. 

Aceste disposițiuni aveau următârea co- 
prindere : 

ORDIN DE LUPTĂ PENTRU TRUPELE ARMATEI DE VEST 

Poradim, 29 august 1577. 

1) Atacul general al tabărei întărite Plevna este 
hotărit pentru mâne 30 august (11 septembre.) 

2) În reversatul zorilor tâte bateriile vor deschide 

focul cel mai vii asupra întăririlor. Acest foc va 

urma până la ora 9 dimincța. La g ore focul trebuie 
să înceteze de o-dată pe tâtă linia. La 11 ore focul 
artileriei trebue să reîncepă și să ție până la ora 1 
după amiadi. De la ora 1 la 21/2 focul va fi din noi 
suspendat în tâte bateriile. La ora 21f2 bombarda- 
mentul va reîncepe cu tăriă, și numai bateriile cari 
prin focul lor pot împedica marșul trupelor de atac 
trebuie să oprescă tragerea lor. 

3) La ora 3 după amiadi trebuie să începă miș- 
carea care precedă atacul, . 

4) Corpul'romăn va ataca reduta aflată la Nord. 
Pentru a coopera la acest atac 1 brigadă din al 
IX-ea corp rustu 2 baterii de 4 va înainta dela 
satul Griviţa spre a protege stînga armatei romăne 
de ori-ce încercare a reservelor inamice, 2 bataliâne
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din acestă brigadă trebuie să atace reduta de Nord 
în acelaș timp cu armata romănă, dar din partea 
Sud-Vest. 

5) Restul trupelor corpului al IX-ea va opera între Griviţa și Radişovo. 
6) Corpul al IV-ea va înainta asupra tăberei în- 

tărite de .la Est. de Plevna, susținut de reserva 
principală. | 

7) Comandantul armatei de Vest se va afla lingă 
reserva principală, , 

3) Detaşamentul prințului d'Imeritia va ataca ta- 
băra întărită, urmând şoscoa lovcea-Plevna. - 

9) Cavaleria generalului Leontief, acoperind aripa 
n6stră stîngă și operând spre șoscua Sofiei, va în- 
cerca a face juncțiunea sa cu cavaleria generalului 
Loșkaref, 

10) Brigada de călărași a colonelului Rosnovanu 
va urma a protege flancul drept al corpului romăn. 

11) Regimentul de husari de Kiev va rămâne pe 
şoscua Bulgăreni-Plevna, având de misiune să lege 
trupele corpului al IX-ea cu corpul romăn. | 

12) In ceia ce privesce ținuta, trenurile, ambu- 
lanțele, spitalurile, hrana pe dout dile ce vor a- 
vea soldaţii cu dânșii, se vor urma instrucțiunele 
date în ordinul de bătaiă de la 26 august (7 sep- 
tembre). - | 

13) Ordinile complementare vor fi date pe câm- 
"pul de bătaiă; 

14) Trei oficieri din fie-care corp de armată 'mi 
vor fi trimiși ca oficieri de ordonanţă, - 

! CAROI, 
Șef de stat-major general, general Zotoţ.
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Pe lângă acest ordin general al căpeteniei armatei de Vest către tâte corpurile din jurul . Plevnei, corpul romăn priimise de la coman- dantul săă direct, general Cernat, un ordin special şi amenuţit  coprindând instrucțiuni pentru trupe în privința formaţiunei col6nelor de atac, și a chipului cum dinsele trebuiesc să execute asaltul %, 
— 

*) Reproducem aci coprinderea acestor instrucţiunt : 

Ordin de qi No. 54 

Mâne, 3o august, corpul de armată romăn va, da un âsalt re- dutei celei mari care se află în faţa posiţiunilor sale, Divisia 4-a va da „Pentru atac o col6nă de 4 bataliâne sub ordinele unui comandant special ; acestă colână va fi adunată în vălccua care se află în dosul aripel drepte a posiţiunel sale înaintate, la ora 5 de diminâţa, 
Divisia a g-a va da asemenea o col6nă de 4 bataliâne care tre- buie se fiă adunată în aceiașt vălcea, la drepta divisiet a 4-a, la ora 12 din qi; bataliânele aceste col6ne vor fi aduse pe posiţiune pe rând la o oră și jumatate unul după altul, ast-fel,ca la ora 12 din |. di se fiă tâte adunate în disa vălcea. Acdstă colnă va avea un comandant special, 

” 
Formaţiunea colânelor de atac va fi cea următăre : , Cel d'ântâii batalion în tiraliori, având printre el pelotâne care vor duce scările, fascinele, gabi6nele, sacii de pământ, aceste pelo tâne vor avea pușca în bandolieră și nu trebuie nici o dată să tragă, Cel d'al doilea batalion se va urca la asalt format în colâne de companiă, Batalinele al 3-a şi al 4-a vor urma în colână de atac sub comanda imediată a comandantului colânelr. E 
Col6nele formate de cele din urmă două bataline trebuie să “urmeze la distanță cât mai apropiată și să dea asalt cu ort-ce preţ, dacă cele din linia ânttia nu reușesc. . : 

- "Trebuie să se facă cunoscut tutulor Gmenilor ce compun colânele de atac că perderile voi fi neînsemnate dacă ajung la redută fără
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După ce înseră, tunurile romăne și ruse 

îşi urmară tragerea la lungi intervale. O n6pte 

întunecosă. se întinsese peste câmpii, cerul se 

acoperise de nuori.groși carl se revărsară în 
plâiă abundentă până la diuă. Umedă și rece 

a se opri: și fără a trage, dar perderile vor fi mari dacă Gmenil 

se opresc în drum și mal cu s€mă dacă se retrag. 

Tiralioril trebue să înainteze fără a trage, el nu vor începe focul 

de cât când vor fi ajunși pe drumul acoperit la mărginea șanțului 

şi vor trage numat asupra inamicului care se afli pe parapete ; în 

acest timp pelotânele de lucrători se pogor în şanţuri și pregătesc 

urcarea cu uneltele care le ai, se va întrebuința pentru acâsta 

afară de fascine, gabi6ne și cele l'alte, “ste uneltele de care vor 

putea dispune corpurile. 

Col6nele de companiă destinate a da asaltul se pogor imediat 

În şanţuri şi urcă parapetul. 

Indată ce focul inamicului devine tare, toţi oficierii trebuie să 

strige «Inainte» și să alerge pe drumul acoperit până la mărginea 

șanțului, - 

Tiralioril trebue să rămâie tot pe drumul acoperit, să ochiască 

bine pe inamic care să apără pe parapet. 

Direcţiunea col6nelor este cunoscută șefilor de colâne. Col6na 

” divisier a g-a va avea No. 1, Col6na divisiel a 4-a va avea No. 2. 

In acelaș timp o colSnă rusâscă de 2 batali6ne se va urca la, asalt 
despre partea satului Griviţa, 

Pentru a protege flancul drept al asaltului și a bate ajutârele 
jnamice care ar sosi redutei, divisia ş-a va da încă o colână de 3 
bataliâne sub un şef special, care va priimi instrucţii pentru punctul 
de plecare și direcţiunea marșului să, Acestă col6nă se va aduna 
la punctul de plecare la ora care se va fixa mâne. 

Toţi Gmeni! trebuiesă fiă bine hrăniţi și să aibă cu dânşii pâne 
și brânză pe 2 dile şi apă în bidâne, Vor avea tâte cartușele cu 
dânșii, vor fi în tunici fără răniţi și fără mantale, chipiurile albe, 
dorobanţii vor fi în mantale. 

Divisia q-a va trimite supa colâne! sale la locul unde s'a or= 
donat a se aduna.



GRIVIȚA “101 

fu pentru oștile de pe dâlurile și din văile | 
Plevnei acest ajun al luptei, astă, vecerniă a 
bătălier; și negreșit că pentru odihna trupului 
şi sufletului ostașului care are să înfrunte a 
doua di atâta trudă și primejdiă, o n6pte caldă 

şi dulce este o adevărată fericire. N'avură 
acest noroc trupele aliate; mulți, deci, nu 
dormiră bine, ori nu dormairă de loc în nâptea 
de 29 spre 30 august s. v. în jurul Plevnei. 
Mişcarea și pregătirele unui fapt însemnat se 
simțiaii încă târdiă prin tabere ; călăreți du- 
când ordine, șefi făcând un rond saii o ultimă 
inspecţiă, furgâne mergând să reînoiască mu- 
nițiunile, trecâă prin umbra nopței. Peste 
corturile oficierilor, ca şi în jurul focurilor de 
tăciuni jumătate stinși din campamentele ȘI 
bivuacurile soldaţilor, grei se anină somnul . 
pe vreme așa de neplăcută și în momentele 

  

ME voiii afla înaintea reserve de infanteriă între divisia 3 3-a și 
a 4-a de la orele 121|, înainte. Reduta fiind luată, șefir decol6ne nu 
vor lăsa înăuntru de cât numărul necesar de. Gmenit pentru a ocupa 
linia de foc a redutel; se vor aduna reservele pe flancurile sale în- 
tărindu-se imediat. 

Divisia 4-a va da artileria trebuinciâsă spre a arma îndată reduta 
după luarea el, restul artileriei acester divisiuni va căuta posițiuni 
pe flancurile redutei de unde se pâte mar bine bate terenul înainte. 

Trupa și trăsurile bateriilor vor fi reaprovisionate ; colGnele de 
muniții se vor conforma ordinului No. 50. Momentul atacului se 
va da mâne. 

Dat la Verbiţa la 29 august (10 septembre) 1877. 

General Cernat,
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seri6se ale unul asemenea ajun. Oștile atunci 
cugetă, și gândurile atâtor mil de capete, sim- 
țirile atâtor mil de inimi cari privesc liniștit 
mortea în față, pe cark câte-va ore, numai, le 
despart, pote, de veciniciă și de glorios sfirșit, 

"tote aceste gânduri, tâte aceste simţiri se to- 
“pese înt'o singură și mare gândire, întrun 
sentiment unic și puternic care devine cuge- 
tul tutulor, spiritul armatei întregi care atunci 
cerceteză, judecă, hotăresce. 

Să vedem care era acel cuget, acel spirit 
general care însuflețea armatele romănă și 
rusească în ajunul a treiei bătălii ce avea să 
se dea înaintea Plevnei. 

Am spus motivele strategice, necesităţile 
politice de ordine internă şi externă cari ce- 
terminaseră pe comandamentul superior rus 

„a pune mare stăruință în a se da acestă bă- 
tăliă.. Nu numai statul-major, marele-duce Ni- 
colae și însuși Impăratul doreai cât mat cu- 
rând să se înc6pă acestă luptă; armata ru- 
sească întregă o chiăma cu mare nerăbdare 
ca resbunarea înfrîngerilor suferite, ca resta- 
bilirea prestigiului atins. De la general până 
la soldat, nimeni nu punea în îndoială resul- 
tatul, toți eraii siguni că Plevna va cădea a 
doua-i, şi tâma cea ma! mare a Rușilor fu- 
sese pân'aci ca nu cum-va Osman pașa cu
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oștirea“! să se relragă, cum se presupusese un 
moment în cuarlierul rusesc, de pe demons- 
traţiunele de eșire ale Turcilor spre Vest, în 
partea cavaleriei n6stre de peste Vid. «N6pte 
bună», dicâii în sâra de.29 august bravil ofi- 

„ieri ruși cari nu se îndoiaii de vitejia şi de- 
votamentul soldaţilor ce comandai, <mâne 
sera să dormim în Plevna!» Multe nopți, şi 
nopte vecinică pentru mulţi avea încă să! des- 

„partă d'acea fericită n6pte. Dar Rușii erau 
convinși atunci că numsrul trupelor și supe- 
rioritatea. în tote privirile erai în partea lor. 
«Ordonaţi, Măria vâstră», dicea Domnitorului 
colonelul Novitzki, sub-şef de stat-major al 
generalului Zotof, <ordonaţi și Plevna va că- 
dea». Acâstă încredere a Ruşilor mai era. 
crescută printr'un alt argument, nu de dome- 
nul strategiei, este adevărat, dar care dovedea 
cât de adinc și ating&tor este cultul soldatului 
rus pentru Țar, Diua bătăliei era și diua S-tului - 
Alexandru, patronul Imp&ratului. Nu se pulea 
ca, în asemenea (i și sub ochil suveranului 
seu, fie-care ostaș rus să nu lupte ca un lei, 
să nu facă imposibilul și să nu fiă învingător. 

«Soldaţi», dicea. Napoleon, <ad! este ani- 
versara când aţi învins la Marengo»; sai «ve- 
deţi! asta e sârele de la Austerlitz» ; dar pe 
lengă sore sau aniversară vestită, marele: că-
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pitan caută și alți auxiliari, se îngrijea mai 
„vîrtos de acel factori tactici şi strategici cu 

cari 'ȘI asigura victoria. 
Nu același ca în armata rusească era sen- 

timentul armatei romăne în sâra de 29 au- 
gust. Dinsa scia — căcă or cât de discrete ar» 
îi părerile, ori cât de tainice decisiunile con- 
siliilor de r&sboiă, din aplicațiunea ce li. se 
dă, din măsurile ce se iau, oficieri inteligenţi 
și o întrâgă armată nu pot să nu afle, să nu 
ghicâscă ceva — dinsa scia că Domnul el nu 
împărtășia. vederile statului-major rusesc asu- 
pra planului de atac în contra Plevnel. Disposi- 
țiunile înțelepte de a se asigura și întări liniile 
de retragere dovedeau armatei romăne că 
comandantul ei nu se amăgia cu nălucirea 
unei sigure isbândi, și 'și lua zăl6ge în contra 
întimplărei. Ea may" ved6 înaintea el poșiţiu- 
nile și tăriile vrăjmaşului, și era destul de 
deșteptă ca să apreţuiscă și să judice. 

Cu t6le acestea, mare era dorința și mare 
nerăbdarea oștirei romănesci de a merge la 
luptă, chiar și dacă nu era. cert resultatul în 
părerea șefului, ca. și în propria ei părere. O 
adîncă mulţumire era în sufletul acestei oștiri 
vădând pe Domnul săă neînduocindu-se de al 
el devotament, rezimându-se în a el vitejiă Și 
pornind'o, şi cu sorți protivnici, în bătaiă. No-
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bilă şi virilă încredere reciprocă între căpitan 

și 6ste, r&sad pururea vii și puternic de fap- 

te mari! «INI suntem recunoscători,» grăia. în 
cugetul și lucia în ochilfie-cărui ostaș romăn. 
<îți suntem recunoscttori, Căpetenie și Voivod 
<al nostru, că nu te sfiesci la grei să mergi 

«cu rioi, căci acolă s“arată omul, acob nea 
«trimis Ţ6ra, acold ne știi mamele, sociile, 
«surorile: cari plâng, dar se mândresc. La 

«grei, nu la uşure mersaii părinții noștri la 
«Rovine și la Valea-Albă, la Codrul Cosmi- 
«nului, la Călugăreni și în atâtea locuri de 

«credinţă a bărbăţiei lor; la grei, nu la ușure 

«vrem să dovedim că au birfit aceia cari au 
„«dis că a peril virtutea strămoșescă din nmul 
<romănesc.> 

Se luase tâte măsurile în armata aliată 

pentru înplinirea. disposiţiunilor prescrise de 

Domnul Romănilor pentru bătăliă. Colânele 

de atac ale armatei romăne se formară în mo- 

dul următor : 

Colsnele de atac ule divisiunel a 3-a. 

Col6na l-a. 

Comandant, colonel Ipătescu, șeful brigadei 1-a. 
Regimentul al S-ea de liniă, comandat de loc.-colo- 

nel Poenaru. 

Batalionul 1-iii, comandant căpitan Valter 

Mărăcineanu.
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Batalionul al 2-ea, comandant maior Macea. Regimentul al LO-ea de dorobanţi, comandant loc.- colonel Măldărescu, 
| Batalionul 1-iii, comandant maior Şonţu. * Batalionul al 2-ea, comandant maior Lipan. 

Colsna 3-a, 
Comandant colonel Gramont A. șeful brigadei a 2-a, Batalionul al 2-ea din regimentul al 2-ea de liniă, comandant maior Paladi, 
Regimentul al 9-ea de dorobanţi, comandant loe.- colonel Holban. 

Batalionul l-ii, comandant maior Stroja. * Batalionnl al 2-ea, comandant maior Handoca. 

- Col6na de ataca divisiunel a 4-a. 
Comandantul col6nei, colonel Borănescu şeful, bri- gadei a 2-a. 

Batalionul al 2-ea de Vânători, comandant maior Candiano-Popescu, - 
Batalionul 1-ii din regimentul al -eâ de liniă, comandant maior larea. 
Batalionul 1-ii din regimentul a] It-ea de dorobanţi, comandant maior Arabu. | Batalionul 1-iă din regimentul 'al 16-ea, de do- robanţi, comandant maior Jipa A. 

Cele V'alte trupe ale divisiunei a 3-a formau Teserva, specială la disposiţiunea, comandan- tului divisiunei, colonel Angelescu G. iar re- serva divisiunei a 4-a, aședată în retran- șamentele din fața tabiei Abdul-Kerim și în redanul luat la 27 august, și ținută sub mâna
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comandantului divisiunei, colonel Angelescu 
A; s& compunea din regimentul al 15-ea de 
dotobanţi, din batalionul al 2-ea al regimen- 
tului al d-ea de liniă, din regimentele al 7- 
de liniă, al 13-ea de dorobanţi, și din al ae 
batalion din regimentul al 14-ea de dorobanţi 
Divisia de reservă, după ce lăsase înapoia. li- 
niel de bătaia 3 bataliâne pentru paza, parcu- 
rilor, ambulanțelor şi cuartierului general de 
la Verbiţa, înaintase pe platoul d'asupra văiet 
Bucovei și luase posițiune: între. divisiunele a 
3-a și a 4-a, în spatele lor. Aci colonelul Cer- 
chez se ținea cu 14 bataliâne ale divisiunei 
sale sub arme, și forma, reserva generală a 
armatei romăne la disposiţiunea comandan- 
tului, general Cernat, care din marginea acelui 
platoii, spre Griviţa, dirigea bătălia pe aripa 
drâptă, în partea Românilor. 

Incepură a se lumina zorile. de pe 
diua de sânge udă, cum a numit'o cântăreţul 
bătrinelor și tinerilor vitejii ale ostașilor noștri. 
Fosta de Dumnedeii ursită astă lună august 
a coprinde în sine două date mart în fastele 
n6stre militare ? 13 august 1595, Călugăreni 
—6re sus pe cer înainte de sănţit; 30 august 
1577, Griviţa — r&sărit de sore, răsărit de 
gloriă romănescă, | 

Pl6ia ostiase despre diuă, dar aburi de câţă 
s
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desă și umedă se întindeu ca trâmbe de pîndă 
pe deluri și pe câmpil. Din di diminâţă col6- 
nele de atac se puseseră în mişcare, la orele 
Şi în ordinea prescrisă, spre locurile de adu- 
nare unde trebuiaii să sosescă și să adaste, 
ascunse de vederea inamicului, momentul a- 
tacului. Trupele strîng bivuacurile lor muiate 
și merg să 'şi ocupe posiţiunele de bătaiă. Pă- 
mentul, desfundat de plâia de peste nâpte, era 
noroios și îngreuna râtele tunurilor și pașii 
soldaţilor. Comform ordinilor, artileria își în- 
cepuse, în faptul dilei, acţiunea. 

La S ore Domnitorul își părăsise cuartierul, 
și pornise la posițiunele armatei, însoțit de 
adjuianţii să, de marele-duce Nicolae fiul şi 
de principele Alexandru Battemberg cati, în 
acea di, făceaii serviciul de oficieri de ordo- 
nanţă pe lingă comandantul armatei de Vest. 
Pe la 10 sosi Impă&ratul cu marele-duce Ni- 
colae pe platoul de la Observator.. In câmp, 

"înaintea liniei a doua a. trupelor, se sluji Te- 
Deum pentru "diua, S-tului. Alexandru, ȘI TU- 
găciuni pentru Țar să împreunară cu rugă- 
ciuni pentru armate. Cucernic și mișcător fu 
acel moment când atâtea mil de 6meni, de la 
simplul soldat până la Domn și la Impe&rat, în- 
genuchiară împreună cu umilinţă în lină spre
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a 'nălța rugi Dumnedeului oștirilor ca să mi- 
Juiâscă cu isbândă armele creștine. 
- Timpul urma închis, negura de câță şi bur- 
haiii devenise atât de dâsă că abia se putea 
vedea la o sută paşi. Intre 10 și 11 ore se 
aude neașteptat salve de pusci pe siînga ar- 
matei. Domnitorul trimite după informaţiuni 
olicieri cari aduc sciință că trupele generalului 
Skobelef, punându-se în mișcare spre a ocupa 
o posiţiune înainte, fuseseră zărite de Turci 
cari deschiseră focul asupra lor; Se pornesce 
ordin generalului a adăsta ora mișcărei gene- 
rale. Spre amiadi, pe când irupele mâncati de . 
prând, se servea pe platoul de la. Observator 
dejunul Imp&ratului la care lua. parte Domnul 
„Romănilor, marele-duce Nicolae și suitele ; Și 
acum își lua i larăși locul fala și mărirea împ&- 
rătescă manifestată prin lux și bilșug cari 
făceau contrast cu traiul frugal și chinuit al . 
r&sboiului, cu disposiţiunele de spirit Și sim- 
ţirile grave cari încleștaii în acele momente 
tote inimele. Impăratul Alexandru închină un 
pahar pentru vitejii cari aveati să învingă, 
Ave morituri, Cuesar vos salutat! Gladiatorii 
cel vechi, înainte de luptă și de morte, salu- 
taă pe Imperat :: Împăratul; aci, saluta pe cei 
ce eraii să mâră. | | , 

Dejunul împărătesc nu era încă sfirșit,
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când de o-dată, pe slînga posiţiunelor n6sire 

isbucnesc, mai apropiat și mai deslușit, tari 

răpăituri de pusci și strigăte de ura. Era pe 

la 1, două ore înainte de momentul hotărât 
pentru atac. Domnul Carol, mirat de aceste 

începeni fără vreme şi nerăbdător: a vedea 

însuși ce se petrece, încalecă, și pornesce în- 

soțit de marele-duce Nicolae, spre posiţiunele 

rusesc. Aci află că Turcii, deșteptaţi de în- 
aintarea generalului Skobelet și neliniștiţi de 
mișcările acestuia pe flancul şi linia lor de 

comunicațiuni și de retragere, adunaseră în 

acea parte mari forțe și luaseră ofensiva în 
"contra slîngei armatei aliate; corpul al IV-ea 

rusesc, care se afla la dr&pta trupelor genera- 

lului Skobelef, înșelat de câţa și de apropia- 
tele puşcături de pe flancul stă, credu că ata- 

cul Turcilor este îndreptat asupră-i, și fu, ast- 

- fel, târît în luptă. Comandantul corpului, ge- 

“neralul Krylof, porni o colână de atac asupra 

primei redute a întăririlor turcesci despre 

Radişovo, dar Rușii fură respinși cu mari 
perderi. Acţiunea se opri aci, așteptându-se 

ora atacului general. In același timp, pe 

stînga, detașamentul generalului Skobelef ur- 

ma a fi învăluit într'o luptă ferbinte cu glâtele 

lurcesci cari se adunaseră în fața sa pe cresta 

Muntelui-Verde, spre Krișin, și detașamentul
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rusesc avusese -simţitâre perderi de 6meni. 
Acâsta era, dar, pela 2 q. a. cursul bătăliei 

începulă înainte de ora fixată, fiă prin mișcă- 
ile intempestive ale stingei rusesci, fiă din 
propria ofensivă a inamicului. Să vedem care 
era atunci starea lucrurilor pe drepta, în par- 
tea Romănilor. . 

Aci artileria, cu (6tă câța îngreunănd ţin- 
tirea, își conlinuase bombardarea până la 1; 
alunci, cum "i se prescrisese, făcu o pausă 
penă la orele 2 :/,. De și audiseră pușcături 
și sgomot de luptă pe stinga lor, totuși tru- 
pele romăne, nepriimind nici un ordin care 

„să modilice disposiţiunile, așteptau în liniște 
ora atacului. In linişte; — dar în trei-decă 
și cinci mil pepturi în care bătea inimi ro- 
“mănesci, fost'a una singură care se nu zvâc- 

nescă puternic în acel moment înaintea Plev- 
nel, așteptând ora, 3? Nu; căci nu preocuparea 
luplei care avea să se încingă, nici apropierea 
primejdiei, nici păsul de răni, de suferințe și 
de mârte se înfăţișeaii acum gândului soldaţi- 
lor noștri. Nu; o vedeniă obidită şi durerosă 
care turbura până chiar și visurile îmbătătâre 
de isbănde și de falnice biruinţi, muncea sufle- 
tul oștenilor romăni și le ainintea nedrâpta, de 
trecut și de istoriă desminţita tagă a vredniciel 
lor r&sboinice ; și acea vedeniă întăritată ce-
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rea, în acest de cumpănă ceas, r&sbunare de 

hula, vrăjmașă și pizmătariță cu care defâi- 

mătorii cercaseră de atâtea ol să surpe. și 
să întunece cinstea numelui romănesc. Acum 

venise diua de judecată și de hotărire. O sin- 
gură îndoială în foc, o singură slăbiciune în 

primejdiă, și osândit avea, să fiă ostaşul ro- 
măn, perdută slăvita lui moștenire. Acum 
trebuia sarate cum scie el să lupte și să 
m6ră. 

„In sfirşit sosi ora. Colânele n6stre de atac 

aveaii să iasă din vălcelele în cari stau as- 

cunse, și să se asvărle asupra faimosei redute 
sângerală de atacurile zadarnice ale Ruși- 
lor la *%/, iulie, și înaintea cărei, atunci, re- 
gimentul Penza fusese jumătate distrus, a- 
supra. redutei celei mari de la Griviţa, care se 
considera ca Malakoful Plevnei și cheia tabe- 
rel întărite turcesci despre Nord. Acest asalt 

avea, să se dea de 11 bataliâne romăne și de 
3 batalisne ale regimentului Arhangelgorod, 
din divisia 5-a rusâscă, căror se ordonase să 
atace de o-dată cu Romănii reduta spre fața 
Nord-Est. Generalul Cernat trimisese la 9 ore 
dimin€ța un oficier al cuartierului romăn la 
generalul Schilder-Schuldner, comandant al 
divisiunei a 5-a rusesci,--spre a comunica: 
precis locurile de unde vor porni col6nele
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n6stre, și itinerarul ce vor urma spre a da 
atacul care se va începe la 3 ore punct, com- 

form ordinelor. Generalul rus r&spunse că 

este gata, și că la aceiași oră cele 3 batalisne 

rusesci vor ataca reduta, împreună cu batali- 

Snele romăne. Sa 
Câţa începuse a cădea în bură de plâie sub- 

țire şi rece. Bateriile n6stre, cari la 21/, își 
„deschiseră iar focul, tunau cu iuriă. La sem- 

nul comandanților, bataliânele pornesc fără 

sgomot și încep a urca câsta vălcelei care le | 

desparte de platoul unde se afla reduta ina- 

mică. Col6na divisiunei a 3-a, la drâpta ata- - 

cului, având în cap batalionul l-iăi din regi- 

mentul al 10-ea de dorobanţi în tiraliori, cu 
pelotâne de lucrători purtând sape, fașcine, 

scări de asalt, urmat de batalionul 1-iă din 
regimentul a..S-ea. de liniă în colână de atac, 
și de cele-lalte 2 batalisne de liniă și doro- 
banţi ca susținere, percurge o distanță de 
900 melri și ajunge sus pe crâstă în faţa. 
redutei. | 

Un moment de solemnă și 'nfiorătâre tăcere 
urmâză atunci; artileria romănă își oprise 
focul spre a nu lovi în propriele n6stre trupe, 

în reduta. turcâscă nici o nișcare. 
Turcii vor evident să lase pe Români să se 

apropie și să deschidă apol focul, ca să sgu-
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duie așa mal lesne moralul tinerilor n6stre 
trupe. Credând tiraliorii noștri că dacă ati ur- 
cat dealul vor fi numai de cât la pâlele întări- | 
rel, gata a se asvârli pe dânsa, ei zăresc ne- 
așteptat între dînșii și reduta, inamică un noă 
obstacol, cum să. presintă adesea pe acest te- 
ven tăiat și accidentat din jurul Plevnei, ne- 
vădut la distanță, pământul părând oblu. 
Acest obstacol, consta dintr'o nouă vălcea, 
largă de 600 metri, cu suiș repede și domi-: 
nat de o tranșee despre inamic, vălcea care 
sa numit d'atuncă de soldaţii noștri valea sân- 
gelui, în urma durerâselor perderi ce avură în 
astă vale. Dar bravil dorobanţi nu se opriră 
înaintea acestel pedici ; ei pogoriră în vale 
urmați de trupele tovarășe și începură de aci 
să urce repede cel lalt Povărniș, întîmpinând 
anevoință prin desfundarea : pământului de 
plie și prin noroiul alunecos care le îngreuna 
mersul și! silea să se acaţe de tuferișiuri și 
buruieni, sau să se sprijine în baionetă spre a 
ajunge la comă. 

În acel moment, apărători din tranșeea de 
pe muchia clinei încep focul asupra liraliorilor 
care ajunseseră sus, și asupra celor ce urcai, 
pricinuindu-le perderi simţitre; dar ei nu 
s& turbură și înaintâză mere asupra re- 
trașamentului. „'Nainte!* strigă îndrăznețul
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comandant maior Șonţu, care mergea în frun- 
tea. lor, dar care cade lovit de morte în mo- 
mentul când soldaţii săi gonese pe vrăjmaș 
din retranșamentul din "'naintea. redutei. 

Batalionul următor al colânei, l-iul din al 
S-ea de liniă, urcase în timpul acesta pe 
muchia dealului din fața redutei. O grâznică 
surprindere adăsta. aci pe năvălitori. 

Tabia Abdul-Kerim, ce trebuia să' atace, 
nu forma o singură întărire cum în timp de o 

“lună şi jumttate fusese recunoscută de statul- 
major rusesc, și cum era însemnată pe planul 
acestuia comunicat Romănilor. Din liniile n6- 
stre de pe muchiele văilor Bucovei și Griviței, 
tabia turcescă se vedea, este adevărat, ca o 
singură și mare redută care se numise reduta 
Griviței, cum era indicată şi de Ruși, și așa 
se presinlase recundscerilor ce, făcuseră ofi- 
cierii noștri de stat-major în cele patru dile, 
numai, de când armata romănă era înaintea 
Plevnei. Dar. lucrarea lurcâscă consta, real- 
mente, din două redute legate printrun șanț 

“care forma un fel de curtină, ȘI configurația 

terenului cu încovăitură aprope de șanț nu 
punea în evidență de căt fețele Nord şi Sud; 
fața Est era ast-fel acoperită în cât întărirea 
părea a nu forma de cât una și aceiași redută. 
Acestă situaţiune care nu se putu lămuri de cât
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în momentul atacului, făcu ca armata romănă, 
în loc de a lupta cu o singură redută, cum 
prescriau dispositivele, avea să lupte în con- 
tra două redute de o potrivă puternice. Ne- 
apărat că trupele cari se socotise trebuincidse 
spre a ataca o singură redută, n'avâă să mai 
fiă îndestulătâre pentru a ataca şa se face 
stăpâne pe două asemenea întăriri. 

Acesta fu uimitârea deşcoperire ce făcură,. 
trupele colânei divisiunei a 3-a când soşiră, 
pe muchia dealului și vădură, în faţa lor, o re- 
dută nouă la pâlele cărei se aflau, şi la stînga 
acesteia, la 300 metri, altă redută asupra cărei 

; se 'ndreptase colna, divisiunei a 4-a. In a- 
cestă gravă împrejurare ce era de făcut? A 
schimba frontul atacului și a se dirige către 
redula din stinga? La acesta nu era de gân- 
dit nici din causa terenului, nici a focului re- 
dutei și drumului acoperit între ambele întă- 
rizi sub cari se afla colâna. A da înapoi, a se 
retrage făra da asaltul? Nu, iubită (6ră, 
n'avâu fil tei să'ți aducă astă necinste ! 

„__«Nainte, copil!» comandă cu (tă fatala 
„descoperire colonelul Ipătescu, șeful colânei 
de atac, și la glasul sti batalisnele romăne 
se avântară cu nepăsare de rănile și moriea 
ce loveau în tovarășii din'nainte și din juru-le. 
Când vădură pe ai noştri dând năvală asupra
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lor, Turcii deschiseră de o-dată focul tunuri. 

lor cari asvărliaii șrapnele, pe când infanteria 

lor, trăgend din șanț, de pe banchelă şi de 
pe parapetul redutei, forma trei caturi de 

unde pornea o nesfirșită grindină de glânțe, 

căci fiă-care trăgător avea lingă sine o ladă 

de tinichea plină cu cartușe, din care 'și um- 

plea necontenit pușca Peabody şi Winches- 

ter, şi întreținea un foc neîntrerupt. 

Tiraliorii noştrii şi pelotânele de lucrători, 

dorobanții împreună cu soldaţii de liniă, ajun- 
seră la şanţ. «După mine, băieți !> dice că- 

pitanul Valter Mărăcineanu, și în capul bala- 

lionului sare în șanț, unde valorosul căpitan 
cade pălruns de glânţe și de baionete. 

Strălucita purtare și voinicesca mârte a 

maiorului Șonţu și căpitanul Mărăcineanu: ai 
fost o pildă. pe care toți tovarășii lor voiaii s'o 
urmeze pe 'nlrecule, și aceste două nume de 

eroi, împreună, cu numele acelor cari, ca dînşii, 

se jertfiră în astă qi, vor rămânea neșterse 
în cartea de gloriă a 6stei romănesci! Acâsta 

Și va aminti pururea de oficierul inteligent 

și frumos bărbat, de tînărul maior Şonţu, iu- 

bit în sal6ne ca în casarmă pentru firea sa 
plăculă și eleganta lui prestanță ostășescă. 

Ea va vorbi în tot-d'a-una de oficierul modest 

și laborios, de căpitanul Valte: Mărăcineanu
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care, de mic, arăta nobilele și vitejele lui în- 

clinări *), punctual și exemplar în îndeplinirea 

daloriilor sale milităresci, și, ca toți eroii, 
cu înduioşată inimă și ferbinte iubire fiescă 
peniru bătrîna luk mamă care n'avea de cât 
p'acest copil. 

Căduseră acești bravi, dar nu se oprizeră 
coragioșil lor tovarăși. Toţi, oficieri şi soldați, 
făceati supreme opintiri spre a ajunge la para- 

pelul drept ca un zid și de 3 metri'nalt, de unde 
vrăjmașul îi trăsnea, dar ek cădeau ca spicele 
sub seceră. In zadar şefii regimentelor al 10-ea 
de dorobanţi și al S-ea, de liniă, loc. -colonelil 
Măldărescu și Poenaru, mai bagă în foc ȘI 
cele al!e 2 bataliâne ale maiorilor: Lipan, care 
fu rănit în capul trupelor sale; și Macca; în 
zadar comandantul atacului, colonel Ipătescu 
care a avut calul ucis sub densul, își îni- 
mâză trupele; șanțurile și împrejmuirile uci- 
gașei redute se umple cu trupurile slrăpunse 
de gl6nţe, cu leșurile sfărlicate de obuse şi de 

*) Scriitorul acestor rânduri a petrecut pe banca şcâlel cu că- 
pitanul Valter Mărăcineanu. El era îndatoritor şi de nespusă bu: 
nătate; în jocurile de copit reclama în tot-d'-auna partea cea mal 
grea, mal îndrăsneță și eroică, "Țera și armata aă perdut într'insul 
un mărinimos fii și un bun oșten, cei ce la cunoscut d'aprâpe plâng 
un cald şi iubit prieten; no! împlinim aci o îndatorire de inimă 
dând astă pi6să amintire camaradului de arme şi tovarăşului de 
copilăriă,
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baionete ale oștenilor romăni. Aci fură uciși 

căpitanii Carcalia, Panu; locotenentul Stă- 

nescu; sub-locotenenţii Horia, Ulescu, Iarca 

și Marcovici; fură răniți: Maiorul Lipan; că- 

pitanil Vălcescu. Manolescu, Şișman, Dobro- 

volschi ; locotenentul 'Teleman ; sub-locote- 

nenţil: Ene, Nicolescu, Georgevici, Dincă, E- 

lefterescu, Paciurea, Dimitrescu, Stanciu, Bro- 

ciner. Crăciunescu, Merișescu, şi, împreună cu 

acești oficienă, 1200 soldaţi erait puși alară 

din luptă, uciși sau răniți. | 

Colâna de atac a divisiunei a 3-a fusese po- 

topită de focul năprasnic şi nesleit al vrăjma- 

șului din redută și din drumul acoperit al 

acestia, care comunica cu tabăra turcească de 

la Bucova. Dar nu fu o clipă, măcar, de 'ndo- 

ială sati de 'napoiere în vitejele n6stre rânduri; 

companii în cari toți oficieril fusescră uciși sai 

răniți şi r&măseseră, fără comandanți, luptaii 

singure și cătaii a intra în redută. 

Comandantul divisiunei, colonelul Angelescu 

G. vădend că trupele pân'aci în acţiune per- 

duseră 26 oficieri și jumătate din efectivul 

lor; că cu 3 batalione ce-i mal remăseseră ne- 

băgate în luptă, era peste pulință a reîncepe 

o întreprindere în care „4. batalisne fuseseră 

sdrobite, şi nu: era chip ase lua o redută 

pentru al cărei asalt 14 bataliâne se creduse
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de lrebuință, comandantul divisiunei socoti că 
tot ce pâte cere puterea omenească și ondrea 
militară se îndeplinise cu prisos, și retrase 
din foc crâmpeiele eroice Și sângerânde cari 
mai rămâneau din colâna de atac. Atunci 
Turcii din redută săvîrşiră un fapt neomenos; 
ei eșiră din șanțuri și se aruncară ca fi arele 
asupra nenorociţilor răniți car zăceati pe 
câmpul de luptă, îi schinguiră si-i omoriră, 
baljocoriră trupurile morţilor cari căduseră 
mucenici ai datoriei către steag. Corpurile - 
maiorului Șonţu și căpitanului Mărăcineanu 
fură înfipte ca oribile și desonorătore trofee 
pe parapetul redutei *). 

Col6na, de atac a divisiunei a 4-a pornise și | 
ea punct la 3 ore, de o-dată cu colâna divi- 
siunel a 3-a, Și avea să lovâscă fața a b** a 
redutei Griviţa, care, după dispositivul de bă 
taiă, urma a fi atacată în acelaș timp pe drâpta 
de divisiunea a 3-a, pe stînga de cele 3 bata- 
liâne rusesci. Terenul fiind mai strimpt în a- 
cestă parte a atacului, col6na putuse să îna- 
inteze acoperită de o vălcea care se afla la 
900 metri de redută. Aci comandantul trupe- 

  

*) Aceste crudimI fură pe dată Încunosciințate Suvernulni nostru de comandantul armatei, și d. Kogălniceanu, ministru de externe, adresă o notă cabinetelor străine spre a supune asemenea barbare fapte osândet lumei civilisate, ÎN 
£*) A se vedea alăturata schiţă a redutelor Griviţa.
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lor de atac, colonelul Borănescu, cârmi puţin 
la stînga spre a le sprijini flancul de o movilă 

care se afla la 150 metri de întărirea atacată, 

și desfășură batalionul al 2-ea' de vânători în 
'tiralioră, urmaţi de batalionul 1-iu al regimen- 
tului al 16G-ea de dorobanţi în colâne de com- 
paniă, şi de bataliânele regimentelor al 5-ea 

de liniă și al 1-ea de dorobanţi în reservă. 
Căpitanul de stat-major Groza mergea cu ca- 

pul col6nei, loz.-colonel Voinescu, șeful de 

stat-major al divisiunei, cu trupele de atac. 

Bateriile n6stre înaintate-susţin6u cu tragerea. 
lor accelerată înaintarea. Vânătorii cu pelo- 

tânele de lucrători pornesc în pas gimnastic. 

Turcii întrebuințeză șt aci tactica adoptată în 
contra divisiunei a 3-a, şi lăsă pe năvălilori să 

se apropiă. 

Ura! și Romănii se avântă la asalt. Ala! 
Alah! răspund din tâte puterile“Turcii din șanț, 

de pe banchetă, de pe parapet, deschidând pe 

dată o pușcătură strașnică, alcătuilă în trei 
rânduri de foc; și glânţele și șrapnelele tur- 
cesci trag brazde adinci în col6nele năvăli- 

t6re «'Nainle!l> comandă oficieril. Trupele 

n6stre să n&pustesc spre șanț, dar șirurile lor 

sunt rupte și desfăcute de apriga apărare a 

dușmanului care asvărlă ca dintro tulumbă 
fer şi foc. Alașaţii militari al diferitelor ar-
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mate străine, cară făcuseră mai multe campanii 
şi asistai la acâstă bătăliă, declara că rare-ork 
ati vEdut foc atât de viu, și mărturisâă că 
Turcii se înțelegâă de minune a. obţine cel 
mai mare efect de tragere posibil. 

Cu t6lă vitejia trupelor n6stre, primul atac 
fu respins, și ele se adunară în spatele movi- 
lei spre a'și reîntocmi rândurile și a aștepta 
intrarea în acţiune a divisiunei a 3-ă şi a Ru- 
şilor, ca, cu toţii, să facă o nouă opintire. 
Căcă colâna. romănă n“ 2 a divisiunel a 4-a 
nu cunoscea atunci motivul neîmpărtășirei la, 
atacul ei a colânei n” 1 care întâlnise a 2-a 
redută, și era surprinsă vădând că colâna din 
drepta nu cooperase la: luptă, precum nu coo- 
peraii pe stinga nici bataliânele rusesci. Co- 
lonelul Angelescu A. porni pe loc.-colonel 
Voinescu a raporta câpeteniei armatei mersul 
acţiunei, și a! supune că se pregătesce a re- 
începe atacul, în care se ruga a fi susținut de 
colânele romăne și ruse desiinate a-i da 
concursul. 

Din posiţiunea pe care sta comandantul ar- 
matei de Vest, între aripa stingă a armatei ro- 
măne și drâpla armatei rusesci, se îmbrăcișa 
centrul bătăliei; aripa dreptă era sub direc- 
țiunea generalului Cernat, cărui Domnitorul 
trimise pe sub-șeful de slat-major, loc.-colonel
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Pilat, a.cerceta .causa pentru care divisia 3-a 
nu atacase până acum, dându-i ordin să atace 
imediat. 'Tot de o-dată Domnul transmite ge- 
neralului Iriidner ordinul a 'nainta batali6ne- 
le rusesci car) trebuiau să susțină atacul asu- 
pra redutel Griviţa. Generalul Cernat văduse 
cele petrecute pe flancul drept : lupta. iscată 
cu a 2-a. redută turcească, și priimise raportul 
comandantului divisiunei a 3-a. Generalul in- 
formă despre acel incident pe Domnitor, în- 
cunosciințându-l tot de o-dată de imposibili- 
tatea, în care era col6na n“ 1 de a Susţine a- 
tacul, ca și de critica, posiţiune în care se afla 
drepta n6stră, posiţiune care'l silea pe gene- 
ralul Cernat a concentra cele 14 bataliâne ale 
divisiunei de reservă pe. posițiuni mai apro- 
piate, pentru a face față forțelor numerâse 
inamice din tabăra înțărită: despre Bucova, în 
casul când acestea. ar pronuncia o mișcare o- 
fensivă asupra dreptei n6stre. 

Era atunci 4 ore. Colonelul Angelescu A. 
își reîntocmesce trupele pentru al doilea, atac, 
la, care pornesc cu minunată bărbățiă. In vi- 
forul de glânţe care să r&dică încă o-dată din 
întărirea turcească, ele înaintâză din noi cu 
hotărire ca pe câmpul de manevră, cu stegurile 
desfășurate, musicile cântând r&sboinic, tobe- 
le și trumbiţele sunând la atac, .« C'est super- 

9
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be!» exclama Don Carlos de Bourbon, Pre- 

tendentul tronului Spaniei, care venise să ur- 

meze ca amator actuala campaniă și privea în 
acel moment atacul Romănilor; <6menii a- 

ceștia> —dicea, cunoscătorul în vitejiă duce de . 
Madrid adjutanților si, generalului Bost și vi- 
contelui de Monserat — <6menil aceștia. se 

«duc mândrii în foc ca Spaniolii mei de la 
<Huescar; cu adevărat că el ne sunt fraţi de 
«sânge și de eroism». a 

Domnul Carol se aședase pe o movilă care 
domina, atacul divisiunel a 4-a în rada focului, 
și unde un obus turcesc veni de se sparse în 
mijlocul statului-major. Inimate şi mat mult 

prin presenţa, căpetenie! lor, bataliânele ro- 

măne cu oficierii în frunte, dându-le exemplu, . 
se reped încă. o-dată pe redută, sosesc la 

șanț, dar aci voinicescul lor avânt se frânge 
de îndtrătnica apărare a vrăjmașului; atacul 
este respins, cărări de sânge arată drumul 

străbătut de ostașii noștri. Abia atunci, pe la 

41/,'0re, col6na rusâscă care trebuia se atace. 

simultaneii, se vede venind spre movila în 

dosul cărei se ad&postise trupele n6stre ca să 

resufle de cele două crâncene lupte ce sus- 

ținuseră singure până aci. Pe puternica. şi 
faimosa. întărire a Griviței, pentru al cărei 
atac se destinaseră 14 batali6ne, 4 bataliâne
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romăne se aruncaseră::de două or. cu: meîn-" 
spăimântată bravură. Colâna rusescă încelată 
de negură și de ceță, își perduse drumul Și, 
r&tăcind, ajunsese înapoia redutei unde hăr- 
țuise cât-va timp cu focul reservelor inamice, 
fără a fi putut lua parte la aceste două atacuri 
ale batalisnelor romăne. Ea se oprise de dou& 
ori spre a se orienta, marşul că fusese, ast-fel,.- 
întârdiat și îngreunat de: terenul noroios; și 
abia; acum putuse sosi a. lua parte la atac. 

Apropierea bataliânelor rusesei crescu în 
trupele romăne aprinderea și mânia luptei cu: 
or-ce preţ. Aţițate și mal mult de îndemnul 
mal pre sus de or-ce laudă al oficierilor,- de: 
cuvintele şi de pildele bărbătesci ale loc. 
colonel Voinescu, maior Candiano- -Popescu, 
căpitanii Groza, Pruncu: și toţă acel cari mal 
r&măseseră în picidre, rândurile romăne se 

- alcătuesc de izn6vă. „Nu vă lăsaţi băieţi, că 
vin Muscali! să ia reduta, și ne fac de rușine! 
strigă într'un glas acești viteji și se reped pen: 

- tru atreia Gră, despre Vest, pe când Ruşii vin 
despre Est. Și batalisnele rusesci, și bataliânele 
romăne fură, iarăși respinse; dintre Ruși cad 
o mulțime de oficieri Și soldați, șeful. regi- 
mentului Arhangelgorod este ucis. Romănii 
își inmulțiră jertfele : peste 20 de oficieri și 
mal bine de.1000 soldaţi căduseră până acum
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morţi şi răniți din răndurile lor. Și reduta nu 

era luată! | Ia 

Cată a se “mărturisi și da astă dreptate, 

apărarea fu de o potrivă virtesă și neîm- 

lădiată, ca și năvălirea. Turcii dovediră în 

atacurile acestei dile o îndărjire la luptă, o 

statorniciă. și un dispreţ al primejdiei înaintea 

căror şi vrăjmaşul trebuie să se'nchine. In 

picidre sus pe parapete, ei așteptau neclintiți 

pe protivnici; când glânţele și ghiulelele îl do- 

bora. și le spărgea șirurile, alți apărători le 

lua îndată locul și făcsi zid din pepturile lor. 

Imaniă îmbărbătaă învocând numele Pro- 

fetului, și mortea era pentru el ușa raiului. 

" Gravă, deci, era situaţiunea bătăliei pe la 

5 ore sâra. La drepta, în partea Romănilor, 

atacul divisiunei a 3-a. respins și trupele aces- 

tei divisiuni în neputinţă a "ȘI reîncepe acţiu- 

nea; trel asalturi consecutive asupra Griviței 

ale divisiunel a 4-a și asaltul bataliânelor ru- 

sesci, neishutite asemenea. La centru, genera- 

lul Krylof dase asupra întăririlor de la Radi- 

şovo două atacuri la cari 7 regimente luaseră 

pante, ele fuseseră, respinse cu perderi mar, 

peste 5000 -morţi și răniţi. La aripa stingă. 

generalul Skobelef luptase cu diferite alterna- 

tive, luase două redule spre Krișin, le perduse, . 

le ataca acum iarăși, dar avea mal bine de
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4000 6meni afară din luptă. Acestea erau în- 

tristătârele raporturi aduse, unul după altul, : 

comandantului armatei de. Vest, care,. scim, 
nu ȘI făcuse ilusiuni asupra resultatului de- 

șert, ar realitatea venea să '! dea prea mare 
dreptate. Aceste crude sciri, în Joc de vestele 

înbucurătre ale triumfului cu care se spera 

a-i se s&rbători diua, fură duse Impăratului 
Rusiei la observatorul unde stătuse în timpul 

bătăliei, şi de unde adînc mâhnit și cu inima 
strivită de atâtea perderi, se depărtă și se în- 

i6rse la cuartierul s&ă de la Radeniţa. 
In astă di înorată și ploi6să n6ptea veni de 

vreme. In amurgul sere! lupta nu mal urma 

de cât spre stînga, în partea generalului Sko- 

belef, şi pe drâpta, în partea Romănilor, unde. 

- trupele colonelului Angelescu A. şi cele 3 ba- 
taliâne rusesci erai pe posiţiunea înaintată 

din faţa. redutei inamice. ” 
Domnitorul călări spre divisiu 4 -a și întălni 

mai ântăiă un pile de soldați din batalionul al 
2-ea, de vânători. Obosiţi de luptă, deciuiţi de 
morte, bravil noștri. oșteni se acioaii în jurul 

stegului lor în fața. redutei vrăjmașe, de unde 
mai pornâi din când în când fulgere de 

pusci și trăsnete de tunuri.— « Ce faceți, copil 2» 

le strigă Suveranul. —e<Ce să facem, Măria 

Ta,» r&spunse în naiva sa cuvântare un ser-
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gent cu fața încă aprinsă de truda și de emo- 
„ ţiunile acestei dile, «ne-au prăpădit păgânii şi 

uite câți aii mai rămas din nok>.— «Cum?» 
dise Domnul, <dar vo! toți câți sunteţi aici 
«sunteți sdraveni și voinici, și colo mal văd 

«alți tovarăși d'al voştri. Adunaţi-vă, mergeţi 
«nainte cu vitejiă, şa vâstră va fi isbânda, 

«vol veți scăpa 'cinstea dilei de astădi!> *) 

Cu puternic ura răspunseră virtoșii vânători 
astor cuvinte de îmbărbătare ; în curând rân- 

durile lor se alcătuiră de izn6vă, batalionul se 

reformâză ardând de dorinţa de a porni iarăși 
în foc. . 

Domnitorul convorbi apoi cu comandantul 

divisiunei a 4-a asupra situațiunei, îl prescri- 

se a se mănţine cu ori-ce preț: pe posițiunea 

ciștigală, a se întări pe densa, și, observând 

daca nu cum-va priveghiărea vrăjmașului din 

redută slăbesce peste n6pte, a se folosi de 

acesta şi a încerca încă un atac. Inalta căpe- 

teniă. după ce încunosciință pe toți șefii de 

corpuri că 'ȘI va aședa în acea n6pte bivuacul 
„dWasupra Griviței între liniile armatei ruse şi 
romăne, porni spre a visita ambulanţele unde 
valoroși noştri răniți sosâiui cu sutele, aduşi 
de brancardieri şi de trăsurile serviciului sa- 

*) A se vedea în privinţa acestul episod Moritorul oficial 

din 1878, pag. 5080, col. g-a.
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nitar, și unde personalul medical își împliriea, 

cum făcuse și în focul cel mai expus, umana 

şi durerâsa lui datoriă. Mișcător era aci spec- 

tacolul suferințelor, dar și al răbdărei și tăriei 

de suflet a soldaților noștri. In mijlocul chi- 

nurilor, cei căror le rămânea graii să vorb6s- 

că nu se plângâu de sârtă-le, dar cerâi să do- 
vedescă. că 'și ai făcut datoria de oșteni. 
«Uite pușca, domnule doctor», dicâi. ei în 
momentul când acesta se pregătea să le son- 

deze rana, <primesce-mi pușca să nu se dică 
«Cam aruncat-o, ori cam lăsat-o în mâna 

«Turcului șam necinstit arma stăpânirel>. 
Sublimă vorbă în simplicitatea ei soldățescă, 

șin nimic mai prejos de cuvântul vestit al 

Sparţiaţilor că ostaşul nu trebuie să se întârcă 
din luptă fără pavăza”, <âv ăi îmi ză, viu, de- 

desub, mort d'asupra”. 

Dacă atât de tari şi neînduplecaţi erati acei 
cari eșiseră sângeraţi, sdrobiți, schilodi din 
cruntul măcel, cu cât mal aprinse și mal în- 
tăritate nu erai simțirile acelor cari luptaseră 
ca zmeil, cari dedeseră trei asaltuni și nu bi- 
ruiseră, cari vedeai în faţa lor blestemata .re- 
dută teafără şîn mâna dușmanului trufaş. Ei 
naveai astimpăr. până a nu smulge cu or-ce 
preţ din ghiara 'Turcilor ucigașa întărire care 
r&pusese viaţa la atâţia voinici. Şefii împăr-
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tășiau ardorea soldaţilor; în aceste disposi- 

țiuni colonelul Angelescu A. însărcină pe Ja 
63/, sera. pe loc.-colonel Voinescu 'și pe căpi- 

lanul Groza, din statul-major, a strînge încă 

o-dată. trupele şi a le duce la un ultim atac. 
Pentru a patra Gră, deci, în timp de 4 ore, 

acești neînfricoșați ostași porniră la asalt. 
Soldaţii din batălionul al 2-ea, de vânători, gru: 

pându-se cu aceia al bataliânelor din regimen- 

tele-al 14-ea, al 16-ea de dorobanţi și al 5-ea 
de liniă, se asverliră încă o-dată pe redută. In 
sfirșit împizmata, împrotivire a vrăjmașului 
să clâtănă d'atâta stăruință, se surpă d'atâta 
îndârjire: trupele n6stre, cu maiorul Candiano- 

Popescu A. în frunte, intră în redută. Un mo- 

ment de scurtă, dar învierșunată luptă pept la 

pept se petrecu atunci, luptă la care iai parte 

și batalinele rusesci cari, pe când Romănil 

atacaseră fața. Vest, atacaseră și ele fața Sud- 

Vest a. redutei, și pătrunseră în'năuntru cu 
maiorul Kwitka. Romănii și Rușii dobor tot 

ce resistă și nu se predă, multe leșiuri de duș- 

mani umplură atunci reduta. Turci! își caută 
în fugă scăparea, și învălmășiala. și înfrânge- 
rea. îl silesc să lase în mânele nâstre 5 tunuri 

și un si6g pe care 7] cuceri, luptând cu port- 

drapelul și cu cel ce'l apărau, soldatul Grigore 

„ I6n ajutat de sergentul Stan Gheorghe şi de
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caporalul Nică Vasile, câteși trei din batalio- 
nul al 2-ea de vânători. Aceste fură trofeele * 
biruinței, r&splata strălucite purtări a osta- 
șilor noștri. 

Dar scump eraii plătite. In aceste patru a- 

tacuri unul după altul ce dede divisiunea 4-a; 

ea avu 217 oficieri și 1300 soldaţi răniți sau 
uciși. Printre morţi erai căpitanul Buşilă, sub- - 
locoter:entul Christodorescu, din al 14-ea de 

dorobanţi; căpitanul Romano, sublocotenentul 
Botescu din al 5-ea de liniă; locotenentul 

Mihăescu din al 2-ea batalion de vânători.. 
"Răniţi : căpitan Maican, căpitan Cocoş, căpi- 

tan Popovici, căpitan Costin, căpitan Samur- 

caș, căpitan Codrescu, căpitan Dimitrescu; 
locotenent Pastia, locotenent Mateescu, sub- 
locotenent Neniţescu, sublocotenent Măcărescu 
sublocotenent Dimitriu, sublocotenent Marcu, 

sublocotenent Aurelian, sublocotenent Han- 

doca; sublocotenent Mănescu, sublocotenent 
Georgescu, sublocotenent Ionescu Fotache, 

sublocotenent Dimitrie Constantin, sublocote- 

nent Bălteanu, elevul din șc6la militară Albu. 
Pe la S ore sâra, când se luă reduta de tru: 

pele nstre, nici. armata, nici Domnitorul la 

locul unde era tâbărât la un foc. de bivuac în 

liniile trupelor, n'avâu cunoscinţă de acest re- 

sultat. N6ptea se întinsese cu desăvirşire, în-
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tunecimea adincă și plâia care turna nu lăsau 
să se veqă nimic pe câmpul de bătaiă. In de- 
părtare se audiaă numai pe drâpta şi la ex- 
trema stingă pușcături, când mal .rare, când 
mal viă, și în intervale gemetele răniților din 
ainbulanțe și celor de pe câmp, pe cari Y cău- 
(au și adunai sanitari la jalnica lumină a 
torțelor şi fălinarelor. Lungă și cernită. sâră 
pentru cel ce o trăiră ; tristă ca și cugetările 
cari înveluiau cu zăbranic minţile tutulor. 
După o di de luptă și nemăsurate silințe, oști- 
rile romăne și ruse se aflaii în aceiași posițiune 
ca diminâța, d6r numai cu mari și durerâse : 
goluri, cu perderi cari nu se cunoscâu încă 
exact, dar se scia că întrec 10.000 6menl. 
Și cu acâsta, o situaţiune plină de. îngrijiri, 
căci cine putea s'asigure că vrăjmașul, nără- 
vindu-se de succesul obținut penă'aci prin 
atâtea atacuri victorios respinse, nu va năvăli 
acum la răndul s&ă la ofensiva pe care armata 
aliată romănă-rusă, sguduilă de atâtea per- 

_deri, ar fi întîmpinato în condițiuni fârte ne- 
priinci6se. Acâstă îngrijire determinase pe 
Domnul Romănilor a petrece n6ptea. pe cămp 
în răndurile armatei sale, spre a fi cu dânsa 
la or-ce întîmplare, mai ales la crăparea zori- 
lor când obicinuit se fac întreprinderile r&s- 
boinice. Și căpetenia armatei rusesci, marele-
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duce Nicolae,. împărtășind aceleași îngrijiri, 
mase și dânsul în acea n6pte în bivuac. 

In asemenea posomorite disposiţiuni ale 
spiritelor sosi oficierul, intârdiat de n6pte şi 
de greutatea drumului, cu raportul colonelului 
Angelescu A. despre cucerirea redutei Griviţa. 
Imbucurătârea. veste fu rada de lumină care 
licări în întunericul sufletelor și al câmpului 
de bătaiă. Marele-duce îmbrăţişă pe Domnitor 
şi felicită pentru statornica vitejiă a oștenilor - | 
săi, și toți, Ruși și Români, c'un glas izbucniră 
în acel strigăt care avea se resune mândru a 
doua: di peste Dunăre până în Carpaţi: Tră- 
iască învingătorii Griviței!



“CARTEA OPTA 

'NAINTEA PLEVNEI 

Consecuenţele celer de a treia bătălii de la Plevna. — Schimba. 

rea tacticel urmate până aci în contra posițiunel turcesci, În 

locul atacurilor generale se hotăr€sce de comandamentul ru- 

sesc și romănesc a se împresura Plevna şi a sili armata lui 

Osman pașa să se predea. — Recunâscerea vitejiei cu care 

luptase oștirea romănă. — Scrisorea Împăratului Rusiel către 

Domnul Romănilor. — Turcii iai ofensiva la 31 august 

(12 septembre) în contra, redutei Griviţa cucerită de Romăni 

şi în contra celor 2 redute ocupate de generalul Skobelef.— 

Romănil resping pe Turci. — Generalul Slobelef, după ce 

luptă t6tă diua, părăsesce cele 2 redute. — Români! încep 

lucrările de apropiere în contra redutei Griviţa n%, 2 și de 

întărire a liniei lor de împresurare. — Se presintă Domni- 

torului stegul luat de ostașit noştri în lupta dela 30 august 

(12 septembre) — Respingerea de către Osman -paşa a ce- 

rere! de armistiţii pentru a să redica răniţi! şi a se îngropa 

morţii. — Suferințele răniților noștri! rămași pe câmpul de. 

luptă și crudimele turcesci, — Atac al Turcilor la 21 

septembre în contra redutei ocupată de Romăni, Turcit sunt 

respinși. — Cuvintele pentru cari trupele romăne întreprind 

o nouă acţiune în contra redutei Griviţa n%,2— Atacul de la €g 

septembre.— Operațiunile cavaleriel romăne și ruse pe malul 

sting al Vidului, la Vestul Plevnei. — Lupta roşiorilor și 

călărașilor la Endja, cucerirea unul stindard. — Intrarea în 

Plevna a primului convoiă turcesc cu aprovisionări de hrană 

şi muniţiuni. — Formarea corpului romăn de observaţiune 

între Vid și Isker pentru asigurarea liniilor de comunicațiuni 

ale armatei nâstre.—Lucrările de- întăriri ale Romanilor înain- 

teză cu activitate; scurt resumat al acestor lucrări până la 

mijlocul lui septembre, — Sosirea înaintea Plevnei a genera. 

lulu: 'Todleben. — Inspectarea posiţiunilor Plevnet de acest
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general împreună cu Domnitorul și cu marele-duce Nicolae.— 
Laude făcute Romănilor pentru. fortificările săverşite de 
dânșii, — Generalul Todleben numit ajutor al căpetenie! ar. 
matel de Vest, — Demonstraţiunea generalului Krylof cu 
cavaleria rusă-romănă în contra Rahovel. -— Călăraşi! romăni 

„prind un convoi turcesc care voia să intre în Plevna. — 
Recundscerea divisiunel a 2-a romănă, susţinută de cavaleria 
de peste Vid, a posițiunel turcesci de la Opanez. — Intrarea 
celul de al. duoilea convoiă turcesc în Plevna. — Generalul 
Arnoldi. înlocuesce pe generalul Krylof în comandamentul 
cavalerie! rusă și romănă de peste Vid. — Ordin: de di al 
generalului Krylof,— Lucrările de întărire ale Romănilor de 
la 15/,4 septembre la 6/,; octombre.— Greutățile întîmpinate 
de soldaţii noștri în săvârşirea acelor lucrări şi în serviciul 
de tranșee, — Motivele cazi determinară a treia. acțiune în 
contra redutei Griviţa n% 2.— Atacul divisiuner a 4-a la 
?h 9 octombre: 

7 

A treia bătăliă de la Plevna fu mai însem- 
nată de cât cele două precedente de la *,, ȘI 
'%/. iulie și prin numărul trupelor cari luară 
parte la dânsa, și prin silințele, prin jertfele 
făcute sub ochil Țarului, Domnului Romănilor 
și marelul-duce Nicolae. Una sută trel-deci 
mil. Gmeni aii format întregimea puterilor 
romănesci, rusesci, turcesci, întrunite în rada. 
de acţiune în diua de mut, 

Cât de disproporționat cu aceste puteri, si- 
„linţe și jeriliri era însă resultatul pentru ar- 
mata: aliată rusă-romănă. O singură întărire, 
—redula Griviţa— cucerită în partea Romă- 
nilor, fără ca, acâstă isbândă isolată să aibă
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urmarea importantă ce se nădejduia, căci la 
300 melri de densa st! afla altă redută, tot 
atât de puternică, care anula folosul aceste! 

cuceriii. In partea Rușilor, la'extrema siîngă 

generalul Skobelsf, după uriașe trude, isbulise 

“a ocupa spre Krișin 'dou& întăriri turcesci ; 
dar atât de slăbite de crâncena luptă erai tru- 
pele acestul general, în cât ele nu -'șI putură 
păstra posiţiunele, și corpurile rusesci d'ală-. 

tur erai prea sdruncinate de atacurile lor 
neisbutite pentru a da ajutor. | 

Ș'apol chiar dacă generalul 'Skobelef ar fi 
putut păstra aceste întăriri, resultatul ar fi 

fost acelaş care se dovedi spre cucerita redută 
a Griviței. Adică armata aliată ar fi întălnit 
alte tăbil, alte întăriri formidabile căror ar fi 

trebuit să. dea asalt, căci. agerul și prudentul 
Osman pașa, cu o activitate vrednică de ad- IN 

mirațiune, r&dicase peste 20 asemenea, întă- 
riri Carl închideau calea năvălitorulut și făcea 
dintr'un neînsemnat, și pân'acinecunosocut 
tîrguleț, o posițiune militară de cea mai mare 

însemnătate, 

A doua di după sângerdsa bătăliă se pulu 

face socotela, exactă a jerifelor ce ea costase. 
Intregul perderilor Romănilor și Rușilor, la: o . 

laltă, fu de 60. oficieri .și peste '3000 soldaţi 

morți, de 232 oficieri și 11,000 6meni răniți.
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Oștirea romănescă singură avea 15 oficieri 
11 oficier superior, 14 oficier subaltern!) și 
1333 soldaţi uciși; 1 oficier superior, 40 o- 
ficieri subalterni şi. 1176 soldați răniți. Se în- 
tâlnesce aci un fapt rar în statisticele câmpu- 
rilor de bătaiă, unde, în luptele cele mai aprinse 
se socotesce 1 ucis la 6 sau 7 7 răniţi. In bătă- 
lia de față numărul ucișilor în armata n6stră 
îu mal rnare de cât numărul răniților ;. do- 
vadă elocuentă despre neînfrânta și până la 
morte statornica hotărire a oștenilor romăn). 

. Perderile 'Turcilor nu se putură cundsce 
atunci, și armata aliată n'avea măcar con- 
solaţiunea de a sci că vrăjmașul suferise ca și 
densa din acâstă luptă. In oștirea otomană, 
în genere, asemenea sciințe.nu sunt exact 
controlate. Tot ce sa putut afla mail târdii 
din părerile apreciatorilor competenţi, din re- 
laţiunele diariștilor străiny și personalului me- 
dical internaţional care se aila la acea epocă 
în spitalele și ambulanţele turcesci din Sofia, 
Andrianopole, Constantinopole, este că num&- 
rul ostașilor turcă răniți și uciși în aceste 

“patru dile de bombardare, Și în bătălia de la 
o an la Plevna, fu ca de 8 la 10,000 6- 
meni. După aceste mărturii, numărul răniților 
Și morţilor otomani a fost mai ales însemnat
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în întăririle Abdul-Ierim. la reduta luată de 
Români. 'Aci Turcii avură 3 paşale afară din 
luptă ; liva (general de brigadă) Arab-Achmet 
pașa fu ucis de două spărturi de obuze ; ferik. 
(general de divisiă) Hasan" pașa și liva Ritual 

pașa fură amândoul răniți. i 
Bătălia de la 30 august avu două resultate | 

însemnate. Cel d'ântâii și de imediată înrîu- 

rire, fu că statul- -major rusesc se domiri, în 

sfirşit, cât de dreptă cra părerea Domnului 

Românilor că Plevna nu se putea lua cu a- 

tacuri de forță. Dacă cucerirea a. tre! redute, 

din cari dou€ ocupale și apoi perdute de gene- 

ralul Skobelef costase 16,000 Gmeni (cu per- 

derile de la 2] inclusiv) cât trebuia să se jert- 

fâscă spre a se lua cu asalt cele 20 redute 

inamice 'cari formaii trei linii de apărare în 

jurul posiţiunei turcesc? 

Domnul Carol declară, deci, comandamen- 

tului rusesc că acum, după ce consimţise a se 

face acâstă cercare spre a se vedea dreptatea 
opiniune! sale și a se dovedi că armata romănă 
nu se dă în lături de la grei, a urma. planul 

adoptat p&n'aci, ar fi vinovată încăpăţinare, şi, 
în cât îl privesce, nu mal pote duce în aseme-: 
nea condițiuni răspunderea: comandamentului 
şi impune jertfe inutile oştirei sale. Imp&ratul 

Alexandru însuși începu a se convinge de 1 ne- 

10
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folosința sistemei întrebuințată pen'aci de co- 
mandamentul rus, sistemă care costase arma- 
tei sale în aceste trei bătălii înaintea Plevnei 
2.000 omeni. Statul-major rusesc se alătură. 
dar, de părerea Domnului Romănilor, și părăsi, 
pentru -moment, ideea atacurilor generale și 
asalturilor directe. EL înclină. mai mult acum 
spre adoptarea operaţiunelor sistematice, spre 
înconjurarea și închiderea, armatei inamice, 
singure operațiuni raționale cari se putâi în- 
trebuința în faţa unor întăririi improvisate, este 
adevărat, dar cari dobândiseră o însemnată pu- 
tere prin natura priinci6să a t&rimului, prin 
iscusința cu care erai dispuse, prin apăra- 
rea lor aprigă și focul sdrobitor al armelor: 
moderne. . 

Al douilea însemnat resultat al pătălier de 
la ins; fuse de a dovedi atât armatei ru- 
sesci, cât și lumei întreg), ce este și ce pote 
oștirea, romănâscă. Nu fusese un moment în 
care chiar aliaţii noștri, siguil că vor duce Şi 
fără nok la capăt. lupta cu Turcia, punâu în 
îndoială eficacitatea concursului ce. le putea 
da acâstă oştire? Și. fără a mai vorbi de CU-. 
gete amăgite: cari'nu simpatisaii. cu nol, sai: - 
căror displăcut era tot ce putea să: înalțe nâ- 
țiunea romănâscă, ai nu se aflati chiar p'între: 
nol:de nenorocirea vremilor de restriște. co-.
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pleșite duhuri cari 'și amintâă că, după aprâpe 
„două vâcuri de scădere și de umilință, abia 
se îngăduise aceste! încercate țări a'și înființa 
o modestă, organisaţiune militară cu care să 
înlocuiască poterile de Arnăuţi şi de merce- 
nani străini? Este, deci, de mirare dacă în 
unele din acele duhuri întunecate de nevoi Și 
suferințe ale trecutului, mai stăteau îndoelă că 
din micul sîmbure, din smerita, strejă pămân- 
tenescă va, cresce şi va înverdi atât de iute așa 
măreț frundiș, că vor învia așa de repede ce- 
tele neînfricoşate ale lui Mircea şi lul Vlad, 

lul Ștefan și Mihaiu? Coste străpunse de su- 
lițe și rănl ca să le pipăie cer necredincioși! 

spre a mărturi în înviere; dovedi netăgăduite 

trebuia să vină să arate celor obidiţi că proo- 
roci erai poeții cari, ca lînerul şi înflăcăratul 

Cârlova, străvedeai în viitor și prediceau îm- 
prospătată, gloriă armelor române; ca matu- 

rul I6n Văcărescu când, la înființarea oştirei 

naţionale în 1830, striga: «La. rând, Romănilor, 

eșiți, mergeţi pe calea drâptă, slava strămo- 
șilor vestiți în cale vă aștâptă».: 

Ostea romănâscă impunea acum tăcere 

cugetelor amăgite și duhurilor întunecate; ea 

realisa profeţiile poeţilor, scriitorilor, patrioţi- 

lor cari nu desnădejduiseră de nâmul lor. De 
o potrivă. în faţa datoriei fuseseră comandanţi
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și soldați. Tinerii noștri oficieri arătaseră că 
nu slujesc numai de podâbă și paradă, cum 

unii slabi de ângeri se 'nbiau u'1 ponosi; că 

sciă să plătâscă cu sângele ondrea de a fi în 

fruntea. vitejilor. 32 de companii alcătuiaii 
cele două col6ne romăne în diua de Pt, 
Dacă să socotesce cifra maximă de 1 căpitan 

și 3 oficieri subalterni de companiă, cifră care 

însă nu era complectă în t6te companiile. 

n6stre, reese un total de 128 oficieri subal- 
terni cari-iniraseră în foc cu irupele lor. To- : 
talul real nu trecea însă cu mult de sută ; ju- 
m&tate, dâr, 54 din acești tineri șefi, fuseseră 
răniţi sau uciși în acea di pe câmpul de bâtaiă. 
Nu mai puţină nepăsare de morte, mal pucin 
devotament și iubire de (âră arătaseră soldaţii 
cari deteră aci dovadă că firea r&sboinică a 
Romănului este ca bine-cuvântatul şi mănosul 
său pământ: ori cât de îndelung ar rămânea 
țelină, o singură brazdă este de-ajuns spre a!l 
întârce în rodnic șimbilșugat ogor. 
„Că cele ce dicem aci despre înriurirea bă- 

tăliei de la îm, în cât privesce armata 

n6stră, nu sunt făl6se și peste m&sură de si- 
neși închipuiri, că acâsta fu, din protivă, ho- 
tărirea drâptă pe care se întemeiă de aci în- 
ainte judecata asupra destoiniciel și valorei 

6stei romănesciă, o dovedesc nu numai apre- 
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ciările delegaților presel internaţionale. cari 

asistaseră la bătălia de la îti, dările, de 

s6mă și articolele diferitelor organe de publi- 

citate din acel timp ; dar o dovedesc încă scri- 

eri speciale publicate mai târdiă, precum bro- 

şura căpitanului belgian și profesor la șcâla 
de resbel din Bruxelles, d. Fisch ; scrierea ofi- 

cierului frances care subsemnă «un tacticien» 

relațiunea ce face despre resbelul Orientului 
din 1877. și alte asemenea. publicaţiuni. Dar 
dacă faptele n'ar sta faţă și ar mai fi trebu- 

ință de dovedi, ele sunt manifestate în chip 

solemn și strălucit întrun act emanând de la 

o pers6nă augustă care fusese acolo pe câm- 

pul de bătaiă, sub al cărui ochi, în diua de 
jam Se aflase armata romănâscă și care 
putuse să vedă și să judece purtarea ej. A- 
cestă persnă atât de sus pusă era Imperatul 

Alexantru II, și acel act este rescriptul în ur- 

mătdrea coprindere, ce Monarcul Rusiei a- 
dreşă. Suveranului Romănilor după a treia bă- 
tăliă de la Plevna *). 

  

Înălţime! Sale Domnului României. 

Gorny-Studen 5 septembre 1877 la Poradim. 

< Trupele romăne, unite cu acele ale arma- 

*) Acest rescript a fost publicat în pMonitorul Oficial“. No. 3 
din 12], ianuarie '1878.



144 CARTEA OPTA 

«tei mele puse sub comandamentul. Inălțimei 

«Vâstre, aii dat în dilele de zo şi 3: august, 
«dovedi de eroică vitejiă luptând sub cel mai 
«omoritor foc al vrăjmașului. 

«Dorind a consânți amintirea acestei frății 

«de arme, am conferit Inălţimei Vâstre ordinul 

<S-tului George ale cărui însemne vi le-am în- 

«mănat. Rog pe Inălţimea V6stră a priimi 'asi- 

«gurarea sincerei mele iubiri». 

ALIXANDRU, 

Imperatul trimise prin adjutantul săi, con- 

tele Ungern-Sternberg, a 4-a clasă a. ordinului 

S-tului George, generalului Cernat, comandant 

al armatei de operaţiuni romănă. Maiorul 
Candiano-Popescu, care intrase în reduta tur- 
câscă în fruntea batalionului al 2-ea de venă- 
toni, priimi aceiaș distincțiune. Comandanții 
Și oficieri! romăni cel mai meritanţi, fură ase- 
menea onorați de suveranul Rusiel cu dife- 
rite ordine ; în fine "Țarul, spre a dovedi stima 
sa armatei romăne în întregul ei, ordonă a 
se distribui în bataliânele, escadrânele și ba- 
teriile nostre tot atâtea însemne ale decoraţi- 
unei militare, câte se distribuiră şi în corpu- 
vile rusesci. 150 cruci de S-tul George fură 
ast-fel împărţite soldaţilor romăn! spre res- 
plată a vitejiei lor.
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  Din di dimineţă la Met -. Turcii luaseră 
ofensiva atât de temută, spre întăririle Abdul- 
IKerim. asupra redutei cucerite de Romăni 
cari priimise acum denumirea de reduta Gri- 
viței n“ 1, pentru a se deosebi de reduta d'a- 
lături rămasă în mâna vrăjmașului. Turcii 
pășiră în acelaș timp la ofensivă pe stînga ar- 

matei aliate, îndreptând din întăririle de la 
Krișin o acţiune fârte violentă asupra detașa- 
mentului Imeritinski. Ei puseră aci silințe 
crîncene și desvoliară mari puteri pentru a 
scâte pe generalul Skobelef din posiţiunile ce 

ocupase, de unde linia de comunicaţiuni și de 
retragere a lul Osrnan pașa spre Sofia şi Or- 

hanie era amenințată. Romăni), cu stă opin- 
tirea făcută de vrăjmaş și posiţiunea expusă 
în care se aflati, luată sub focul redutei Grivi- 

țel n* 2 care era numai la 300 melri de re- 
duta lor. resistară victorios atacului turcesc. 

Generalul Skobelef susținu o .luplă ferbinte 
totă diua; însă detașamentul săi fiind f6rte 
obosit și slăbit de numerssele perderi ce încer- 
case, neputând priimi ajutâre de la cele-l'alte 
trupe rusesci, tare încercate și dânsele în ajun, 
fu nevoit, către seră, a părăsi redutele ce ocu- 
pase, și priimi ordin a se aședa înapoi, în faţa 

Muntelui Verde, pe posiţiuni mal favorabile 
pentru apărare.



146 | CARTEA OPTA 

- Diverse au fost apreciările ce s'au făcut 
asupra resultatului acestel lupte a generalului 
Slkobelef în diua de *- rit» Precum n'a lipsit 
nici critica în privinţa bătăliei din ajun. Con- 
secuenţi cu hotărirea nâstră de a fi un simplu 
narator al evenimentelor petrecute, al faptelor 
cari ne-a fost dat a le vedea înși-ne în cursul 
acestei campanii, sau a le cunâsce prin im- 
formaţiuni culese de -la persâne car s'au 
împărtăşit la dânsele, lăsăm altora. cu maj 
multă autoritate deshaterea acelor critice 
Și tragerea conclusiunelor isvorînd dintr însele. 
Ne vom: mărgini numai a consemna aci că 
generalul: Skobelef, în primul moment. de 
mâhnire când vădu că zadarnice r&maseră tote 
silințele și jertfele trupelor:sale, car fuseră 
nevoite de atacurile învierșunate ale Turcilor 
a părăsi cele două redute cucerite. se plânse 
amar, bravul general, de a Îi fost lăsat fără 
ajutor; şi aceste plângeri erati ma! ales în- 

„dreptate. contra, generalului Levitzki. sub- șef 
de stat-major general. Dar dreptatea, cată să 
mărturisescă că plângerea generalului Sko- 
belef, explicabilă din cuvinte psicologice și. 
din privirea neastîmpărului și nobilei sete de 
slavă a acestui tînăr general care atrăsese 
asupră-și privirile prin fapte îndrăznețe, nu 
era aci întemeiată pe considerațiuni raţionale
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şi tactice. Chiar dacă s'ar fi trimis generalului 
Skobelef un sprijin care nu" se putea da, în 

realitate, în starea de sguduire a armatei de 

Vest după însemnatele perderi din ajun. chiar 

dacar fi putut menţine acele două redute 'ce - 

cucerise, este învederat că soluțiunea proble- 
mel pusă armatei aliate 'naintea Plevnei nu 

s'ar fi deslegat prin -acâsta. Resultatul n'ar fi 

fost altul de cât a se reîncepe, în condițiuni 
și ma! nefavorabile. bătălia, cu trupe sdrunci- 

nate de aşa mari perderi cari le mal redusese, 

încă, efectivele, și le pusese în incontestabilă 

inferioritate numerică faţă cu armata protiv- 
nică exaltată. de. succes, apărată de întăriri 

a căror putere, a căror acțiune sdrobitâre și - 
foc -omoiitor se putuse aprecia. Generalul 
Skobelef, în răpirea luptei, era coprins atunci . 

de aceiaș -ilusiune de care fuseșe dominat 
până aci statul-major rusesc, aceia de a crede 

că Plevna se putea birui numai cu ata- 

curi de forță, și tînărul general se ademenea 
cu nădejdea că va ajunge la ținta dorită 

„cu atâta stăruință, dar cu așa puţin temeiă 
rațional — că va lua Plevna cu asalt fără mai 
lungi pregătiri. Tot ce sar fi luat, pote, era 

cele două redute despre Krișin cari lrebuiră a 

se părăsi, și mai fiă încă una sai două redute. 
Dar alte mil de Gmeni ar fi trebuit să se
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jertfescă, și armata de Vest să se reducă 
ast-fel în cât se fiă în neputinţă a 'Și urma 
succesul; şi încă două linii de apărare, încă 
vro 15 redute puternice ar fi rămas în po- 

- sesiunea preve&dătorului, și în împrotivire apri- 
gului Osman. : 

Aceste fură motivele cugetate, raţiunele 
tactice impuse de situaţiunea lucrurilor pentru 
cari generalul Zotof, șeful de stat-major al ar- 
matei de Vest, din ordinul capului acestei ar- 
mate, prescrise generalilor Imeritinslii și Sko- 
belef, în diua de avi A Se ţine în defensivă 
spre a stăvili pe vrăjmaș, și a se retrage către 
seră pe posițiuni mal solide în fața Muntelui 
Verde. 

Ordinul acesta era consecuenţa sistemei de 
„operaţiuni care se adoptase acum în privinţa 
acțiunel ce avea să desfășure de aci 'nainte 
armata aliată de V est în contra taberei întărite: 
a lui Osman pașa. Scriitori competenţi, au- 
tori militari ai dis că bătălia de la Pe 3 
a fost cea de pe urmă erdre, înaintea Plevnei, 
a statului-major rusesc care voise a lua prin 
atacuri de forță și asalturi directe o posiţiune 
ce devenise atât de tare. Am arătat la locul 
său că comandantul armatei de Vest nu îm- 
părtășise vederile statului-major imperial în 
privința planului de atac asupra Plevnei; și 
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am spus cuvintele pentru cari, fără a'și face 

ilusiun! asupra resultatului, Domnul Romăni- 

lor se hotărise a pune în deplinire acel plan 

în bătălia de la 30. La lipsurile și neajunsurile 

făcând obstacol acestul plan, şi semnalate 

atunci de Domnul Carol; la greutăţile tactice 
şi strategice; la realitatea puterei dobândite ds 

posiţiunea vrăjmașului; la insuficiența forțelor 
trebuinci6se întreprinderel ; la învederatele, 

peste orlk-ce proporţiuni perderi ce avea să im- 

pună asaltul unor asemenea întăriri, ca și la 

neputința de a le birui prin col6ne de atac 
care urmaii'să străbată, descoperite, mari dis- 

tanțe sub un foc mai pre sus de ori-ce silințe 
Și zădărnicind ori cât de mare energiă, să mai 
adăogiră, în cursul bătăliei, incidente fatale ca 

acel al începerei intempestive a luptei pe stînga, 

în partea, generalilor Skobelet și Krylof, și al 

isolărel acestei lupte de acţiunea generală or- 
donată pentru 3 ore; ca, acel al descoperirel 

unei a doua redute la Griviţa, ca întârdierea, 
în fine, a colânei rusescă din corpul al IX-ea 

de a coopera cu divisia a 4-a romănă la pri- 

“mele asalturi asupra redutei Griviţa n” 1. 
„A doua di de bătăliă, statul-major rusesc 

se convinse de dreptatea. părerei Domnului 

Romănilor. Cu firescă reacțiune care urmeză 

adesea speranţelor încelate, comandanții ru-
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sescl fură un moment atât de impresionați de 
neisbânda atacului de la i ÎN Cât în 
consiliul de resbel care urmă, generalil „Nepo- 

koitchiski, Levitzki, Și însuși marele- duce NI- 
colae, 'emiseră părerea de a se retrage armata 
de Vest pe Osmu, sub acoperământul cetăței 
Nicopole și mai în apropiere de Dunăre. Dom- 
nitorul, împreună cu generalul Miljutin, mi- 
nistru de resbel al Rusiei, se opuseră acestu! 
corent pesimist, opinând că trupele aliate tre- 
buie să stea locului. Imperatul Alâxandru se 
alătură de acestă din urmă părere, adoptân- 
du-se pentru operațiunile ulterire planul 
Domnitorului. Ideea asalturilor generale fu 
părăsită. Procederea tactică ce o propusese 
căpetenia armatei de Vest în consiliul de r&s- 
boii de la Radeniţa, avea de acum înainte a 
fi pusă în lucrare; trupele din jurul Plevnei 
urmau a se ţine în defensivă, a se întări prin 
linii de apărare, a împresura Și închide posi- 
țiunea inamică. Cavaleria de pe malul stîng 
al Vidului urma să ȘI îndoi6scă privigherea, 
sa taiă comunicaţiunile armatei lul Osman cu 
Orhanie, Sofia, Rahova și Vidin, să împedice 
aprovisionările sale în hrană Și în muniţiuni. 
Atacuri generale n'aveai a se maj da, armata 
aliată păstrând de-o-cam-dată defensiva Și res- 
tringend cât mal mult cercul el de împresu-
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rare. Numai când cerinţele tacticel obsidionale: 
când necesităţile de a ocupa posiţiuni cari să 

strîmpteze briul de foc în jurul vrăjmașului 

ar reclama absolut, numa! în casul acesta tru- 

pele romăne-ruse aveaii să atace cu cât mal 

multă circomspecţiune și cruţare de perder: 

prea. mari. Negreșit că cu asemenea proce- 

dere resultalul avea să fiă mal întârdiat, dar . 
mal sigur, și el trebuia, până în urmă, să de- 

termine predarea Plevnei şi a trufașului mușir 
otoman cu întrega sa oştire. 

Neapărat că și pentru asemenea tactică, 

puterile cari constituiait atunci armata de Vest 

nu erai îndestulătâre, și ele trebuiaii sporite 

cu noul contingente. Sa spus în partea ântei 

a acestel scrieri că, după a doua bătăliă îna- 

intea Plevnei, Impăratul Alexandru ordonase 

chiămarea sub stâguri a 185,000 6meni din 

milițiile imperiului, și mobilisarea altor 6 cor- 
puri de armată. Din aceste corpuri cari erai 

acum în-marş spre Dunăre, avâii a se aduce 

“trupele necesari! spre a. întări armata din 

Vestul Bulgariei. Până. la sosirea. acelor aju- 

tre, sarcina acestei armate. consta întru. a 

ţine în loc pe Osman, al împedica d'a eşi din 

Plevna -pentru a'și opera juncţiunea fiă cu 

„Suliman. la Sud, fiă cu Mehemelt-Ali la Est. 

-Ast-fel, în trăsuri generale; fu tema care se
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slabili în urma celei de a treia bătălii din 
'naintea Plevnei în sfaturile urmate între co- 
mandantul armatei rusesc) și căpetenia oştirei 
romăne; și acestă temă priimi și deplina sanc- 
țiune a Impăratului Rusiei. Acţiunea în acestă 
parte a teatrului de resbsl având, dar, a intra 
într'o fasă cu totul alta de cea prevădută la 
inceput de pianul de operaţiuni al statului- 
major rusesc, și fiind-că acţiunea în jurul 
Plevnei. avea să ia, caracterul răsboiului de 
împresurare, Ţarul și comandamentul ru- 
sesc hotăriră a chiăma din Rusia pe ilustrul 
apărător al Sevastopolei la 1854, pe generalul 
Todleben, care; până aci, se lăsase neîntre- 
buințat pe câtă vreme domnea încrederea că 
se va termina campania de față în mod grab- 
nic și strălucit prin isbânditâre și. nestăvilită” 
înaintare a Hușilor până la porţile Constan- 
tinopolel. | 

Pentru: Romăni, planul adoptat acum era 

bine venit, căci acest plan era cel pe care 7] 

propusesese căpetenia lor încă de a mm: 

şi el ar fi dorit să'l vedă priimit de la început. 
Cu bucurie și cu ardore se puseră ei pe lucru 
când li se ordonă urmarea. lui, câci Domnito- 

rul, dup& adoptarea vederilor sale, nevoind a 

perde un moment spre al pune cât mal ne-. 

zăbovit în execuţiune, prescrisese a se începe
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de armata romănă, chiar de a doua di de bă- 
tăliă, la 31 august, lucrările de întăriri. De 

i, precum am mal spus, armata n6stră cu 

fiă-care mișcare importantă, cu fiă-care înain- 

tare a el spre inamic, nu neîngrijia d'a se 
întări repede pe posiţiunile ocupate, însă în 

acestă di de îmi se înfipseră pentru ăntti- 
ași dată hotărit sapele și tirnăcâpele - romă- 

nesci în pământul ce avea se fiă atât de scor- 
monit din jurul Plevnei, spre a r&dica acele 
lucrări, șanțuri, paralele, lunete și redute cari 
făceu la început chiar mirarea Rușilor pentru 
repediciunea, îndemânarea 'și corectitudinea 
cu cani se săvărşiaii; cari fură date de pildă 
armatei sale de marele-duce Nicolae, și atra- 
seră laude din partea competentului și vesti- 
tului. inginer militar, a generalului Todleben, 
când sosi înaintea Plevnei. ' 

Prima grijă a trupelor române după c ce cu- 
ceriseră reduta. Griviței no 1, fusese d'a se 
stabili într'ânsa şi a-l face păstrarea putinci6s ă, 
căci la distanța de 300 metii la care se afla 
de cea altă: redută no 2, era desăvîrşit do- 
minată, de focul acesteia: și al întăririlor i ina- 
mice de la Bucova. Comunicaţia era, tare pri- 
mejdidsă, trupele n6stre de susținere forte 
expuse, Şi reservele, destinate a da 'ajutor în 
cas de atac; trebuiai'să: se” țină” "la prea mare
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depărtare, 1500 metri, pe cănd trupele tur- 
cesci se alla la G—700 metri.de redula n6- 
siră și surprinderile erau, ast-fel, înlesnite 
vrăjmașului. Garnis6na romănă a redutei avu 
din aceste pricini destul' de simţitâre perderi 
până când se desăvirşiră lucrările interidre 
de apărare, până se înălțară şi se defilară pa- 
rapetele, se r&dicară traverse, ceia ce se efec- 
tuă de la 31 august până la */,, septembre. 
Tot de o-dată, spre a se asigura ajungerea 

„ocrotită a reserveloi la redută, se începu în 
n6ptea de 31 august la '/, septembre săparea 
usul drum acoperit pornind din valea Bucovei 
la: reduta Griviţa n“ 1. Compania 3-a de genii 
(căpitan Piteșteanu) cu concursul a 3 com- 
panil de infanteriă, lucră diua -și nâptea la a- 
„cest drum acoperit pe o întindere de 1113 
metri lungime, cu 4 metri lărgime, 1 metru 
adincime, și un parapet de 1 metru 30; lu- 
crarea se săvirşi în 3 dile așa că la :%/,, sep- 

tembre era terminată. 
Atacurile pe cari Turcii le îndreptaseră în 

contra generalului Skobelef și în contra re- 
dutei Griviţa n“ 1, în diminâţa. de az fă- 
cură că totă diua. trupele armatei romăne-ruse 
să stea, sub arme, gata a se opune inamicului 

” în casul când ar fi pășit cu intregimea forțelor. 
sale la ofensivă generală. Acestă ofensivă însă
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Nu urmă. După ce se respinse de către Ro- 
măni încercarea Turcilor de a lua înapoi re- 

- duta Griviţa n“ 1, Și după ce aceștia reintrară 
în posesiunea celor două redute spre Krișin, 
el se opriră. Ca și în urma celor două prime bă- 
tălil din iulie, Osman pașa se mulțumi cu iz- 

* bânda, netăgăduit vrednică de tâtă lauda, de 
a [i ţinut pept cu atâta tărie, și pentru a treia 
Gră, armatelor "Țarului, sporite de astă dată Și 
cu 6stea României. Generalul turcese credu 
că nu era neînsemnat resultatul de a fi zădăr- 
nicit cele mai mari silințe ale acestor oștiri, 
cele mai nemesurate ale lor jertfe, fără ca ele 
să'și ajungă scopul; de a fi silit, în fine, 
a sta locului pe marele-duce' comandant al 
armatei imperiale de operațiuni, pe Domnul 
Romănilor și pe Ensuşi puternicul Irapărat al 
Rusiei. Daci din punctul de vedere strategic 
ar fi putut şi ar fi trebuit, printi'o energică 

„mișcare înainte, printr'o puternică ofensivă 
asupra. adversarului respins și sdruncinat, să 

„filă mai bine folosite izbândele de */,, *%/,, iulie 
Și Titeica ale mareșalului otoman, din privi- 
rea VEdei, ânsă, ce-i deteră aceste izbânde, 
din privirea reriumelul și falei ce-i atraseră, el 
a trebuit să se simță mulțumit, Și cu dreptate 
este a mărturisi că temeiii avea numele de 

"victorios, de Gazi, ce Padișahul conferi luţ 
II -
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Osman pașa dupt a treia bătăliă de la Plevna. 

Din zori, la 5tss căpetenia armatei de 

Vest era călare, şi pornise cu marele-duce Ni- 

colae a priveghia și dirige mișcările ordonate 

trupelor peniru a se împrotivi înaintărei ina- 

micului. In acea diminâţă se înfăţișă Domnu- 
lui 'Romănilor şi marelul-duce, chiar pe câm- 
pul de bătăliă, stâgul turcesc luat în sâra din 

ajun de trupele n6stre în reduta Griviței. El 

era purtat de. cuceritorul său Grigore I6n, în- 

soțit de caporalul şi sergentul ce '] ajutaseră 

în acestă vitejiă, și câte-trei conduși de co- 

mandantul batalionului al 2-ea de vânători 

în timpul asaltului, maiorul: Candiano-Po- 

pescu A. care, după obiceiul ostășesc, aruncă 

la picidrele înalţilor: comandanţi trofeul luat 
„de la vrăjmaș. Domniiorul și marele-duce 
mulţumiră dând laude acestor voinici și punân- 
du-le' pe pept, Suveranul Romăniei, Pirtutea 

militară, şi “mavele-duce, din partea. Impăra- 
tului, crucea S-tului George. Acâstă scenă răs- 

boinică înălță entusiasmul armatei aliate. și 

mai ales al oștenilor romăni cari avuseseră 

succesul a cuceri, împreună cu reduta, 3 tu- 

nur și un stg în bătălia din: diua precedentă: 
Domnul, împreună cu Impăratul care sosi 

spre amâdi, și cu marele-duce Nicolae, merse 

de vizită la ambulanţe pe răniții Ruși și Ro- 
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măni, și mal la, .fiă-care dintr'enşii „rosti cu- 
viate de mângâiere. Personalul medical romăn 
își împlinea” datoria cu. meritoriă și de re- 
cunoștință. vrednică: abnegaţiune, cu umană 
și frățescă iubire. Fără-preget în cunoscu- 
ta'i activitate era inspectorul-general al ser- 
viciului nostru sanitar, doctorul Davila, care 
dirigea, cu autoritatea și experiența -ce cu- 
lesese în pers6nă în resboiul din 1870, în- 
semnatul stii servicii, veghiând la operaţiuni 
și îngrijiri, la ușurarea pulinci6să a suferințe- 
lor vilejilor cari răbdai dureri pentru patriă. 

“Mulţi: din răniții noștri; dup€& primele pansa- 

mente, se:putură evacua, chiar în acea di sai 

în qilele următâre, spre ambulanțele de a doua 

liniă la Mecica. și Muselimselo, și spre spitalele 

„din țâră. In timpul luptei răniţi eraii aduși la 

locurile de pansament cari -se aflaii în apro- 

pierea trupelor, sanitarii și brancardierii înain- 

tau cu eroic devotament până sub glânţele - 
vrăjmașului și r&dicaii pe cel căduți. Domni- 
torul conferi bine meritate r&splăți, decorând 
mal mulţi medici și infirmieri cari se distin- 
seră prin așa nobilă jertfire de sineşi. Tâtă 
n6ptea și a doua di, personalul medical cu- 
treieră. câmpul de bătaiă, cercetă văile, scotoci , 

tufişurile spre a descoperi. pe cel cani, în ne- 

putință a se scula, zăcea printr'ânsele.
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Mulţi din ostașii noștri căduseră uciși sau 

răniți pe platoul dinaintea redutei Griviţa n“ 

, în imediata dominaţiune a: focului turcesc. 
A doua di, *!/ș, ca și a. treia şi a patra di, me- 
dicil și ambulancierii noştri se siliră a rădica 

pe răniți, spre a% împărtăşi cu mântuitâre în- 
grijivi; pe morți, spre a le da ultimele datorii. 

Insă îndată ce împiegaţii sanitari se apropiau, 

Turcii trăgeau într înșii; duoi din ei plătiră cu 

viața, mat mulți alții cu răni, devotamentul 
lor. EX nu se descoragiară și repeţiră necon- 

tenit cercările în aste patru dile, înfățișând 

stâgul alb, stegul convenţional de la Geneva 

al Crucei Roșii, înălțând stâg alb cu semi-lună 
roșiă, adoptat de serviciul sanitar al armatei 

otomane. T6te fură în zadar. Șeful de stat- 
major al armatei de Vest, generalul Zotof, tri- 

mise un parlamentar în tabăra turcescă spre 

a cere o scurtă suspensiune de arme pentru. 

a se îngropa morţii și r&dica răniții. Coman- 

dantul turcesc răspunse că cererea nu se pote 

acorda, posiţiunele ruse-romăne fiind prea a- 

propiate de ale sale, și nevoind a îngădui să 

i se vâdă şi să i se studieze întăririle. 

Câţi din acei nenorociţi al noștri fraţi cari 
ar fi putut fi scăpaţi și întorși la viaţă, nu pe- 

viră ast-fel, lipsiţi de ajutor în durerile rănilor, 

în chinurile setei, în fiorile și agona cea mal
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cumplită a morţei. Fericiţi acei cari își dedeseră 
suiletul pe loc, căci nu mai aveai să rabde : 

aceste suferințe,” nici să pătimâscă caznele 

Cerhkezilor şi başi-bozucilor cari, ca nisce ade- 
vărate -fâre ce es din vizuini, să strecurat 
n6ptea afară din șanțurile și redutele ior, des- 
puiaii și batjocoreaii morţii, schinguiai și mă- 
celăreaii răniții. Deslușit se audiră, în nopţile 
de 31 august și 1 septembre, de ante-postu- 
rile și de garnis6na redutei n6stre, gemete ale 
răniților rămași pe câmp înaintea întărire! 

_vrăjmaşe, țipete de desnădăjduire ale celor ce 
priimiaii lovitura. “de mârte de la ucigași. Cu 
inima r&svrătită și turbată, soldaţii noștri s'ar 

„fi asverlit pe acel miîrşavi dacă: n'ar fi-fost . 
opriți cu mare silă de oficieri, spre a nu se 

încinge lupte neordonate ; şi el erai nevoiţi să 
- îngăduie asemenea, odi6se fapte săvârșite în 

„apropierea lor. Tot ce putură să facă unil 
dintr'înșii, fu d'a eși câte unul, duoi, în întu- 
nericul nopței, da se târi în direcțiunea de 
unde pornsii plângeri ca să descopere pe ne- 
fericitul ce zăcea, acold, d'a '] încărca pe umeri 
și d'a fugi cu dînsul spre reduta nâstră, îna- 
inte ca sentinelele turcesci să prindă de veste 
și să tragă foc asupra lor. =. 

Acestă neomenssă purtare a Turcilor cu ră- 
niţii romănt și ruși, s'a constatat atunci în
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mod formal de toți corespondenţii presei stră: 

ine 'cark ai fost martori oculari! şi le-âi des- 
cris în cele mai însemnate diare europeane. 
Asemenea fapte ar desonora numele lui Os- 

man, dacă nu s'ar sci că aceste crude deprin- . 
deri ai fost pururea în firea soldaţilor musul: 
mani, și că ork-ce comandant turcesc este ne- 
putincios a le opri. In r&sboiul -de faţă, ca în 
cele anteridre, ele se săvârșiră, din nefericire, 

pretutindeni de oștirile otomane: la Șipka, 

de armata lui Suliman; la Haidarkioi, la IKa- 

rahasankioi, de armata lui Mehemet-Ali; în 

Asia, de către aceia a lui Muktar. Negreșit că. 

cu atât mai mare cată să fiă tăria de suflet a 
oștenilor luptând cu așa fanatici protivnici de 

la can nai să întimpine nici o cruţare; dar 

cu atât cresce și mânia, cu atât să 'năspresce 

Și hotărîrea, d'a învinge sau d'a lupta penă la 

morte. 

Acestea erai simţirile car! ferheai în ini- 
„mile Romănilor, şi ei eraii nerăbdătoii de noii 

prilej de luptă, spre a se r&sbuna. Il aflară 

în curănd în diua de ?/,, septembre. Turcii, 

după ofensiva ce îndreptaseră a 31-a: — asu- 
pra stîngel nostre, şi luărei înapoi de la ge- 

neralul Skobelef a celor 2 redute, voiră: să 

ajungă la acelaș scop şi pe drepta, în contra, 

Romănilor, scoțându-i din stăpânirea cuceri-
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tei redute. De unde totă diua de '/,, septem- 

bre vrăjmașul stătuse liniștit, la */4, pe la 5 

ore sera, el deschide o viuă bombardare asupra 
redutei n6stre care le respunde pe dată, și 

schimbul de ghiulele ținu două ore. Pe înserat, - 

„mal multe tabore de infanteriă turcâscă es 

din întărirea Griviței n” 2 și din șanțurile des- 

pre Bucova, și pornesc la atac asupra întări- 

vel nâstre. Dar soldaţii romăn! îl așteptat ne- 
clintiți. Se schimbaseră acum lucrurile ; Turcil - 

eraii n&vălitori, Romănii în apărare. Acestia 

lăsară colâna de atac inamică să se apropiă 
la 100 metri de șanțul redutei, și deschiseră 
de o-dată un foc năprasnic. Rândurile turcesci 

sfâșiate și amestecate, tot nu se opriră, şi se 
repediră cu -hotărire la șanț. Dar aci vitejii 
noștri le priimiră cu baioneta, pe când apără- 

torii d'înăuntrul redutei, de pe banchetă şi pa- 
rapet, aruncati foc-și trăsnet asupra lor. După 

aprâpe o oră de luptă, musulmanii fură siliți 

la retragere, lăsând peste 100 din al lor morți 

în șanț și înaintea redutei; numărul răniților 
ce avură nu se putu constata, dar negreșit că 

a trebuit să fiă mal mult de înduoit. Trupele 
romăne avură 80 morţi și răniţi la o altă. . 
Impăratul Alexandru, mulțumit de-acâstă 

nouă. probă. de destoiniciă a trupelor n6stre, de 

virtutea? ostășescă ce dovedeaii necontenit,
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priimi în diua */,; septembre, din mânele 
Domnitorului, marea cruce a ordinului - Stelei 
Romănie! ca mărturiă a stimei sale pentru 
națiunea. romănă și vitâza ei armată, ca a- 
mintire a luptelor susținute de dânsa în fră- 
țescă înţelegere cu armata imperială. Marele- 
duce Nicolae şi Domnitorul inspectară: a doua 
di posiţiunile și întăririle r&dicate pe liniile 
romăne. Căpetenia armate) rusesci și statul ” 
său major fură surprinși de activitatea ȘI pri- 
ceperea cu cari armata n6siră, în aceste patru 
dile de. la, 31 auzust îȘi r&dicase întăririle în 12 sep septembre) 

scop de a se apăra în contra vrăjmașului și a] 
închide, ca într'o cursă, în meterezurile sale. 
Intvadevăr, în acea di de */,, septembre, ar- 
mata romănă terminase drumul acoperit de 
1113 metri lungime legănd valea Bucovei cu 
reduta, cucerită ; transformase și întorsese .în 
contra inamicului acâstă redută, și, în drâpta 
redanului luat la 22, artileria divisiunei | 
a 4-a construise 1 bateriă cu S tunuri spre a 
bate reduta Griviţa n“ 2 și întăririle turcescl 
de la. Bucova. Divisia 3-a r&dicase, după 30 
august. 3 noui bateril armate cu 18 tunuri; dou& 
trăgeau cu 12 tunul tot asupra Griviței n” 2 
a treia bateriă, cu 6 tunuri, bătea în tabăra tur- 
cescă d'asupra Bucovel. Afară de acesta, tru- 
pele n6stre de geniii, ajutate de despărţirI de 
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infanteriă, începuseră a lucra cu mare activitate 
redutele AJezandru și Verbița pentru a opri o 
eventuală cercare ofensivă a 'Turcilor, cari ar 
fi putut să înainteze pe valea, Bucovel și să se 
arunce asupra flancului nostru drept, şi, între 
aceste redute, se construise o liniă de apărare 
pentru infanteriă compusă din retranșamente 
ocrotitâre și gropi de tiraliori. Spre a împedica 
asemenea pe vrăjmaș din posiţiunile de la 
Opanez d'a întârce aripa. n6stră dreptă Șa 0 
lovi în spate,.se construiau în acelaş timp 
cout redute la Kalișovaţ şi la. Riben. 

Marele-duce Nicolae era atât de mulţumit . 
de acest nepreget d'a se întări al oștirei ro- 

„mănesci, în cât chiar a doua di, *,, septembre, 
adresa de la cuartierul săi din  Radeniţa ur- 
mătorea .depeșă Domnului Romănilor : «Te 
«rog a ordona stăruitor flancului stîng al cor- 
<pului al IV-ea rusesc și divisiunel a 2-a Inie- 
<ritinski, să se fortifice tot aşa de tare cum a - 
«făcut oștirea 'Ta.> Căci, .pe când trupele n6s- 
tre lucrati cu atâta ardâre la întăriri spre a'și 
face aciolări în contra, vrăjmașului, și apropi- 
eri din cari să-l potă: ataca şi lovi mai sigur, 
trupele rusesci d'alături de noi nu începuseră 
încă mal nici o lucrare seri6să de întărire..- 
Adevărat este că regimentele rusesci eraii mai 
puţin bine căpuite.cu uneltele: de lucru trebu-
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inci6se, și că afară de ce posedaii cele două 
bataline: de săpători făcând parte din corpu- 

rile al IX-ea și al IV-ea, se aflai forte puţine 
sape și tîrnăcâpe prin corpuri ; soldaţii ruși 

maveaii, ca soldaţii noștri, preţiosa sapă Lee- 
mann. Lipsa de asemenea unelte, care se le- 
cui mai tării, se simţise tare de Ruși. în 
pătălia de la 30 august. Generalul Skobelet se 

plânsese oficial că, în parte, şi din acestă pri- 

cină nu putuse să se întărescă- repede și să'și 
păstreze posiţiuniunile pe cari înaintase la 27; 

că în diua de 30 suferise iarăși mult din acea 
lipsă, şi că soldaţii săi fuseseră nevoiţi a'și săpa 

cu baioneta gropi de adăposturi și a scote 

pământul cu capacele bidânelor. 

- Dar este așijderea adevărat că. soldatul rus, 
în genere, nu punea mare preţ pe întăriri; ele 

îi păreau de prisos socotind că cea mai bună 

întărire este peptul oștenilor. Efect, precum 

am dis într'alt loc, al temperamentului plin 

de abnegaţiune, de nemărginit devotament şi 

neîntrecută vitejiă a ostașului rus; — dar 

sciința este sciința, și tot la densa trebuie a 
se recurge pentru a! cere mijloce de ocrotire 

în contra îngrozitârelor ei descoperiri. metode 

de apărare în contra modernelor invenţiuni 

de distrugere. A fost nevoiă de tot renumele - 

și de totă autoritatea vestitului inginer militar,
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generalului Todleben, spre a reînoi în soldaţii 

ruși deprinderea lucrărilor de întăriri; a tre- 

buit, spre a reîntârce. stima către -dînsele în 

glori6sa armată care, cu dou&-deci și unu: de 
ani înapoi, ar&tase lumei în admirare cum 

sciuse să întrebuințeze și să folosâscă fortifi- 
cările de la Jamelonul Verde şi de la Turnul 
Malakofului, a trebuit: ca. ilustrul apărător al 

Sevastopolei să vină însuși să le amintescă 
vâldrea, fortificaţiunilor improvisate. 
“După ce terminară inspectarea posițiunilor 

și întăririlor din liniile nostre, Domnitorul, îm- . 
preună cu căpetenia armatei rusesci, trecură 

în revistă oștirea romănâscă, atât trupele din 
retranșamente și'din imediata apropiere a ina- ' 
micului, cât şi reservele cari se aflau sub 
arme în ordine de bătaiă. Marele-duce Ni- 
colae salută în romănesce rândurile cu urarea 
«sănătate copil !> Și apoi, în numele fratelui 

săi, Imp&ratul, ca și din partea sa însă-și, 
comandantul cap al armatei rusesci le aduse 

laude și mulțumiri cari fură traduse soldaților 
de Domnul lor. Frumâsă peste orl-ce cuvîntare 

era pe câmpia, în fața vrăjmașului, tîn&ra 

n6stră 6ste care avea îndemn da se măndri; 

și înaintea acelor şiruni “peste cari trecuse, 

miortea, înaintea acelor stâguri peste carl su- 

' flase vijelia, bătăliei, orl-cine trecea acum cu
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respect. Priveliștea marţială a trupelor, duhul 
lor pornit spre r&sboire şi rivnitor de fapte 

mari, făceau bărbătescă și plăcută întipărire. 

Domnul îndreptă oștirei sale următorul 
ordin de qi: 

« Ostaş?! 

In bătălia de la 30 august, ca în luptele cari ai 
«precedat şi urmat acestă memorabilă di, voi ați 

«dovedit că virtuțile străbune n'a perit din rându- 

«rile oștenilor români. Sub focul cel mai vii al ina- 

<micului ați înfruntat mârtea cu bărbățiă, aţi. luat o 
<redută, un drapel și trei tunuri. 

<Țera ve va fi recunoscătâre de devotamentul, de 
<abnegațiunea vâstră; iar Ei, Domnul și Coman- 
<dantul vostru, sunt mândru de voi și vă mulțumesc. 

<De şi am avut simţitâre perderi,. de și deplâng 

«împreună cu voi vitejii camaradi căduți pe câmpul 

«de ondre, dar sângele vărsat nu va fi îni zadar: 

«dintr'insul va rodi mărirea și independenţa Patriei! 

“«Dat în domnescul Nostru cuartier general al ar- 
«matei de Vest, Poradim în 5 septembre 1877». 

CAROL . 

Troteele luate în reduta: Griviţa n“. 1 se îm-: 
părţiseră frățesce între Romăni, carl avuseseră 
cele ma! multe trupe la atacul întărirei, Și 
cele 3 bataliâne rusescl. din corpul al IX-lea. 
Romănil avură stâgul luat de vânători şi 3 tu- 
nui, Rușil avură cele alte 2 tunuri: Domni-
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torul ordonă a se duce în Bucuresci de maio- 
rul Candiano-Popescu tunurile, împreună cu 
stezul purtat de cei trei cuceritori al lui, și 
prin ordinul de qi.care urmeză, făcu cunoscut. - 
armatei destinaţiunea ce hotărise a se da 
semnelor ej de biruinţă : 

« Ostaşi / 

«In diua de 30 august virtutea vâstră a cununat 
«cu victoria stegurile romăne. Regimentul al 14-ea 
«de dorobanţi și batalionul al 2-ea de vânători, îm- 
«preună cu trei batali6ne din glori6sa armată: rusă, 
«ai luat din mânele inamicului reduta” ce el apăra 
«cu atâta învierșunare, și un drapel și trei tunuri ai 
«fost cucerite de trupele nâstre. 

« Aceste trofee Ei ordon a se trimite în capitala 
«Țărei şi a se păstra acolo ca o vecinică dovadă a 
«vitejiei armatei romănesci. Drapelul se va aședa 
«de o cam dată în Arsenal, până se va hotări defi- 

„ «nitiv locul unde are să se păstreze. 

«Iar tunurile luate de la vrăjmaș, două se vor a- 
<şeca de ambele părți ale statuei lui Mihai Vitezul. 
«Umbra -mărcţă a gloriosului Domn va vedea ast- 
<fel că oștenii romăni ai remas pănă astădi fil ax! 
«eroilor de la Călugăreni. | 

„. «Cel d'al treilea tun se va aședa înaintea marelui - 
«corp de gardă de la Palatul domnesc, pentru a fi 
«pururea, pentru brava n6stră armată, un glorios 
«exemplu de imitat. SI 
«Dat în domnescul Nostru. cuartier al armatei de 

« Vest, în Poradim, la 5 septembre. 1877». 

CAROI,
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Cu tâte lucrările de acoperire și defilare 

de focul inamicului cari se făcuseră în cuce- 

rita redută Griviţa n” 1, ocuparea ei era tare” 
îngreunată prin primejduitbrea vecinătate a 

întărirei n” 2, rămasă în mâna 'Turcilor și a- 

flându-se numai la 300 metri de reduta n6stră. 
- Apărătorii redutei Griviței n” 1 erai forte ex- 

puși tragerei lurcesci, şi aveau diinice și 
simţitâre perderi; ei încercau alarme continue 
de amenințarea. întârcerel ofensive a inami- 

cului șa unui atac pornit din apropiere. Pentru 

a întări, dar, posiţiunea trupelor n6stre spre 

Griviţa, pentru a le scuti, în acea parte, de per- 

deri de tâte dilele și a le asigura o priveghiăre 

mal sigură și mal liniștită, respingerea vrăj- 

mașului din reduta Griviţa n” 2 era pe atât 

de trebuinci6să, pe cât și de dorită. Domnito- 
rul convocase în diua de 4, septembre pe 

comandantul corpului român, generalul Cer- 

nat, pe câte-și trei comandanţi -al divisiunelor 

și pe comandanții armelor speciale în consiliii 

de resbel, pentru a se cercela mijlocele cele 

mal nemerite spre a scâte pe inamic din po- 

sițiunea lul înaintată, și a! lua din stăpânire 
reduta, Griviţa n” 2. Nu era aci de loc vorba 
de o acţiune ca cele ce se. urmaseră "'naintea 

Plevnei în luna, lui iulie și la Fe —; n'avea 
Îl septombre ? 

a se eși din sistemul de procedere care se
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alesese, n'avea a se da atac de o-dată și.pe. 

i6tă linia cu întregul: forțelor armatei de Vest. 

3 balaliâne, numai, aveai. a se destina.la 
acâstă acţiune, care urma a se săvârși prin 

înaintare la atac ocrotită de lucrări de apro- 

piere cari să scurteze mai mult spaciul de 

percurs descoperit. Recunoscându-se în con- 

siliul de resbel necesitatea acestei. acţiuni 
pentru asigurarea posiţiunei armatel: romăne, 

se recunoscu asemenea. și urgenţa cu care 

ivebuia întreprinsă, căci se vedea cum Tur- 

cil lucraii necontenit, de la 31 august, la 

acea redută, și nu trebuia a le lăsa timp al 
spori tăria. Se decise, deci, a treia di, */,, sep- 

tembre, pentru atac, și Domnul ordonă ca în 

acest interval trupele nostre să lucreze di și 

n6pte spre a executa două ramuri de apro- 

piere și o paralelă, la 350 metri de reduta 

turcească. 

- Impreună cu aceste dispozițiuni menite a 

asigura resultatul și a împuţina, pe cât cu pu- 

tință, perderile, se ordonă pentru acea di o de- 
monstraţiune spre reduta inamică, atât pentru 
a. vedea gradul de privighiăre al inamicului și 

forțele ce el ţinea în redută, -cât și pentru a 
recunosce amiînunțit t&r6mul dinaintea redu- 

- tel, spre a nu se mai întimpina în. alac obsta- 

cole și surprinderi fatale ca la 30 august. Două.
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companii ale căpitanilor Botez și Irimia, din 
regimentul al 13-ea de dorobanţi, priimiră or- 
din a executa acâslă recunoscere. Ele porni- 
seră din drumul acoperit la 3 ore d. a. Și 
compania căpitanului Botez înaintă spre re- 

- dută, desfășurându-se în tiraliori; compania 
căpitanului Irimia urma ca susţinere. Indată 
ce inamicul zări înaintarea trupelor n6stre, el 
deschise focul asupra lor, la care tiralioril 
noștri r&spunseră fiind susținuți şi de bateria 
n6stră de la Redan, care începuse a trage a- 
supra întărire) turcesci. In acest foc locotenen- 
tul de artileriă Paraschivescu fa greu rănit 
de un glonţ; iar companiile n6stre, împlinin- 
du-și scopul și constatând că Turcii sunt pe 
pază, se retraseră în bună ordine, avend un 
sergent ucis și 4 soldați răniți în scurta re- 

„cunoscere. | 
Ordinile de executarea atacului se dedeseră 

de comandantul corpului romăn pentru + s 
septembre. In acea, qi artileria își începu la 6 
ore diminâța acţiunea, și o prelungi până la 
ora 1 d. a. coraform ordinului special al 
Domnitorului, spre a sdruncina mai tare pa- 
vapelul redutei. inamice și a înlesni sarcina 
bataliânelor n6stre; iar atacul avea să ncâpă 
la ora 1. Col6na de atac avea următâre ea for- 
maţiune :
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Comandant, colonel Sachelarie O. comandant al l-ei 
brigade de reservă. 

Batalionul al 2-ea din regimentul al lă-ea de 

dorobanţi, comandant maior Nicolae Ion. 

Batalionul al 2-ea din regimentul Y-ea de doro- 

banţi, comandant maior Handoca. 

Batalionul al 2-ea din regimentul 1-iă de liniă, 

comandazt maior Rădulescu. 

Susţinere : regimentul 7-ea de liniă, comandat de 

lde.-colonel Grigore I6n. ” 

“La ora 1 colonelul Sachelarie dete semnalul: 
de atac. Maiorul Nicolae I6n pornesce cu ba-. 

talionul al 2-a din regimentul al 15-ea de doro-: 

banţi și desfășură în tiraliori, având între rân- 
duri Gmeni purtând gabiâne pentru umplerea 

șanțului şi șcări de escaladare a parapetului. 

Dorobanţii se reped făr'a trage foc asupra re- 

tranșamentului inamic din 'naintea redutei, de . 
unde, după o scurtă luptă cu baioneta, res-: 

ping pe Turci car fug spre redută. Imediat 

după acest prim succes, maiorul Nicolae I6n 

comandă soldaţilor să a păși "nainte, și, în 

capul lor, se repede asupra redutei, ajunge la - 

şanţ unde se încinge o ferbinie încăierare cu 
vrăjmaşii 'aședaţi într'însul, și cu cei din re- 
dută. Bravii dorobanţi isbutesc prin voinicescul 
lor avânt a ocupa $anţul; ei pun scările: spre 

a începe suişul parapetului, dar aci tâte opin- 

telele lor se frâng de 'nălţimea verticală, dreplă 
12
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ca zidul, a peptului de pământ formând escarpa, 
precum și de focul crâncen pornit de pe ban- 
cheta redutei. Vitezul maior Nicolae I6n cade 

” lovit de glonț ; din cei-pairu comandanți de 
companiă, unul e ucis, 3 sunt răniți. In timpul 
acesta batalionul al 2-a din regimentul al 9-ea 

“de dorobanţi, în col6ne de companiă, alârgă 
în ajutorul batalionului care lupta în Șanțul 
redutei, dar Turcii concentrâză, asupra acestei 
trupe un foc atât de omoritor de glânțe și de 
şrapnele care o Jovesce în front, din redută, şi 
în flanc din întăririle de la Bucova, în cât în 
curând comandantul batalionului, maior Han- 
doca, și un mare număr de oficieri sunt răniţi 
Și puși afară din luptă, rândurile sunt sdrun- 
cinate și 'naintarea este oprită. Atunci coman- 
dantul colnei, colonelul Sachelarie, spre a în- 
tări atacul șa-i da impulsiune, pornesce bata- 
lionul din regimentul 1-iii de liniă, care, con- 
dus de maiorul Rădulescu, ajunge. până la 
retranşamentul în car& se adăpostiseră cele-l'- 
alte trupe și de unde schimbau focuri cu re- | 
duta turcescă. Dar și acest al 3-ea batalion 
întimpină mari perderi în oficieri și soldați; 
între oficierii cari cădură din acest batalion fu 
și căpitanul Călinescu D. de la cuartierul-ge- 
neral, care însoţise trupele de atac și fu ucis 
de un glonț în frunte.
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Bravii noștil oșteni puneaii eroice, dar za- 
darnice silinţe spre a învinge înd&r&tnica îm- 
protivire a Osmanliilor; cele 3 batalisne cari 
intraseră, în foc și perduseră mulţi dintr'al lor 
erai copleșite de numerul vrăjmașului din re- - 
dută, și de reservele turcesci cană alergaseră 
în forţe coverșilore din tabăra întărită de la 
Bucova. Cu tâte acestea, comandantul atacu- 
lui voi se mai facă o ultimă opinlire cu cele 2 
-bataline din reservă, și ordonă regimentului 
al -ea de liniă, care se alla în paralela nâstră 
ănteia, a merge în ajutorul trupelor învăluite în 
luptă. Batalionul 1-ii al acestui regiment, cu 
maiorul Pega în cap, sare cu hotărire peste 
parapetul paralelei și se asvârlă 'nainte, dar 
abia sosit. pe glacisul redutei, acest batalion 
plătesce și densul cu prisos sângerâsa deciu- 
ială a. morţel. 

Domnitorul priveghia de pe înălțimea redutei 
Grivița n“ 1 peripeţiile luptel. Ve&dând că, cu 
tâtă stăruința și statornicia bataliânelor cari 
atacase, nu se putuse înfrânge numai cu dîn- 
sele înprotivirea vrăjmașului, și chibzuind că 
a trimite în foc alte trupe ar fi a încăiera o . 

„acţiune întinsă și generală care nu era în inten- 
țiunile comandamentului și în sistema de pro- 
cedere adoptată, precum și a impune oștirek 
nostre mari perderi, disproporţionate cu scopul
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Ja care se tindea, căpetenia armatei romăne 

transmise, dar, colonelului Sachelarie ordinul 

a suspende atacul și a retrage din foc trupele 

sale, acoperindu-le cu batalionul al 2-a din 

regimentul al T-ea de liniă. Lupta se termină 

ast-fel pe ia orele 3 s6ra. 

Și în acestă lovire, ca în cele precedente și 
în cele urmăldre, oficierii și soldaţii noștri do- 
vediră r&sboinică vitejiă, voinicese avânt; și 

învederată mărturiă a marinimiel cu care își . 

vărsau sângele pentru ţeră este chiar num&- 

rul perderilor, în proporţiune cu efectivul res- 

irîns de trupe cari luară parle la luptă. In 

cele 3 bataliâne de atac și în cele 2 de susţi- 

nere, căduseră 20 oficieri (5 morți, 15 răniți); 
și 123 soldaţi ucişi, 452 răniți; total 595 

Gmeni afară din luptă. Oficierii cari jertfiră 
aci viaţa pentru ondrea stâgului fură: maiorul 

Nicolae I6n, comandantul batalionului al 2-a 

din regimentul al 15-ea de dorobanţi; căpi- 
tanil: Năstase I6n, din acelaș regiment; Bog- 

dan Nicolae, din batalionul al 3-ea de vânători, 

atașat la marele-cuartier domnesc; locote-. 

nentul Călinescu Dimitrie, oficier de ordonanță 

“al comandantului corpului de operaţiuni ; sub- 

locotenentul Dănescu din al 15-ea regiment 

de dorobanţi. Oficierii răniţi erai :. maiorul 
[Handoca, din regimentul al 9-ea de dorobanţi ;
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căpitanii: Andronescu Grigore, Rusu Ivachim 
și Hacik, din al l5-ea regiment de dorobanţi; 
Ionescu, din al 9-ea de dorobanţi ; Veropol 
Neagoe, din l-iul de liniă ; Davidescu și Mihă- 
escu George, din al 7-ea de liniă. Locote- 
nenții : Nicolaevici, din al L5-ea de dorobanţi ; 
Rătescu Dimitrie, din al 9-ea de dorobanţi ; 
Rădulescu T6n şi Macri, din l-iul de liniă ; 
Georgescu Ștefan, din al 7 -ea de liniă. Sub- 
locotenenții: Nicolescu George şi Valentinânu, 
din al 15 de dorobanţi. 

Nici de rândul acesta Turcii nu se depăr- 
“tară de la sălbatecul lor obiceiă d'a măcelări 
pe răniți şi batjocori pe morţi. Trupurile ma- 
iorului Nicolae I6n și căpitanului Năstase, 
morţi în-șanțul redutei, fură sfărticate cu to- 
pre; răniții noștri cari în retragere nu se 
putură r&dica din acel șanț, fură uciși. Servi- 
ciul nostru sanitar se folosi de lumina dile 
spre a aduna răniții de pe câmpul de luptă, 
însă nu fără a fi expuși focurilor inamicului 
care, nerespectând semnul Crucei Roșie, căuta 
săl împedice în acâstă umană îndeletnicire. 
Dacă. revenim asupra tristelor incidente de 
acest fel, o facem spre a desluşi cum prin în- 
găduința unor asemenea. barbarii își ofilise 
armata otomană gloria, își înstrăinase firescele
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simpatii datorite oștenilor care își apără cu 
bărbăţiă ţera. | 

După încetarea luptei, Domnitorul merse e de 

cercetă răniții noștri la ambulanţă. Printre 
dinșii se afla şi căpitanul Bogdan, lovit de 

mârte d'o. spărtură de obuz carei sfâșiase 
pântecele ; rana nu mai da nici o nădejde de 

scăpare, și tînărul oficier încetă din viaţă 

peste n6pte, răbdând cu tăriă de suflet slăvita 

muceniciă pentru patriă. Căpitanul Bogdan 

făcea parte din marele-cuartier ca oficier de 

ordonanță. Adjutanţii şi oficierii de ordonanţă 
domnesci erai atunci 13, și superstiţioşil— 
căci și armatele aii superstiţioșii lor printre 

toţi acei Gmeni hotăriţi ași jertii viața— su- - 

perstițioșii luaţi în glumă de camaradi, nu lip- 

siră a se gândi la piaza rea a numerului 13. 

Pe câmpul de bhătaiă Domnitorul ordonase că- 

pitanului-adjutant Vlădoianu și la doi oficieri 
de ordonanţă, între cari căpitanul Bogdan, a 

porni la paralela de unde avea să încâpă ata- 

cul și a aduce sciințe despre mersul luptei. 

Câte-și trei acei oficieri însoţiră col6na de 
atac, și în acâstă împrejurare fusese lovit că- 

pitanul Bogdan. Domnitorul visită la ambu- 

lanţă, pe distinsul oficie» care își păstră până 

în ultimul moment tâte simţirile, fără ași face 
ilusiuni despre apropiatul săi sfirşit, decla-
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rând că este fericit ași da viaţa pentru 'Ț6ră 
și Domn. Capul armatei îl trimise în acea, sera 
Stcua Romăniei, pe care valorosul căpitan 
avu mulțumirea, s'o vâdă lucind pe pept îna- 
inte da 'şi da eroicul lui suflet. 

Pe când trupele romăne de pe marginea 
dreptă a Vidului lucrau a'și întări posițiunile, 
acțiunea corpului nostru de cavaleriă de la 
Vestul Plevnei dobândea o 'nsemnătate și mai 
mare prin tactica adoptată acum de coman- 
damentul armatei în atacul Plevnei. Acâstă 
cavaleriă nu mal avea să se mărginâscă în- 
tun rol de observaţiune și să se acopere 
flancul nostru drept, cum fusese sarcina ei 
până la 30 august. De vreme ce se hotărise 
a se împresura, Plevna, ea trebuia să concure 
n mod activ la împresurare, închidând ină- 
micului liniile sale de comunicaţiuni şi de re- 
tragere spre Orhanie și Sofia, la miază-di, spre 
Rahova și Vidin la miază-n6pte. Ea trebuia 
se curețe de ori-ce adunări de trupe vrăjmaşe 
rada din jurul Plevnei între Vid și Isker, să'și 
pună tote silințele spre a împedeca sosirea 
de ajutâre de 6meni și aprovisionări oștirei 
lui Osman pașa. | 

Sa vădut în ce chip onorabil își primiră 
„botezul vitejilor, călăreţii noștri în diua de 
tepe: EI adăugiră în curînd cinstea ce "și "9 septembre*
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dobândiseră în ochii fraţilor de 6ste, printr'un 
noi fapt de arme. Comandantul divisiunel 

de cavaleriă romănă, colonelul Creţeanu, în 
înțelegere cu comandantul întregului corp, ge- 
neralul Loșkaret, pornise din Dolny-Etropol, 

„în dilele de pi e nas 2/n his ȘI */uc Sep- 
tembre, escadrâne de roșiori și de călărași 
spre Mahaleta, Semeret-Trestenik și Kacemu- 
nița spre a priveghia drumul către Rahova, 
pe când cavaleria rusâscă făcea acelaș servi- 
ciii de siguranță pe drumul Plevnei, spre Dub- 
nik și Teliș. Aceste escadrâne se întălniră în 
mai multe rânduri cu detașamente de Cerkezi 
veniţi spre a furagia și face plâşcă prin acele - 
sate ;. roșiorii și călărașil îl luară în gână uci- 
gând și rănind din cel ce stăteaii la luptă. In 
aceste hărțuiri aY noștri n'avură de cât un om 
omorit de glonţ, câți-va cal ucişi sau răniți. 
In diua de */,, septembre se petrecu însă o 
ciocnire mal seri6să, în care călăreţi! noştri 
se purlară în chip strălucit. 

Escadronul al 3-a din regimentul 1-it de 
roșiori și un detașament de 30 călărași din 
regimentul al 5-lea pornise în acea di din 
Mahaleta, trecuse Iskerul spre a merge în re- 
cunoscere spre Bieloslatina și valea Shkitului, 
pe unde pogră un drum de comunicaţiă cu 
Rahova. Inaintând spre IKnâja. dincolo de 
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Isker, comandantul recunâscerei, află de la 

țărani bulgari că acest sat este ocupat de că- 

lărime turcâscă venită despre Rahova, și con- 

dusă de însuși caimacamul acestei cetăţi, care 
voia să intre în Plevna, spre a lua înțelegeri cu 

Osman pașa. Comandantul român se hotărasce 
a ataca pe Turci spre a. recunsce forțele lor, 

și ordonă călăraşilor a face un ocol împrejurul 

satului și a cădea în spatele inamicului, pe 

când roşioriă, pornind drept pe drumul cel 

mare, vor lovi în front. Vedetele turcesci 

din capul satului zăresc înaintarea roșiorilor 
și dau alarma ; Turcii, în numâ&r de 2 esca- 

drâne Cerkeză, încalecă' şi 'și strâng repede 

rândurile, dispunându-se a priimi lupta. Cer- 

keziy, înimați de oficierul superior care-1 co- 
- mandă, ţin pept năvalei soldaţilor noștri, și o 

luptă viuă, călăreț cu călăreț, se încinge între 

Turci și Români. În acelaș timp călărașii încon- 
juraseră marginea satului și veniai despre par- 
tea opusă. Turcii vedendu-se isbiți din două 
lături, încep retragerea, încolţiți de al noștri 
cari 1 lua în săbil. In această luptă susținută 
cu mult avânt de cavaleria n6stră, vrăjmașul 
perdu un stindard, 3 morți; 11 răniți turcesci 
r&mase:ă pe teren, împreună cu mal mulți 
cal și arme. Călăreţii noștri n'avură de cât 1
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soldat și un cal ucis, 7 Gmeni Şi mal mulţi 
cal răniți. 

Stindardul luat de la vrăjmaș fu înain- 
tat de colonelul Creţeanu comandantului su- 
prem al armatei romăne, la cuartierul general 
de la Poradim, și sosi aci în sâra de 7, sem- 
tembre. Domnitorul ordonă ca, acest stindard 
să se trimită la Bucurescl și să se așede în 
Arsenal, alături de cel cucerit de trupele n6stre 
la asaltul Griviței. 

Atenţiunea comandantului armatei de Vest 
“era mult atrasă spre Apus de Plevna şi țărmul 
drept al Vidului, unde posițiunea n6stră era 
mai slabă. Căci dacă pe țărmul stîng al acestei 
girle, la Nord şi la Răsărit, înconjurarea, ta- 
perei turcesci înainta cu vigore, la Apus și la 
Miază-n6pte a Plevnei se aflau liniile de co- 
municaţiune şi de retragere ale inamicului, și 
acele linii urmau a fi priveghiate cu vigilenţă. 
Penă la sosirea ajutorelor ruse Și romăne, nu 
se putea trimite infanteriă pe ţărmul stîng al 
Vidului; acea zonă trebuia, deci, ținută cu 
trupe de cavaleriă. Pe altă parte, ajutârele 
romăne cari mal sosiră din ţâră priimiră des- 
tinațiunea a forma un corp de observaţiune 
însărcinat a întări și a păstra liniile de co- 
municaţiuni și de retragere ale armatei nâstre, 
scutindu-le. de oxi-ce atac care ar fi putut
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porni despre Rahova saii Vidin, cu scop de a 
amenința și tăia acele linii de basa n6siră de 
operațiuni și de podul-peste Dunăre de la Mă- 
gurele-Nicopole. Acest corp de observaţiune 
se constitui la */,, septembre și fu pus sub 
comandamentul colonelului Slăniceanu, având. 
de şef de stat-major pe loc.-colonel Dimitrescu 
Maican D. Comandantul armatei de Vest dis- 
puse, dar, a se întări corpul de cavaleriă de 
pe malul stîng al Vidului, și, spre acest sfîrşit, 
se rechiămă generalul Loșkaref cu cele 3 re- 
gimente din divisiunea 9-a rusâscă. şi cu re- 

„gimentul al 16-ea Casaci de Don, de pe mâlul 
stîng al Vidului, și se aședă la aripa stîngă a 
armatei de Vest; iar la aripa drâptă, peste Vid, 
se trimiseră trupe mai odihnite din regimen- 
tele 21 şi 22 Casaci de Don (brigada Teher- 
nozubof) regimentele de Casaci de Kuban și 
Vladicaucas (brigada Tutolmin) și regimentele 
al 4-ea ulani, al 4-ea husari și al 4-ea dragoni 
cu 4 baterii călăreţe. La aceste regimente ru- 
sesci se alipiră regimentele 1-iu și al 2-ea ro- 
șiori (brigada. Creţeanu) al 5-ea și al G-ea că- 
lărași (brigada Formac) și o bateriă călăreță 
din regimentul 1-ii de artileriă. Comanda- 
mentul acestui corp de cavaleriă format din 
11 regimente și 5 baterii ruse-romăne, .repre- 

"sentând în total: peste 6000 săbil şi 30 tunuri,
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se încredință fostului şef provisorii al corpului 
al IV-ea rusesc, loc.-general Krylof, care își 

începu însărcinarea la */,, septembre. Inainte 
de a se despărți de regimentele romănesci pe 
cari le avusese până atunci în divisiunea sa. 

generalul Loșkaref dede un ordin de di lău- 
dând serviciile aduse de acele regimente. 

- Tocmai în timpul înlocuirei generalului 
Loșkaref prin gereralul Krylof, corpul de ca- 
valeriă de peste Vid adunase sciințe despre 
marșul spre Plevna a unei tari colâne inamice 
escortând un convoiii cu aprovisionări și mu- 
niţiuni, şi acele sciințe anunțat că colâna ar 
fi venind despre Rahova. Generalul Krylof 
pornesce în recundscere la Nord, spre Rahova, 
2 escadrâne roșiori, 2 escadrâne rusesc! și 2 
tunuri din bateria călăreță romănă; iar la 
Sud, spre Teliș, trimite alte + escadrâne ru- 
sesci cu 2 tunuri. Escadronele despre Rahova 
trec Iskerul și împing cercetările. lor prin sa- 
tele Kn6ja, Tîrnak, Bieloslatina până în valea 
Skitului, însă, afară de câte-va cete de başi- 
bozuci pe cari le împrăștiă, aceste escadrone 
nu descoper înaintarea vre-unel gldte inamice. 
Țăranii bulgari spun că tocmai la Sud, spre 
Vraţa, Sar afla o colână mare de Turci cu 
vro 2000 care. Recun6scerea rusâscă pornită 
spre Teliș dă, chiar în prâjma acestui lîrg,
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peste detașamente num&r6se turcesci cu cari 

susține o scurtă luptă, însă comandantul re- 
cundscerei, colonelul Stakelberg, nesimţin- 
du-se destul de tare, se întârce fără a [i putut 
constata numărul vrăjmașului. 

Se vedea, dar, prin acesta că scirea înain-“ 

tărei col6nei despre Rahova fusese răspândită 
într'adins pentru a distrage în acea parte aten- 

țiunea. cavaleriei, și că în adevăr ajutorul 
turcesc venea despre Orhanie. Comandantul 
corpului de cavaleriă. ordonă. atunci brigadei 
de Casaci Tutolmin, împreună cu 2 escadrâne 

„din regimentul al 5-ea de călărași și S tunuri, 
să pornescă la */,, septembre spre Teliș și să 
recunâscă forțele inamicului. Colonelul 'Tutol- 
min, atacând pe Turci cu energiă, îl silesce ași 
desfășura puterile, și constată, ast-fel, că ey 
dispun de 10 tabore infanteriă, 2 regimente 
cavaleriă și 6 tunuri, peste tot vre-o 8000 
Gmeni. Aceste trupe se porniseră de Şefket 
pașa, din Orhanie, sub ordinile lui Ahmet-Haf- 
zi pașa, şi escoriaii un convoiit cu aprovisio- 
nări de hrană și muniţiuni ca de 2000 care. Aci 
generalul Krylof cădu în greșala a aștepta în 
posiţiunele sale de Ja Dolny-Dubnik pe inamic, 
în loc ca, comform și instrucțiunilor ce avea, 

„ȘI menirel tactice a cavaleriei, si'nainteze cât 
„mai mult spre dînsul și ma! departe de Plevna,
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și cu-glota de 6000 călăreți și 30 tunuri de 
cari dispunea, să caute al copleși cu artileria, 
al amenința flancurile, a'l împedica în marș, 
ai rupe din numerosul convoiii care nu se 
putea mișca de cât încet. 

In loc de acesta general Krylof se expuse a 
fi luat între dout focuri, cum se va vedea îndată. 
Col6na turcâscă înaintase în diua de '%/,, sep- 
tembre, la 10 ore dimin€ţa din Gorny-Dubnik 
spre Dolny-Dubnik. Comandantul corpului de 
cavaleriă încunosciință pe colonelul Creţeanu 
că începe lupta cu cele 7 regimente rusesci, 
cu regimentul al d-ea călărași și cu 4 baterii, 
iar colonelului romăn îi prescrie a asigura 
stînga și linia de retragere cu brigada de TOŞI- 
ori, cu regimentul al i-ea călărași și cu bate- 
ria călărâță romănă. Generalul Irylof deschide 
o acțiune de axtileriă care opresce colâna 
lurcescă, dar, pe la 2 ore d. a.es din tabăra 
întărită a Plevnei două col6ne turcesci, din 
care una, formată de 2 bataliâne infanteriă și 
6 escadrâne cavaleriă, înaintâză sub protec:: 
țiunea întăririlor de la Opanez asupra vedete- 
lor n6stre de la Etropol; iar a doua col6nă, 
mal numerbsă, pogbră de pe Muntele-Verde 
şi sendreptă spre Dolny-Dubnik. Colonelul 
Creţeanu informă pe comandantul corpului 
despre aceste mișcări ale inamicului, ȘI Or-
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donă. bateriei călărețe a a deschide focul asupra 
col6nei d'inaintea sa. Focul căpitanului Hepi- 
tes slînjinesce înaintarea vrăjmașului, iar ge- 
neralul Krylof vădându-se luat între două fo- 
curi de bataliânele lui Ahmet-Hafzi venind 
despre Dubnik, de acele ale lui Osman eșind 
din Plevna, începe a se retrage spre Semeret- 
Trestenik, lăsând ca 'napol-gardă la Etropol 
brigada de Casaci Tehernozubof și brigada de 
„călărași Formac. Soseua între Dolny-Dubnik 
și Plevna remănând ast-fel deschisă, colâna 
și convoiul turcesc ajunseră la deslinaţiune 
în acea n6pte și în diminâţa dilei de "l sep- 
tembre. 

Sa vădut că oștirea romănescă începuse 
chiar de a doua qi de bătălia de la auz ÎI “septembre 

a lucra:cu mare activitate la. întăriri, şi că 
acestă activitate atrăsese mulțumirea. marelui- 
duce comandant al armatei rusesci Și fusese 
dată acesteia drept pildă. Am arttat aseme- 
nea lucrările de fortificaţiuni care se s&vârși- 
seră sau se începuseră în acele patru dile 
până la *, septembre. De atunci aceste lu- 
crări se urmaii fără preget, Comandantul ar- 
tiieriei armatei n6stre de operaţiuni, general 
Manu, -ajutat de comandanții de artileriă ar 
divisiunelor, colonelii Arion E E, Dabija și Herkt, . 
recunoscuse și hotărise punctele cel mat 
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priincise pentru aşedarea nuoilor baterii ce 
aveau a se construi, și armamentul ce trebu- 
iati să primâscă. Comandantul geniului, loc.- 

colonel Berendeiă, trăsese împreună cu. ofi- 
cieril acestul serviciii planul lucrărilor de în- 

tărire : drumuri acoperite, drumuri de apro- 

piere, paralele, retranşamenie, săgeți, lunete 

și redute cari aveau să 6să din pământ între 
liniile romăne, și să transforme posiţia n6stră, 

într'o tabără întărită tot atât de puternică ca 

a lui Osman. 

Grămădirea de fapte și de întîmplări însem- 

nate ce ne-am propus a reaminti, nu îngăduie 

acestei cărți a intra în prea întinse desvollări 
particulare. Așa dar. chiar din acest cuvânt, 

descrierea amînunţită a număroselor lucrări 

de forlificaţiuni trec&tore cari se făcură ne- 

obosit di și n6pte de armata n6stră în jurul 
Plevnei, nu ne-ar fi cu putință a o face aci, 

și nu maj este nevoiă să adăugim că,. pentru 

asemenea descriere, ar trebui o competență 

tecnică la care, de la început, am spus că nu 

pretinde modesta naraţiune de faţă. Distinşi 
ai noștri camaradi, olicieri de artileriă și de 

genii, aii desvoltat și de sigur vor desvolta 

încă acâstă materiă cu mult mai mare auto- 

ritate și pricepere de cât nol, şi în acestă pri- 

vință se află deslușiri preți6se în meritoriul
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curs de fortificaţiune ţinut de d. maior Crai- 
nicenu la șc6la de aplicaţiă de artileriă și de 
geniu din Bucuresci, curs publicat cu apro- 
barea consiliului superior al armatei. Noi ne 
vom mărgini a face aci, pentru înțelegerea 
faptelor ce povestim, un scurt resumat al for- 
tificărilor r&dicate de trupele n6âtre în jurul 
Plevnei, şi cari se pot urma pe schiţele ală- 
turate unde se coprind atât posiţiunele ar- 
“matei romăne, cât și acele ale armatei ruse 
în fața tabărel întărite turcescl.: 

De două feluri eraii aceste fortificări. Pe de 
o parle se făceaii lucrări ofensive în contra 
redutei Griviţa ne 2, rămasă în mâna vrăjma- 
șului și care trebuia din ce în ce mai mult 
strînsă, și îmbrînată, spre ai paralisa acțiunea. 
Șa o pune în neputinţă d'a vătăma posiţiunea 
n6stră din reduta Griviţa ne 1; pe d'altă parte 
se execulaii lucrări defensive a. întregel linil 
de împresurare având menire a. o întări pe 
front, pe flancuri și 'napol. In ordinea lucră- 
rilor cari aveaii reduta turcescă de obiectiv, 
se îndeplinise, în prima jumătate a lunel lui 
septembre, pe lângă baterii nout de cari am 

„Vorbit la pagina 162 și pe lângă drumul acope- 
rit de 1113 metri lungime, o seriă de lucrări 

. de apropiere cari luau în fiă-care (i desvoltări 

13
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mai mari. După deschiderea. de către divisi- 

unea i-a a paralelei a 2-a,la 150 metri de 

reduta tureâscă, se lărgise acestă paralelă, 

se începuse, la '%/,, septembre, a 3-a para- 

lelă la 70 metri distanță de inamic sub focul 
săi violent de obuse şi de glânţe, se ter. 

minase lucrările de comunicaţiune între pa- 
ralela 2-a și 3-a, se stabilise piețele de 
arme între paralela. l-a și 2-a, se rtdicase 

traversele. La 2, septembre timpul deve- 

nise -ploios, ceia ce îngreuna lucrările; cu 

tâte acestea ele urmaii cu mare stăruință. 

La "/a paralela 3-a era isprăvită, și se pre- 

găteaii apărări pentru a aședa în acea para- 

“lelă o bateriă de mortiere care să asvârle 

bombe în reduta vrăjmașă. Se făceaii, în ace- 

laș timp, lucrări pentru construirea paralelei 

a 4-a *). 

Pentru întărirea posiţiunilor armatei n6stre 

și împresurarea celei inamice, se armase re- 
duta Alexandru cu 4 tununi de 9 cm. și se 
ocupase cu 2 companii de infanteriă, pe 

când alte 2 companil erai aședate pe flancuii. 

Redutele Verbiţa, Kalișovaţ şi Rihen **%) se 
lucraseră asemenea, şi pe lngă aceste două 

din urmă redute se mal instalaseră 2 haterii 

*) VedI pe plan lucrările de apropiere spre reduta Griviţa nt 1- 

**) Vedt schița de plan a întăririlor Plevner
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armate cu tunuri -de 9 cm. spre a bate în 
vălcelele lăturalnice cari se încrucișau în jurul 
acelor redute. In fine, între Riben și Kalișovaţ 
se mal r&dicase o lunetă pentru 2 companii 
de infanteriă, cari avâu a priveghia drumurile 
venind de la Opanez și eșind în valea Kali- 
șovaţului. 

La început Turcii părură sur prinși de acestă 
nouă tactică întrebuințată în contra lor ; ei se 
aşteplai a vedea urmându-se sistemul atacu- 
„rilor generale ca acele din iulie și: 30 anenet 1 în septembray 
și negreșit că acest sistem de înaintare des- 
coperită asupra întăririlor care-l adăpostea și 
de unde puteai să pricinuiescă mary perdeuă 
năvălitorului, le convenea mâl bine de cât 
asemenea pășire spre dinșii may încet, dar mai 
sigur, care ameninţa ai închide cu vreme într'- 
un neînfrânt cere de fer și de foc. EX începură 
de pe acum a se îngriji de comunicațiile și de 
aprovisionările lor. Sa vădut cum isbutise a 
se străcura în 'diua de "/,, septembre convoiul 
cu hrană şi muniţiuni al lui Ahmet-Hafzi ; şi 
Șefket pașa, care comanda la Orhanie, priimi 
însărcinare a aduce la fiă- -care două s&ptă- 
mâni câte un asemenea convoii în Plevna. 

Prin resbelul de asedii început acu, armata 
vomănă trecea și densa la alt-fel de traii. 
Activitatea trupelor în campaniă executând
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marșuri și contra-marșuri, avântul lor mereii 

hrănit de mișcarea "nainte, de -schimbarea 

priveliştelor, de ivirea. altor întîmplări, tote 

aceste erai acum. înlocuite pentru soldaţii 
noștri prin: popășirea. pe acelaș câmp, prin 

mânerea în fața aceluiaș orizont și împlini- 
rea periodică a acelorași lucrări, acelorași 

„ocupaţiuni. Ac6sta contribuie neapărat a se 
cere ca armatele, în operațiuni de asedii, să 
desvolte, pste întrun grad şi mai mare, răb- 
dare, statorniciă, încordare energică a voin- . 
țelor și caracterelor. Imprejurarea de faţă fu, 
dar, pentru 6stea romănâscă, o nouă încercare, 

o de izn6vă dare la menghină a r&sboinicelor 
el însușiri. Nu numal cu pușca, cu spada, 

cu tunul, dar și cu sapa și cu tirnăcopul 
trebuiaii să lupte soldaţii noștri, să restârne 
pământul ca să! facă grâpă; șanț ori movilă 

cari să 'năbușâscă pe vrăjmaș. Câte silințe, 

câte trude nu sunt ei nevoiţi acum să des- 
„fâșure muncind cu mintea, de o potrivă ca cu 
trupul, spre a sta în necontenită pază, în ne- 
adormită veghiare. O parte din trupe este rân- 
duită pentru „iucrările carl se s&virșesc, altă 
parte face serviciul în tranșele, iar restul stă 
în bivuacuri gata a lua armele la cea dânici 
alarmă. Cu cât apropierile nostre înainiâză 
spre reduta atacată, cu atât focul aceștia de-
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vine mai primejdios ; Turcii trag fără preget 
pentru a împedica, pe lucrători, cari sunt siliţi 
a munci mai. mult. nâptea, ca să sustragă 
lucrările vederei inamicului. Dar și atunci a- 
cesta, cunoscând scopul la care tindem Și 
bănuind lucrarea, n6stră, întrerupe tăcerea 
nopțel prin focuri dese și violente. „Câp viteji, 
plecaţi pe unâlta cu care 'ntorc. pământul, nu 
„cad loviți de glonț în tăcere şi 'n întuneric, fără 
să aibă cel puţin gloriosul sfirșit al oştenului 
în exaltațiunea luptei și la lumina 's6relui! . 

Serviciul în tranșele era mal ales obositor 
pe c6ja umedă și ploile acestui ano-timp, în 
nopțile reci și nesfirșite în cari nu era permis 
a aprinde focuri din causa, vecinătăţei vrăj- 
mașului. Trăgend necontenit cu urechia la 
cel mal mic sgomot, ţintind mereii cu ochit 
“nainte spre a se feri de ork-ce surprindere, 
soldaţii, împreună cu oficieril. lor, petreceaii 
dile şi nopți întregi cu picidrele în noroiti până 
în genuchi, cu trupul pătruns de plâiă și de 
umedslă. Multă tăriă fisică, și- mai multă tăriă 
morală se cere spre a duce asemenea. traii ; 
însă bravil noștri ostași întîmpinati (te -greu- 
tățile, răbdau tote neajunsurile cu energia pe 
care le-o da consciința că “ȘI. împlinesc: da- 
toria către eră, şi că tote aceste silinţe, lupte
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şi jertfiri ai s'o facă liberă; „neaternată, n mândră 
de îil ei. 

La */,, septembre sosi 'naintea Plevnei loc.- 
general Todleben și se presentă comandantului 
armatei de Vest, Domnului Romănilor. Sim-- 
patică figură, aceia a eroului de la Sevasto- 
pole, purtând fără, îngîmfare şi cu simplici- 
tatea duhurilor înalte, faima ce își dobândise. 
Indată după sosirea-l, vestitul inginer militar . - 
porni may multe dile d'a rândul cu Domnitorul 
și marele-duce Nicolae în examinarea posi- 
țiunelor din jurul Plevnei, spre a'ȘI da. părerea 
asupra chipului ce “1 credea mai nemerit 
pentru a se birui împrotivirea oştirei turcesci 
și a îndărătnicului ei comandant. După un 
sludiii amănunțit al terenului şi foitificărilor 
vrăjmașe, generalul 'Todleben osândi cu de- 
săverșire sistemul atacurilor descoperite și 
asalturilor nesprijinite de lucrări protectâre, . 
declarând că, în starea de lucruri 'naintea 
Plevnei, asemenea. sistem nu putea S'ajungă 
la alt resultat de cât la desființarea trupelor. 
care întreprind. Singura tactică rațională, 
dupe ilustrul general, era. împresurarea vrăj- 
mașului cu contra-întăriră, era, în sfirșit, tac- 
tica. propusă de capul armatei romăne, de 
Domnul Carol. Ast-fel pronunciă, ca autorisat 
arbitru, genialul oficier care povăţuise apă-
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rarea unel. cetăți memorabile, și, prin n&sco- 

cirile priceputei sale minți, ţinuse locului în 
“Crimeea, la 1855, timp de i prerdece luni 

oștirile a patru mari puteri militare. | 
In inspecţiunile ce făcu împreună cu Dom- 

nul Carol și cu căpetenia rusâscă, generalul 

Todleben observă, cu mirare, dar cu deplină 
mulţumire, lucrările săvârșite de Romăni. Re- 
numitul inginer ostășesc felicită pe Domnitor 
pentru iscusința și înțelegerea oștirei. sale în 
acestă ramură a sciinţei resboiului, și ace- 
leași laude le făcu înaintea Impăratului Rusiei 
și marelui-duce Nicolae. Generalul -văduse, 

asemenea, trupele n6stre în tranșeele înain- 

tate, și rămăsese deplin satisfăcut de chipul 
cu cate dânsele îndeplineau acel greii şi pe- 

riculos serviciu, cu deșteptăciune, cu energie 

și sânge rece, întocmai ca şi -armatele îmbă- 

“trînite în lupte. T6te aceste amânunte pri- 
vind oștirea, n6stră alrăseseră cu atât may 

mult atențiunea generalului. Todleben, că, 
până la data sosirel sale la armata de Vest, 

trupele rusesci r&dicaseră pucine și neînsem- 
nate întăriri; iar singurile lucrări de apropiere 

prin paralele, drumuri de înaintare (chemâne- 

ments) etc. în faţa inamicului se făcuseră nu- 
mai de trupele romăne, cele 'imperiale nu
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întrebuințară. ast-fel de lucrări de apropiere 
nici mal în urmă, până la căderea, Plevnei. - 

Comandamentul rusesc, luminat acum și. 
de vederile generalului Todleben, hotări: a le 
pune energic în lucrare. Aceste vederi erai, 
cum s'a. arătat, în deşăvârşilă conglăsuire cu 
ale Domnului. Romănilor, Și negreșit că nu 
putea [i mai naturală și mal nemerită cuge- 
tare, de cât aceia d'a însărcina pe generalul 
Todleben a lucra, împreună cu comandantul 
armatei de. Vest, pentru. aducerea la îndepli- 
nire a unor ide! cari se 'ntâlniseră de la în- 
ceput. Generalul priimi cu mulțumire acâstă 
însărcinare sub Domnul Carol, și ast-fel, 
la finele lui septembre st. v. loc.-general 
adjutant al Impăratului, E. de Todleben, fu 
numit prin ordin de di ajutor (rusesce po- 
mojnil) al comandantului armatei de Vest. De 
o-dată cu numirea generalului Todleben, se. 
mal făcură și următârele mutări în statul-ma-. 
jor general al numitei armate: generalul Zo- 
tof, până aci șef de stat-major general, trecu 
înapoi la comandamentul corpului al IV-ea care 
'] îndeplinise provisorit generalul IKrylof, îna- 
inte de a fi numit comandant al cavaleriei. 
Loc.-general principele de Imeritia fu numit 
șef de stat-major general al armatei de Vest, 
în locul generalului Zotot, şi, ca sub-șef de
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stal-major, se rândui colonelul principe Canta- 
cuzino. Divisia care o comandase până atunci 

„principele Imeritinski fu încredințată genera- 
lulul Skobelef II. În armata de operaţiuni ro- 
mănă nu urmă schimbări esenţiale. 

Concordanţa de vederi în privinţa operaţiu- 
nelor în contra Plevnei între Domnul Romă- 
nilor şi generalul 'Todleben, există și asupra 
efectivului cu care trebuia să se execute acele 
operațiuni. In consiliul de -resbel de la Rade- 
nița, Domnitorul își expusese părerea că numă&- 
rul trupelor aliate, chiămate a'opera în contra 
Plevnei, nu era îndestulător, de și stalul-ma- 
jor rusesc credea altmintrelea, şi arătase că 
este de trebuinţă a se urca acel număr cel 
mal puţin la 100,000 Gmeni. Generalul Tod- 
leben declară așijderea că efectivul armatei 
în faţa Plevnei trebuia. urcat chiar mal sus de 
acesiă cilră, și că numai cu asemenea condi- 

țiune pâte respunde de succes. Vom vedea că 
și acestă propunere a comandantului armatei 
de Vest, șa ajutorului său, fu. îndeplinită de 
comandamentul rusesc prin considerabilă 
sporire'a trupelor acestei armate. Până la so- 
şirea acestul spor, îngrijirea generalului 'Tod- 
leben se. îndreplă, ast-flel cum fusese îndrep- 
tată şi îngrijirea Domnitorului, către partea - 

slabă a posiţiunei armatei împresurătâre,
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către țermul stâng al Vidului, unde se afla | 
liniile de comunicațiuni ale inamicului spre 
Rahova, Vidin, Orhanie, Sofia. Câtă vreme 
aceste linil nu era desăvârşit închise, armata 
lui Osman, aprovisionată cu hrană Și muni- 
nițiuni, sta în picidre, putea să- 'ŞI urmeze în 
nesfir sit împrolivirea, putea, la nevoiă, să-'și 
opere retragerea pe acele linii. ba: putea 
chiar să sosâscă pe donsele armata de 'des- 
presurare pe care Turcil se îndeletniceat s'o 
formeze la Sofia. - Cavaleria care era peste 
Vid, de și numerâsă, nu era însă îndestulătâre 
spre a închide în mod permanent acele linil; 
ea ar fi trebuit să fiă sprijinită de infanteriă, 
ceia ce nu se putea face atunci din lipsă de 

„trupe. Acâstă nevoiă se ma! învederă încă o- 
dată în ultimele dile ale lui septembre, prin 
faptul ce povestim mal la vale. 

Corpul de cavaleriă rusă-romănă al gene- 
ralului IKrylof, care se retrăsese la. A sep- 
tembre la Semeret-Trestenik înaintea colnei 
lui Ahmet-Hafzi și a trupelor turcescl eșite. din: 
Plevna, porni la *, pentru a. face o demon- 
strațiă asupra Rahovei, izgonind câte-va cete 
de bași-bozuci ce întâlni în cale, și tăind liniile 
telegrafice între Rahova-Plevna și Rahova-Vi- 
din. Acestă demonstraţiă, făcută din propria 
inițiativă a generalului Krylof, căci comandan-
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lui armatei de Vest n'avea încă atunci inten- 
ţiunea a. se da asupra Rahovei. atacul pe care 
avea să "1 ordone ma! târdiii, acestă demon- 
straţiune rămase, în definitiv, fără nici un re- 
sultat apreciabil, dor numai de a se cun6sce 
ceia ce se scia, că Rahova era întărită cu 3 

vedute și conținea. o garnisână ca de 3000 
Gmeni. Generalul Irylof deschise focul asupra: 
acelor redute în diua de *:|,, septembre, cano- 
nada se audi peste Dunăre de bateriile n6stre 
de la Bechet, casă deschiseră şi ele focul asu- 
pra cetăţei turcesci. Comandantul corpului de 

cavaleriă opri aci acţiunea. «neîmpingând> dice 

dânsul în raportul său, catacul ma! departe, 

având în vedere imposibilitatea de a păstra. 

numa! cu cavaleriă,. piaţa în urma luărel ei, 
și neputând a'! da, foc fiind mai mult bulgă- 
rescă de cât turcâscă.> Negreșit că dacă nu 
era a se obține alt resultat, demonstrația asu-: 
pra Rahovel fusese inutilă de la 'nceput. * 

In timpul cât lipsise spre Rahova corpul 

principal de cavaleriă, brigada de călărași 

Formac și. brigada de Cazaci Tchernozubof 
prinseseră, în două rânduri, 2 convoiuri tur- 

cesci cari voiau a intra în Plevna, unul de 20 

altul de 100 care cu făină, orz și furagiii. Grosul 

corpului de cavaleriă pornise la. *%/,, septembre 

la Riben, unde se reaprovisionase cu hrană 

 



198 ” CARTEA OPTA - 

și muniţiuni, și sosise la. '%/,, la Semeret-Tres- 
tenik, de unde împinse în aceiași di un detașa- 
ment sub colonelul Levis pe sosâua Sofia prin 
Teliș, Cervenibreg, Rupcea și Radomircea, 
căci generalul Krylof aflase că inamicul pro- 
fitase de lăsarea în nepreveghiare a acelei căi 
către care atențiunea comandantului cava- 
leriei aliate ar fi trebuit să fiă. îndreptată, cu 
mai mult temeiii, de cât spre drumul Rahovei, 
Și înainta din noii un mare convoiii spre a'l 
străcura în Plevna. | 

Pentru Qiua de W+rtemize se ordonase de 
capul armatei de Vest o recunâscere asupra 
întăririlor Opanezului, în vecinătatea căror se 
aflase de la Bulgari fugiţi din “Plevna, și de la 
desertoni turci, că'și avea tabără Osman pașa. 
Acestă recundscere avea să se execute de co- 
mandandantul divisiunelr 2-a*): Generalul Cer- 
nat ceruse generalului Krylofa susține Cu cava- 
leria sa de peste Vid acestă operaţiune, făcând 
demonstrațiuni în fața Opanezului spre a ne- 
linisci și din acea 'parte pe inamic. Colonelul 
Cerchez îndeplini ordinul pornind dimin6ţa 
asupra Opanezului cu 1 regiment infanteriă, 

  

*) Inaltul ordin de qi n? 63 din %u septembre prescrisese ca 
divisiunea de reservă a colonelului Cerchez, împreună cu artileria 
și cavaleria el, să ia denumirea de a 2-a divisia a corpului romăn 
de operaţiuni, al armatei de Vest,
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1 escadron călărași din brigada Rosnovanu, şi 
4 tunuri. Intâlnind ante-posturile turcesci, co- 
lonelul Cerchez deschide focul spre a sili pe 

inamic săşi desfâșure puterile. In acelaş timp 

generalul Krylof înaintase de la Etropol bri- 

gadele de călărași Formac și de Cazaci Tcher- 
nozubof cu 1 bateriă, dar inamicul adunând 

în josul Opanezului, spre Vid, un detașament 

important din câteși trele arme, întregul corp 
de cavaleriă romăn-rusesc priimi ordin a se 
pune în: marș “din Trestenik spre. Etropol. 

Colonelul Creţeanu, cu brigada. de roșiori și 
cu bateria sa, ia posiţiune în faţa Opanezului 
şi deschide focul,care, după o viuă şi energică 
canonadă cu cele 2 redute inamice aflate spre 
Vid, impune tăcere tunurilor turcesci. O co- 
I6nă de infanteriă. otomană înaintâză și cată 
a lua în câstă pe roșiori, dar baleria lor, aju- 
tată de bateria brigadei de Cazaci, își îndreptă 
focul la 1600 metri asupra pedestrimei tur- 
cesci, și osilesce să se oprâscă. Cavaleria ina- 
mică se desfășură. pe aripi, și cârcă a cîştiga 
flancul cavaleriei nostre. Dar căpitanul Hepi- 
tes schimbă repede posiţiunea tunurilor sale, 
și trage asupra. călăreților inamici mai multe 
lovituri cu şrapnele cari" pun desordinea. în 
rândurile lor. Colonelit Creţeanu, Formac și 
Tehernozubof își. formaii pentru: atac esca-
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drânele de roșiori, călărași și Cazaci spre a le 
asverli” înainte, când le sosesce ordinul Co- 
mandantului corpului de cavaleriă a opri ac- 
țiunea, care încetase în acelaş timp ȘI “în 
partea trupelor nâstre după țărmul drept al 
Vidului. Intradevtr, generalul Krylof. fusese : 
însciințat de colonelul Cerchez despre ordinul 
venit de la căpetenia armatei de Vest d'a se 
suspenda focul pe î6tă linia, în urma. trimi- 
terei unui parlamentar din cuartierul nostru 
general în tabăra i inamică, cu o scrisăre către 
Osman pașa, spre ai cere un armistițiu pentru 
rădicarea morților noştri din fața șanţurilor 
turcesci, cari zăceati acolo neînmormentaţi de 
la 30 august şi 6 septembre. Trupele romăne 
și ruse se retraseră pe posiţiunele lor de mai 
nainte; trupele turcesci reintrară în Plevna, 
Șîn întăririle de la Opanez. 

Detașamentul de cavaleriă pornit spre 'Teliş 
înaintase până la Radomircea, Și avusese mal 
multe întâlniri în satele Denika, Cervenibreg, 
Rupcea și Lucoviţa, pe șosâua Plevna-Orha- 
nie, cu detașamente de Cerkezi și bași-bozuci 
cari nu erai de cât vârfurile col6nei escortâna 
un al douilea convoi cu hrană Și muniţiuni 
pornit din Sofia spre Plevna. Comandantul 
recun6scerel, colonelul Levis, hărţui de la %&, 
la. %p-se2temtre cu acele detașamente inamice, le 
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prinse câte-va care cu sare, medicamente și 

chinină, și aprâpe 1000 capete de vite pe cari 

Turcii le luaseră de pe la Bulgari spre a le 

duce la Plevna. Dar în qiua de %, colonelul 
Levis se vede atacat de ante-garda unor trupe 

numerdse venind de la Sud, despre Iablaniţa. 
Acestă colână de 5000 6meni infanteriă, 2000 
cavaleriă și 5 tunuri, însoțea convoiul de 2000 
care şi era condus de Șefket pașa însuși, în- 
soțit de Kiasim pașa, cumnat al Sultanului. Pe 
când Şeiket ataca. în front pe colonelul Levis, 

altă colână turcâscă eşilă din Plevna lovea în 
spate detașamentul rusesc şi căta a! tăia dru- 
mul. Colonelul Levis fu nevoit, ast-fel, a, trece 

Iskerul și a se retrage prin Kumakoviţa Ia 
Mahaleta. Șos6ua Teliș-Plevna rămase. dar, 

iarăși deschisă 'Turcilor. Convoiul întârdiat în 
cale-i de drumurile desfundate de ploi, de gîr- 

lele umflate, de poduri distruse, nu intră în 

Plevna de cât la, Speepterbre, 

Generalul Krylof. comise şi de astă-dată gre- 
șelă de a sta cu grosul escadrânelor sale la 
prea mare depărtare de Teliș-Lukoviţa-Iabla- 
niţa, pe unde avea să se ivâscă colâna şi con- 
voiul inamic; de a .imobilisa un însemnat 
corp de cavaleriă și o numerâsă artileriă pe - 
posiţiunea. de la, Semeret-Trestenik, în drumul 
Rahovei, de unde era lesne de văduL'că nu
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puteau sosi mari ajutore de 6meni și de apro- 

visionări ; în fine generalul Krylof nu 'se folosi 

de întîmplarea întârdierei convoiului turcesc. 
prin greutăţile ce întîmpină în cale, și, când se 
hotări a se pune în mișcare pentru a susține 

detașamentul colonelului Levis, găsi Dolny și 
Gorny-Dubnik tare ocupate de Turci. Negre- 

şit că dacă ar fi fost sprijinit de trupe de in- 

fanteriă, sar fi putut opune cu ma! multă tă- 
riă col6nelor și convoiurilor turcesci, cari, de | 

două ori, isbuliră a. intra în Plevna, sub ochil 
comandantului corpului de cavaleriă ruso-ro- 

mănă. Dar totușise putea aștepta mail mult 

de la o glâtă de peste 6000 călăreţi cu 30 tu- 

nuri, cani, în t6te întâlnirile cu vrăjmașul, do- 

vediseră învederată superioritate asupra cava- 

leriei turcesc! şi iscusinţă chiar în tactica lup- - 
tei pe jos, ceia ce para, 6re-cum, lipsei de in- 

fanteriă. 'Acâsta fu și apreţuirea comanda- 
mentulul în privința. direcţiunei date până aci 
însemnalei și frumosei cavaleri! aliate operând 

Ja Vestul Plevnei, și, printr'un ordin de di de la 

finele lui: septembre, generalul Krylof fu înlo- 

cuit prin generalul Arnoldi. Vom dice în îr6- 
căt aci că, întru cât privesce în deosebi ca- 
valeria romănâscă, atât aceia care forma corp 

cu cavaleria rusâscă peste Vid, ca şi ceia care 

apăra flancul și liniile de comunicaţii ale ar-
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„male romăne tăbărite 'naintea Plevnei (bri- 
gudele Roznovanu și Cernovădeanu) ea dove- 
dise în tote împrejurările agerime în mişcări, 
hotărire şi avânt bărbătesc în 'nâintarea asu- 
pra vrăjmașului. De la andra de când se 
constituise din brigada de roșiori și brigada 
de călărași Formac o divisiune independentă 
sub ordinele colonelului Creţeanu, care se tri- 
„misese la Vestul Plevnei, și penă la finele lui 
septembre, acestă călărime fusese în necon- 
tenit servicii de siguranță, de patrulări Și re- 
cunâsceri, împreună cu cavaleria rusâscă ; şi. 
pe când acestă din urmă putu să aibă îm- 
prosp&tare și odihnă prin înlocuirea divisiunei 
a 9-a (Loșkaref) cu divisia 4-a (Krylof).în obo- 
sitârele trepădări ce impunea misiunea de 
priveghiare peste Vid, divisia de cavaleriă ro- 
mănescă rămase neschimbată:la post, îndepli- 
nindu-și sarcina: roşiorii.cu nu ma! puţină 
corectitudine, inteligență și niobilitate de cât 

„cavaleria de liniă rusescă, călărașii rivalisând 
în istețime şi îndrăzndlă cu Cazaci! de Don şi 
de Caucaz, renumiţi pentru a lor 'aptitudine 
în serviciul de ante-posturi. Călăreţii noștri 
puseră pe fugă în tote părţile cavaleria ina- 
mică, cuceriră asupra el un stindard, îi făcu 
prisonieri, îi luă mai multe convoiuri; în 
sfirșit în tote întâlnirile și luptelele cu vrăj- 

| 14
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mașul, dovediră netăgăduită vitejiă, precum . 

recunoscură cu mulțumiri, prin ordine de di, 

generalii ruși sub a căror direcţiune fu chiă- 
mată. cavaleria, n6stră a opera *). 

Dacă oștirea lui Osman pașa putuse să 
mai priimâscă un spor de puteri și de apro- 

visionări aduse în dou rânduri de Ahmet- 

Hafzi pașa și de Sefket pașa, situațiunea ar- 
matei aliate din jurul Plevnei se întărea și ea 
din di în di prin fortificările cari se r&dicau 
necontenit pe liniile de împresurare, și prin 

sporul de trupe cari începeaii a sosi. În urma 

părerilor date de generalul Todleben, şi nu- 

mirei sale de ajutor al comandantului armatei 

de Vest, statul-major rusesc luase decisiunea 

*) Iată ordinul de di pe care'l dete generalul Krylof când re- 

mise comandamentul generalului Arnoldi : 

«Luptele de la 'Teliș, Gorny-Dubnik, Semeret-l'restenik, pre-. 

«cum și diferite espediţiuni încredințate de mine cavaleriei ro- 

«măne, ai dovedit într'un mod strălucit bravura, ţinuta perfectă 

«şi exactitudinea în servicii a brigadelor de roșiori și de călărași, 

«precum și a baterie! de artileriă călăreță romănă. Aceste mari 

«cualităţi sunt datorite, ma! cu osebire, meritului comandanților de 
«brigade, coloneli! Creţeanu și Formac, și comandanților celor 4 
«regimente de cavaleriă, precum și perfecte! distincţiuni a între- 
«gului corp oficieresc. 

«Chiămat de Majestatea Sa Imperatul la altă destinaţiune, voiă: 

«păstra în tot-d'a-una o aducere aminte de sinceră stimă pentru 

«regimentele de elită romăne ce am avut onârea a avea sub or- 
«dinele mele». 

Loc.-general Krylof. ,
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a aduce 'naintea, Plevnei cea maj mare parte 
a ajutârelor chiămate în Bulgaria, şi între 
acestea era. și garda. împe&rătescă, acea: 6ste 
al6să a Rusiel. La sem: ajunsese ?naintea 
Plevnei. brigada, de tiraliori ax gardei; în cu- 
rând aveai să sosâscă și cele-l'alte divisiuni 
de infanteriă, precum. și cavaleria, spre a în- 
tări pe acea aflată acum peste Vid, și care se 
pusese în întregul ei sub comandamentul loc.- 
general Gurlo. 

Sub impulsiunea. atât de competentă a ge- 
neralului Todleben, şi sub înalta autoritate a 
căpeteniel armatei de Vest, fortificările din 
jurul Plevnei luară o energică desvoltare, 
fiind-că Rușii se puseseră acum şi denșiy ho- 
tărit pe lucru. lar Romănii, înimaţi și mai 
mult de aprobarea ce aflaseră din partea unui 
din cei mal ilustri oficieri de gâniă, își urmară, 
cu hărnicia ce desvoltaseră de la? ncepult, întă- 
ririle pe liniile de împresurare și în fața redu- 
tel Griviţa ne 2; Ast- fel, în a doua jumătate a 
lui septembre, s& mai r&dicase pe dâlul Kali- 
Șovațului o nouă bateriă, Și, penlru a. se 'ntări 
flancul armatei n6stre rezemat pe Vid fără 
a slăbi trupele aflate în posițiunile din faţa 
Plevnei, se ordonase colonelului Slăniceanu 
a delașa din corpul săi. de observa iune 
dintra Vid și Isker 1 batalion din al 1o- -ea
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regiment de dorobanţi, 6 companii din al : »-ea 

și 3 companii! din al G-ea de dorobanţi, cari - 
porniră din Kreta. şi Găureni și se aşedară pe 

linia Kacemuniţa-Riben. Aci la Riben se con- 
struise de compania 1-a de: geniii un pod 

peste Vid spre a înlesni comunicaţiunile tru- 

pelor nostre de pe malul drepț cu cele ce se 

aflati trecute, și aveaii să mai trecă pe malul 

stîng, şi, pentru apărarea acelui pod, se croise 

între Demirkiol și Semeret-Trestenik retranșa- 

mente de infanteriă şi. un redan pentru 2 tu- 

nuri. Comandantul artileriei, generalul Manu, 

însemnase locul pe care se r&dică de divisiu- 

nea 3-a 1 baleriă armată cu tunuri de 9 cm. 

spre a bate în revers tabtra turcâscă -de la 

Bucova. Redula Craiova şi luneta Iași, termi- 
nale şi ele, se ocupară cu trupe din divisia 2-a. 

Spre reduta tureâscă lucrările erai ase- 

menea împinse cu mare vigore de serviciul 

nostru de genii. Se deschisese o a -t-a para- 

lelă, care, pe flancul el drept, nu mai era de 

cât: la 65 metri de șanțul întărirei turcesci. 

“Romănii și Turcii îrgropaţi în pământ, se a- 

propiaseră cu meterezele atât de mult în cât 

se audea. vorba de la unil la alții. Bateria 
ndstră de mortiere asvârlea necontenit bombe 

n reduta turcâscă ; soldaţii, “pitulați pe ban- 

chetele parapetelor pe cari stai întinse la.
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rând puscile încărcate, pândeaii ori-ce MiȘ- 
care și îndată ce zăreau ceva în' reduta vrăj- 
mașă, trăgeau focuri. Dar nici Turcil nu stau 
în nepază și nelucrare ; glânțele și obusele 
lor ne plăteaă peșin glânţele și obusele n6stre, 
Și, precum se apărau și răspundea cu arma, 
tot astfel cătaii să ne răspundă și cu sapa. 
In n6ptea. de eee el începură a construi 
un șanț de contra-apropieve pe flancul drept 
al lucrărilor nâstre, spre a le ocoli şi a le bate 
în r&sp&r prin focul lor; dar în n6ptea urmt- 
tre, trupele nostre de geniu, cu lucrători din 
infanteriă, încep a croi un șanț spre a tăia 
contra-apropiere ea turcâscă. La: așa scurtă dis- 
tanță, cu tot întunericul, lucrătorii de o parle 
și de alta se audiră; o viuă, Și din causa, micek 
depărtări, sângerâsă împușcătură se încinse, 
noi avurăm 1 sergent, 1 capoţal și 6 soldaţi 
din compania 3-a de genii uciși saii grei ră- 
niți. Diua suspenda lucrările ; dar atunci în- 
cepea lupta cu pușcile şi cu tunurile, luptă 
aprigă care impunea perderi amândoror pro- 
livnici, dar nu slăbea îndârjirea lor. Tunurile 
nostre produseră în diua, de tu O explosiă 
într'una din întăririle turcesci din spatele re- 
dutei atacate, și se vădu rădicându-se în aer o 
col6nă de fum și de foc. La %/, urmă o nouă 
încăierare, inamicul, voind a schimba gardele
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din șanțuri, îu zărit de Romăni carl: deschi- 
seră focul asupra lui. Turcil trimit atunci aju- 

târe și cercă a. ataca retranșamentele n6sire, 

dar sunt respinși lăsând un mare număr de 

morți și de răniţi. Dar și noi avurăm în 

tranșee, la %|, și %,,, + soldați uciși și 14 
răniți. 

Și nu mârle numa! de glânţe şi de ohuse 
ne secera dilnic: rândurile; pe lângă acestă, 

curmare de dile care este cea mai frumâsă 
pentru oștân, vitejii noşiri mai trebuiră să 
vabde și alte greutăți, alte suferințe pentru 
car se cere soldatului nu mal puţină coragi- 

6să. statorniciă de cât în luptă și în foc. Am 

spus că de pe la a doua jumătate a lui sep- 

tembre st. v. vremea devenise "nefavorabilă 

și de timpurii iernatică; ploi continue cu 

venturi reci și cu spic de: zăpadă înghiăţa 
Gmenii siliți a bivuaca. și mai ales pe cei de 

servicii în retranșamentele pline de apă. Se 

luase, fără "'ndoială, tâte măsurile spre a face 

putinci6să șederea în tranșee; se practicase 
șanțuri de scurgere, podeli, etc. dar oul-ce s'ar 
fi putut face, nu era chip a birui plâia care 

turna, necontenit peste pământul mâle și lesne 

noroios din jurul Plevnei. Cât de vertesă, deci, 

fiă constituţia omului, sunt margini peste 

cari natura nu se pote silui, și negreșit că
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num&rul bolnavilor, cu totul neînsemnat până 
atunci în armata n6stră, a cătat să devină 
mai simțitor, fără să atingă, însă, proporțiuni 
anormale şi îngrijitre mulțumită firei pil6se 
a soldaţilor noștri, nededaţi la traii moleșit 
și deprinși, la ei acasă, de îndeletnicirile agri- 
cole a petrece în câmp până în apropierea 
iernei. Mai ales se ivi degerarea picidrelor la 
acei cari irebuiaii să stea în șanțuri cu noroiii 
Și cu apă până la genuchi, şi pătrunși de 
ploiă şi de umedâlă. 

Acâstă înprotivitâre vreme mai aduse o 
întîmplare care ar fi putut avea grave urmări 

„pentru sigura și regulata aprovisionare a oști- 
vei n6stre, dacă, prin măsuri energice, n'ar 
[i fost grabnic înlăturată. Vânturile Și furtu- 
nile din acele dile sdruncinară, la %-rentemhre, po- 

“dul de la Măgurele-Nicopole ; o otednele fură 
rupte, ancorele, cari nu mușcaii de cât anevoiă 

„pe fundul stâncos-al rîului în acel punct, fură 
desrădăcinate, câte-va pontâne fură luate de- 
apă. Dar compania, de pontoniery a căpitanu- 
lui Vasilii, aședată la. pod, ajutată de trupele 
de pază aflate acolo, de. serviciul nostru de 
flotilă sub maiorul Murgescu, de autorităţile 
administrative, în fine, din țeră, restabili peste 
pucine dile podul, și ast-fel dispăru repede 
emenințarea pentru armata n6stră de a fi în-
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“treruplă linia ei de. comunicaţiuni ȘI de apro- 

visionăre. 
“Dar t6le aceste nevoi, t6te aceste greutăți 

fură un prilej mai mult pentru ca oștenii 

noștri, cari sciaii că ţâra și lumea. are ochil 
asupra .lor, să dovedâscă : neînduplecata lor 

tăriă de suflet, nemărginita lor credință și iu- 
bire către patriă. B6lă, primejdiă, morte, nimic 

nu-l oprea când era vorba a ţine sus drapelul 

Romăniei, şi el erau hotăriţi a nu se întârce 
cu dinsul de cât încununat cu dafinil biruinţei. 
Precum cu vrăjmașul, așa şi cu elementele vor 
lupta inimoșii noştri soldaţi, vor răbda de apă, 
de frig şi de viscol; și ceia ce r&stârnă și dt- 

râmă plâia și vântul, vor zidi ei și rădica la 

loc.' Parapetele și retranşamentele sunt drese, 
șanțurile scurse și adincite, paralela 1-a este 
lărgită spre a servi de piață de arme la 2 ba-" 

taliâne cari să pâtă porni împreună la asalt. 

Acâstă activitate cu tot timpul împrotivitor, 

surprinde și pe vrăjmaș care încetase lucră- 

rile; dar, nevoind a rămânea mai pre jos, în- 

cepe și dânsul 'a'și urma contra-aproprierea 
spre lucrările n6stre. După ce trupele romăne 

stabiliseră în șanțul care trebuia să taie lu- 
crarea Turcilor un cavalier de pe care pușcașii 

noştri loveaii pe lucrători! lor, contra-apropie- 
rea inamică fu tăiată la 3, octombre. Turcii
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Xedend că li sau închis drumul spre noi pe 
sub pământ, așâdă lngă şosea, între Griviţa 
şi Plevna, o bateriă de tunuri mari de cali- 
bru 12, cu care deschid a doua di focul asupra 
retranșamentelor n6stre și ne pricinuesc per- 
der; avurăm 2? soldați uciși și 10 răniți în 
diua de *,, octombre. 

Lucrările făcute de trupele n6stre în inter- 
val de.o lună de dile fuseseră în adevăr enor- 
me; ele siliseră, pe vrăjmaş să stea în acest 
răgaz de vreme di şi n6ple în privighiăre şi 
apărare, și, de la !,, septembre, lupta pe linia 
de împresurare nu ținuse necurmată de cât 
pe drepta, în partea Romănilor, (căci aliaţii 

noștri se înşănțuiseră pe posițiunele lor, dar 
ru făcuseră nicăeri lucrări de apropiere) şi pe 

extrema Stîngă rusescă, în partea generalului 
Skobelef, care înaintând succesiv din crestă 

în crâstă spre Muntele-Verde, avusese dese lo- 
viri cu Turcil. De aceste lucrări, sait mai bine 

de activitatea și de energia statornică cu cari 
fuseseră r&dicate, se minunaii chiar Rușii, şi 

am spus măgulit6rea aprobare ce ele aflaseră 

din partea. generalului 'Todleben. Nu mai pu- 

cină favâre avură ele. și pe lângă oficierii 
străini atașați la armata rusă-romănă. -In mo- 
notonia vieţei aședate în acelaș loc ce duceau 

de mai bine de o lună trupele aliate, visitarea
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lucrărilor s&verșite de Romini avea interesul 
unei diversiuni, şi constituia un brevet de 
bravură pentru cei ce înfruntaă de bună-voiă 
primejdiile de tot momentul, plâia de gl6nţe 
și de ghiulele care se' vărsa asupra lor. Re- 
lranșamentele nostre oferiră la mulți prilej 
da se distinge ; acolo fu decorat principele 
Arnulf al Bavariei care venise să visiteze ar- 
mata din jurul Plevnei; în reduta nâstră 
Alezandru se expuse în foc însuși Imp&ratul 
Rusiei, și priimi din partea Domnitorului 
semnul de vitejiă al Românilor, medalia de 
Virtute militară. 

Dar aceste lucrări eraii acum atât de 'na- 
intate spre reduta turesscă, în cât înfățișau 
un pericol permanent pentru vrăjmaș, ca și 
pentru noi, și pricinuiau de o parte și de alta 
perderi dilnice și simţitâre. Atacul era, deci, 
impus, și, în casul când nu Sar fi făcut de 
NOI, inamicul putea să ia iniţiativa, Iul, căci la 
acea apropiere, unul din cet duoi adversari 
trebuia să respingă pe cel-Talt pentru a do- 
bândi aer. Luarea redutei Griviţa ne 2 nu era, 
să aibă, negreşit, un resultat imediat în pri- 
vința scopului general, şi n'avea să determine 
căderea Plevnei; dar perderea el avea să 
exercite o înrîuvire morală asupra vrăjmașului, 

i, peniru linia n6stră de investisment, redula
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aceia forma un colț ameninţător care trebuia 
desființat spre a se da acestei linil liniște și 
securitate. In' fine armata, care desfășurase 
atâta energiă în săvârşirea acestor lucrări, ar- 
dea de dorinţă să curme astă luptă de soboli 
în întuneric, şi să dea pept cu vrăjmașul qiua 
Și la lumina s6relui. Ca satisfacţiune a nevoilor 
ce răbdase, ea. cerea cu stăruință asaltul; căci 
lupta, este răsplata dorită a vitejilor. | 

Domnul Romănilor, cumpănind motivele - 
cari rnilitaii în favârea atacului, ordonase ge- 
neralului Cernat a'l îngădui, însă cu restricțiu- 
nea de a nu se transforma. în luptă generală 
în cas de neisbutire, objectivul final la care 
se tindea nefiind condiţionat de acest succes. 
Generalul Cernat însărcină, ast-fel, pe colone- 
lul Angelescu A. a executa acel asalt cu 

„trupe din divisiunea sa, lăsându-i latitudinea 
disposițiunilor și alegerea momentului 0por- 
tun, prescriindu-i numa! a nu da prea multă 
întindere întreprinderei , și a cruța, pe cât 
putinţă, perderi prea mari. Comandantul di- 
visiunei a -a începu a Și lua măsurile în 
diua de %,, octombre. Pentru a nu lăsa pe 
vrăjmaș să bănuie -că asaltul este hotărit, 
lucrările de apropiere nu fură. suspendate. 
Asemenea, spre a ţine pe Turci în nesigu- 
ranță asupra momentului atacului real, și tot
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de o-dată spre a le pipăi forţele ce aveau în 
redută, colonelul Angelescu A. ordonă, în 
dilele de În ȘI “js, simulacre de atac la ore 
diferite. Prima demonstraţiune, inamicul o luă 
în serios; el r&spunse pe dată focului violent 
deschis din partea n6stră, bancheta redutey 
lurcesci se umplu de apărători cari trăgeau 
cu mare repediciune. Tunurile din întărirea 
vrăjmașă și din cele din 'napol intrară în ac- 

"ţiune. In acestă demonstraţiune nol avură 
„un tun ușor vătămat de un obus inamic, 2 
soldați uciși. La al douilea atac fals din 63 
Turcii răspund mal slab din redută ; numai 
bateria lor cu tunuri de piaţă de la șosea, 
trage energic. | 

Colonelul Angelescu A. hotări atacul real 
pentru ?,, octombre la 'namiădi. Colonelul 
Dona priimi comandamentul colânei de atac. 
care se compunea din batalionul 1-iii: de vâ- 
nători (maior Comăneanu) batalionul al 2-ea 
(căpitan Hașnas) din regimentul al 5- -ea de dâ- 
robanţi; bataliânele 1-ii (maios Lecca) și al 
2-ea (maior Macri) din al 13-ea de dorobanţi. 
Un peloton din compania 3-a de: genii, sub direc- 
[iunea căpitanului Pilișteanu, împreună cu vo- 
luntari din diferite corpuri ce se presintară, la 
apelul comandantului divisiunel, trebuiau să 
însoțescă col6na de asalt cu fascine Și gabiâne
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pentru trecerea șanțului, cu ecări, sape şi 
unelte spre a întârce în contra inamicului re- 

duta, îndată după ocupare. Atacul avea să fiă 

susținut din reduta n6stră Griviţa n” 1 de re- 
gimentul al 7-ea de liniă, care trebuia să ia 

sub focul s&ii spatele posițiunei atacate spre 

"a împedica, sosirea ajut6relor; de bateriile.di- 

visiunei a 4-a, cari urmau să "Și îndrepteze 

focul asupra redutei turcesci, asupra 'bateriel 

de asediu de la şosea. și întăririlor de la Bu- 
_cova, unde se aflaii reservele “inamice car 

aveau să fiă tot de o-dată bătute și de artileria 

divisiunei a 3-a. T6te aceste disposiţiuni se 

luară cu precauţiune și în cea mai mare tă- 

cere, pentru a nu deștepta băgarea de semă 

a inamicului și a'l putea lovi pe neașteptate. 
La 12:/, colonelul Angelescu A. care se afla 

în paralela 3-a, lângă reservă, dete semnalul 

de atac printro salvă de mortiere. Colonelul 
Dona pornesce peste parapetul paralelei a 4-a 

“batalionul 1-iii de vânători și batalionul al 
"9-ea din regimentul al 5-ea de dorobanţi, cari, 

cu comandanții lor în cap, se aruncă în pas 

gimnastic asupra șanțului redutei. Distanţa 

fiind atât de mică, soldaţii noștri nici nu trag 

foc spre a nu 'și perde limpul cu pușcături 

zadarnice, și se aruncă cu baioneta asupra. 

vrăjma şului care ocupa șanțul și caponiera ce
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se afla îniriînsul. Dar Turcil se păzeai și nu 
putură' fi surprinși. Pe când voinici! noștri 
săreai în șanț și luptaii pept la pept cu apă- 
rătorii luj, garnisna sporită a redutei des- 
chise un foc viii, iar t6te bateriile de la 
Bucova. își concentrati tragerea asupra bala- 
liSnelor romăne și le secera rândurile. Bateria 
cu tunuri de calibru mare de la șosea înce- 
puse, și densa, a lua sub foc cumplit trupele 
nostre de susținere din paralela 4- -a; rânduri 
întregi eraii doborite, fiă-care obus culca 4-5 
Omeni de o-dată la pământ și înaintarea era 
imposibilă. Comandantul divisiunei vEdând 
că surprinderea nu reușise, că bataliânele cari 
'naintaseră erau atât de sdruncinate în cât 
singure nu'și putea îndeplini însărcinarea ȘI 
ar fi fost nevoit a expune înnoite forțe, ordonă 
colonelului Dona a suspende atacul și a re- 
trage trupele în paralele. Bateriile n6stre ur- 
mară însă un foc violent, care ținu până la 4 
ore sera, asupra redutei şi asupra reservelor 
inamice. 

Intențiunea. colonelului Angelescu A. era 
de a dărîma prin acest foc apărările şi pa- 
rapetul redutei inamice, precum şi dea depăr (a 
de la dânsa. reservele, iar la ivirea nopței să 

„mal încerce încă un atac, când, pâle, vrăj- 
mașul ar fi obosit de luptă și slăbit de bom-
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bardarea îndreptată asupră”. Pentru acest 
Sfirşit regimentul al 5-ea de linii înlocui 
în reduta n6stră pe al T-ea de liniă; iar 
acest regiment fu aședat în paralela 4-a, de 
unde avea să pornâscă la asalt împreună cu 
batalionul 1-iă de vânători și regimentele al 
13-ea și al 5-ea de dorobanţi. Când înseră, 
aprope de:7 ore, făra se trage o puşcă, făra 
se slobozi un tun, și numai la, comanda : ?nu- 
înte! a șefului s&ii, loc.-colonel Grigore I6n, 
regimentul al 7 -ea întreg trece peste paralelă | 
și se repede în fugă, cu baioneta întinsă, a- 
supra șanțului redutei. Loc.-colonel Grigore - 
I6n, urmat de soldaţii să, sare în șanț, și o 
luptă de morte se încinge atunci între năvaăli- 
tori și apărători. Şanţurile sunt umplute de 
leşiuni, ca și de gabine rostogolite spre a'ȘI 
face trecere; Turcii sunt uciși și cel cari: 
scapă de haionetele Romănilor își caută mân- 
tuivea, în redută. Voinicii noştri, înferbintați 
de luptă și de îndemnul oficierilor, așeqă scă- 
rile şi încep a urca escar pa cu vânătorii bata- 
lionului i-iu, cari alergaseră în ajutor. Cu 
bărbătesc strigăt de ura! ei ajung pe parapet 
şi încep a pogori în redută; Turcii sunt res- 
pinși. Atunci se aduse raportul comandantu- 
lui divisiunel că reduta este luată, și că sol- 
dații noștri sunt într'însa,
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Eroic succes, dar care nu putu remâne - 
desăvârșit. Apelul bate cu furiă în tabăra tur- 
câscă și adună pe Osmaniil din: tâte părțile. - 
Lupta fiind mărginită numai asupra acestui 
singur punct, ci își putură strînge. nu numal 
reservele, dar și 'şi aduna o mare parte din 
forțe spre a le asvărli în ajutorul redutei. 
Lupta uriașă, crâncenă, începe de iznovă în 
întunericul nopței; dar cu tâtă vitejia ce des- 
fășură al noștri, ei sunt nevoiţi a da 'napoi 
în fața num&rului covirșitor al vrăjmașului 
când văd că mârtea le seceră și le răresce 
rândurile, că mai toți oficieril sunt căduți, 
şi că Dbravul lor colonel: Grigore I6n, rănit; 
este rădicat pe braţe și scos din! luptă. 
Vitâz, şi ca furtuna nestăvilit fusese asaltul 
soldaţilor noștri, şi numai marea lor dispro- 
porţiune numerică faţă cu vrăjmașul îl puluse 
opri. Acest atac îndreptăţi și dânsul judecata 
unul bărbat competent, a tacticianului fran- 
ces care a scris asupra r&sboiului din 1877. în 
mod mai apriat despre armata rusâscă, este 
adevărat, de cât despre oștirea n6stră, dar 
care dice: «nu putem inlra în amănunte a- 
«supra atacurilor violente ale Romănilor, dar 
<fiă-ne permis a spune aci în trâcăt că, în- 
«(run singur din aceste atacuri, Romănil 
«perdură mai mult de 2000 omeni, ceia ce
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«arată tăria și bravura tinerei armate tare 
«ȘI făcea proba focului, și acâsta privesce' 
«atât armata activă, cât şi pe acea teritorială. 
«Acestă tentră oștire a-dat dovada unei ab- 
<negațiuni, solidități. și energii cari făcură ser- 
«viciile ei cel puţin tot atât de folositâre ca. 

«acele ale armatei rusesci>.*) 

“Colonelul Angelescu A. v&dând că şi al 

douilea atac de n6pte nu putuse lua fâră veste 

pe vrăjmaș, și că, spre a înfrânge superiori- 

tatea numărului său ar fi trebuit șă trimită în 
foc întrega divisiă, dete ordin trupelor a în-. 

ceta asaltul și a se retrage în paralele. 

Multe acte individuâle de coragiii şi de de- 
votament se săverșiră în acest atac de oficieril 
și soldaţii noștri. P'între numer6sele fapte ale 
acestor din urmă merită a se înregistra acel 
al sergentului-maior' Călin Petre, din compa- 

nia 2-a regimentul al d-ea de dorobanti, care, 

după rănirea comandantului de peloton, lo- 
cotenent Marotineanu, se puse în capul pe- 

lotonului șil duse cu mare bravură în foc. 
Asemenea când în compania 3-a din acelaș 

regiment cădură răniți căpitanul 'Toporanu 
și locotenentul Oprea, și soldaţii începeau a 

„£) La Guerre d'Orient de 1877—175 par un tacticien, Paris, 

J- Dumaine, 1880, a 0-a faeciculă pag. 6şo. 

15



220 CARTEA OPTA 

slăbi, sergentul-maior. Pascu Dimitrie asvâr- 
lindu-se în fruntea companiei, strigă tovară- 
șilor sti să nu facă necinste regimentului Și 
să nu dea 'napol; și compariia porni cu nouă 
energiă în luptă. Sergenţii Marin I6n, Nica. 
Stan și soldatul Marinescu Pirvu, tot din al 
5-ea de dorobanţi, se luptau vitejesce. încon- 
juraţi de vrăjmaş, în șanțul redutei. In sfirșit 
port-drapelul regimentului al d-ea de doro- 
banți, sub-oficierul Petcu Ilie, cădând rănit 
de o spărtură de obus care rupse: Și prăjina 
drapelului în partea de sus, sergentul Hristea 
Toader r&dică de jos stâgul: strigând: «după 
drapel, copil!> se repede în mijlocul glânțelor 
și înimâză prin acâstă pildă eroică pe to- 
varășii s&l. . 

Lung și cu neșterse slove scris este în 
cartea de cinste și de vitejii a. 6stei romănescy 
slăvitul pomelnic al acelor cari aflară în acestă 
luptă morte sai răni pentru țâră. .NoL avu-. 
răm 2 oficieri, 3 sergenţi și 2$ soldaţi ucişi ; 
21 oficieri, 33 sergenți şi 646 soldați răniți. 
Oficieri! uciși fură : căpitanul Gănescu Dimi- 
tie, sub-locotenentul Lemnea Dimitrie, din 
regimentul al '7-ca de liniă. Răniţ: loc.-co- 
lonel Grigore I6n, comandantul regimentului 
al T-ea de liniă ;-căpitanii: 'Toporanu Scarlat, . 
Scriban ISn, Dimitriu N. Vasile; din al d-ea
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de dorobanţi; Pitișteanu Alexandru, din ba- . 

talionul de geniu; Groza Moise, din marele 
stat-major ; locotenenţii : Ştefănescu Vasile 
din al 13-ea de dorobanţi ; Marotineanu Petre, 

Oprea Vasile, din al d-ea de dorobanţi; Epu- 
reanu Dimitrie, din batalionul 1-iii de venă- 
tori; Gafencu Vasile, din al 11-ea de doro- 
banţi ; Tirşoreanu Nicolae, din al 7-ea, de liniă; 
sub-locotenenţii : Ionescu I6n, Papasolu Con- 
stantin, Stamatopul Simion, Scărlătescu Filip, 
Vasilescu I6n, Gălușcă Eugeniu, Vasilescu 

Grigore, din al 13-ea de dorobanţi; Donescu 

Nicolae, din al 14-ea de dorobanţi; Dinulescu 
George, elev al școlei militare de infanteriă. ȘI 
cavaleriă, comandant de peloton î în batalionul 
l-iă de venători.
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LUAREA RAHOVEL— CĂDEREA PLEVNEI. 

Greutățile întîmpinate de trupele aliate 'naintea Plevnei se mă- 
resc din timpul iernatic, din starea comunicaţiunilor şi din 
condiţiunile sanitare defavorabile.— Ingrijirile din causa pre- 
lungiret resbelului ; silinţele făcute în țeră spre a veni în aju- 
torul armatei cu cele trebuinci6se, — Neajunsurile pricinuite 
de cadeverele remase neîngropate în faţa Plevnei, ameninţare 
de epidemir.—- Nouă propunere făcută lui Osman pașa pentru 
încetare de arme spre a se îmmormânta morţii de ambe părţi, 
căduți în luptele precedente.— Propunerea este primită, In- 
groparea morţilor la */,, octombre, — Sasirea ajutârelor din 
Rusia. Garda imperială împreună cu alte trupe rusescl trimise 
"'naintea Plevnei, sunt puse sub comandamentul Domnultii Ro- 
mănilor.— “Turcii formEză o nouă armată Ja Sofia pentru des- 

„ presusarea Plevnei,— Comandantul armatei de Vest decide a 
se tăia liniile de comunicaţiuni și de retragere a lui Osman 
pașa spre Nord-Vest și Sud.Vest.— Atacul Gorny-Dubnikului 
şi Telişulul de trupele gardel ruseser ; atacul Dolny-Dubnikulu- 
de trupele romănesci la 1*/,, octombre.— Concursul dat ace- 
stor atacuri de brigada Cantili. Demonstraţiunile armatei de 
împresurare de pe malul drept al Vidului, — Operatiunile 
detaşamentului colonelului Slăniceanu între Vid și Isker, — 
Coionelul Slăniceanu priimesce ordin a ataca Rahova.— Cor- 
pul de observaţiune de la Calafat are ordin a bombarda vi. 
dinul și a împedica trimiterea de ajutâre din acesta cetate —
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Cu fundarea monitorului turcesc la Canapa.— Atacul și luarea 

Rahovei la 7/,ș; S/ao şi 9/+ noembre. — Insemnătatea acestel 

izbănde.— Scris6rea marelur-duce Nicolae către Domnul Ro- 

mănilor.— Ordin de qi al Domnitorului, — Scrisorile Domni- 

torului către colonelul Creţeanu, căpitanul Merișescu și văduva 

maiorului Ene.-- Disposiţiunile luate de comandamentul arma. 

tei de Vest pentru a sili armata turcâscă din Plevna a se pre- 
da.— Ordinea de bătaia a armatei romăne.— Generalul Gurko 
are misiune a opera- spre Sudul Plevnel și a opri înaintarea 
armatel de despresurare ce “Turci adună la Sofia.— Lucrările 

de întăriri, de apropiere și de mine săverșite de Romănt până 

la căderea Plevner.— Somaţiune făcută lui Osman pașa dea 

se preda; respingerea ei, — Impărțirea armate! romănă-ru- 

sescă în sectori, disposițiuni pentru a întimpina pe vrăjmaș în 

casul une! eșiri.— Prinșir turcesci şi fugari! din Plevna aduc 

sciinţe despre starea oștirei turcesc! şi despre pregătirile de 

eşire.— Eșirea lui Osman pașa la 28 noembre s. v. — Bătă- 

lia.— Predarea și căderea Plevnei. 

Se împlinea anul jumătate-de la deschide- 
rea, acestei lupie care sguduia Răsăritul şi 
ținea aţintite asupră-l privirile lumei întregi. 
Incepută în aprilie 1877 cu 'convingerea nu 
numai a Rusiei, dar și a celei mai mari părți 
a opiniunei înafară că în două, trei luni ea 
va ajunge la un repede desnodământ prin ne- 
putinţa Turciei de a se împrotivi mai îndelung 
puternicului ei adversar, astă luptă urma încă 
"nainte fără ca nimeni, să potă spune cu sigu- - 
vanță cât mail avea să se prelungâscă şi să 
pună în nelinisce îrgrijatele interese politice, 
financiare și economice ale Europei.
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Cât ţinuse primă-vâra și vera, cât timpul |. 
fusese frumos şi înlesnilor operaţiunilor mili- 
tare, armatele beligerante nu întîmpinaseră 
de cât neînsemnate și trecătore greutăți în 
privința marșurilor, a. transpor turilor și apro- 
visionărilor de tot felul ce se cer pentru gl6te 
de 6meni adunaţi cari trebuie să se hrănâscă: 
și să lupte. Dar cu 'naintarea vremei şi cu 
apropierea iernel, situațiunea armatelor beli- 
gerante romănă-rusă cari operau în Bulgaria, 
devenea din ce în ce mal anevoi6să și nu era 
scutită de întemeiate îngrijiri. Cu un mare 
rii în spate, între baza și liniile lor de ope- 
rațiuni, cu un rii ca Dunărea care, în ano- 
timpul ploilor, se umflă Și 'ȘI varsă prisosul. 
pulernicilor sale ape la mari distanţe de ţăr- 
"muri ; care, cu intrarea în iarnă, începe să se 
prinză 'de gheţuri căror nici vase, nici pon- 
t6ne li se pot împatrivi, problema comunica- 
ţiunilor cu Romănia şi Rusia a oștirilor aliate 
avea să devină mult mai grea, aprovisionarea 
lor mult mai nesigură. Provincia bulgărescă, 
îmbilșugată, de altminteri, în râdele pimân- 
tului, suferise neapărat de urmările r&sboiulul 
ce se petrecea într'ânsa de ș6se lun), și nu 
putea să îndestuleze muliiplele - şi diversele 
trebuințe ale unor însemnate oștiri. In lipsă, 
de comunicaţiuni repedi și sigure, marșul ru:
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pelor, înaintarea convoiurilor pe drumuri no- 
roi6se și desfundate de ploi abundente, întîm- 
pina "nespuse dificultăți, și aceste pedici 
înriureaii în chip nepriincios asupra combi- 
naţiunilor militare. 

Vremea aspră care 'ȘI începea acum dom- 
nirea între Dunăre și Balcani preschimba 
condițiunile climaterice ale teatrului de ope- 
raţiuni, şi făcea să "1 se simță urmările și a- 
supra stărei sanitare a trupelor. Afară de 
umedelă, de îrig, viscole și zăpedi ce oștenii 
„aveti să rabde, pe părţile unde el erai mal 
grămădiți aerul era stricat şi nesănătos prin 
mulțimea leșurilor de vite cădule cu sutele 
din anevoința, drumurilor şi rămase în mar- 
gina lor, nefiind în tot-d'a-una timp a se dis- 
truge sai îngropa acele leșiuri. In jurul Plev- 
nel, chiar, unde alâtea mii de 6meni stăteau 
îndesați pe același loc de trei luni de dile, 
condiţiunile igienice, cu i6te măsurile riguros 
ordonate de comandantul armatei de Vest, 
nu puteai să fie perfecte. 

Armatele romăne și rusesci aveati ast-fel să 
lupte nu numai cu un vrăjmaş neîmlădiat, 
dar mal trebuiau încă să învingă Și tote aceste 
greutăți ale ano-timpului 'naintat, ale climei ȘI 
consideraţiunelor locale de pe teatrul 'de ope- 
rațiuni militare.
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: Inainte de a urma narațiunea faptelor și în- 

timplările r&sboinice, fiă-ne permis a ne în- 

i6rce un moment privirile peste Dunăre, către 

țâră, spre a cerceta preocupările care frămân- 

tai mințile, grijele grave și emoţiunele adinci 

cari mișcaii acolo tâte inimile. 
Am spus. în parlea ântâi a acestei scrieri 

hotărirea cu care poporul romăn întîmpinase - 

evenimentele ce se iviră în primă-vâra anului 

1877, şi chiămară Romănia a 'Și împlini rolul 
de factor îndreptăţit și necesar în deslegarea 

problemei de reconstrucțiune politică a Orien- 
tulul european. Avântul care r&dicase tâtă ţra, 
spori faţă cu agresiunele nejustificate și cu 

lovirile materiale și morale date de Pârtă te- 
ritoriului și drepturilor n6stre, și lupta defen- 
sivă a” armate! române pe terenul sting al: 

Dunărei, da. dilnică hrană entusiasmului. Cu 
mar, devotament, cu desăvârșită uitare de 
sine-și și supunere interesului general, îngă- 
duiseră locuitorii orașelor și satelor mărginaşe 

dunărene, i6te păgubile şi neajunsurile res- 

boiulul : case derimate și arse de bombardă- 
rile cetăților și flotilei otomane, populaţiuni 
pacinice măcelărite de incursiunile neregula- 

ților și bași-bozucilor turcescl. 

Când armata n6stră începu operaţiunele ei 
ofensive, când 'stegurile sale purceseră peste
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Dunăre, ele duceai în cutele lor speranțele și 
urările întregei suflări romănesci. In ora așe, ca 
în sate și în cătune, viața părea momentan 0- 
prilă, și afară de pucinil ment validi opriți 
de însărcinări publice sai de neînlăturabile 
îndatoriri, nu mal întâlneal de cât femel, copil 
Și bătrîni : flăcăii și bărbaţii în florea verstel 

„porniseră, și, mândri feciori de 6ste, luptau Și 
mureau pentru Moșiă. 

Situaţiunea, militară 'naintea Plevnei, unde 
se afla oștirea n6stră, dobândise o deosebită 
însemnătate prin bătăile sângerâse cari se de- 

„ deseră fără ca acest zăgaz al împrotivirei mu- 
sulmane să se fi putut dobori. Ingrijate erai, 
deci, atunci la not în ț6ră cugetările, căci res- 

- belul se prelungea, sârta sta în cumpănă, și 
sfirșitul nu se vedea nici apropiat, nică sigur. 
Dar cu cât mai „multiple deveneau cerinţele, 
cu cât mal numă&râse greutățile Și primejdiile, 
cu atât mal mari erai și energiile, cu atât mă! 
d'a firea faptele și jertfele spre a întinde în- 
cordăvile obștesci la înălțimea împrejurărilor. 
Mișcată adinc de bărbăţia cu care fiil ei înfrun- 
tau trude, privaţiuni, răni! și mârte, tresăltând de 
mândriă și de recunoscință la audul vitejiilor 
s&verșite de dânșii peste Dunăre, (ra era în- 
cinsă de dragoste: ferbinte, de devotament ne- 
mărginit pentru oșlenil săi. Ea desfășura nepre:
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getate silințe, duidse și de mamă îngrijiri spre 

a le înlesni sarcina, a le procura trebuinci6- 

.sele, a le împlini lipsurile și ușura nevoile. 
Minunate. eraii bunele voinţi, sîrguitârele rîv- 
ne și grăbirea. în ajutor. Mari și mică îȘI des- 
chiseseră inimele, avuți și neavuți își desnoda- 
seră pungile, şi ca îmbilşugate isvâre curgeaii 

din t6te părţile concursuri iubitore, sprijine 

darnice și mărinimâse. 

Subscripţiuni voluntare în tote judeţele, în 

tote comunele, produseră însemnate sume bă- 

nesci pentru cumpărare de arme; ofrande în 

natură de tot felul, cal, vite de consumaţiune, 

producte și articole de subsistență, veșminte 
calde, medicamente și obiecte. spitalicesci, se 
adunau în magaziile militare și reînoiaii de- 

positele. Mulțumită interesului și solicitudinei 
generale, misiunea organelor competente fu 

mult înlesnită, și interimarul ministru de res- 

bel, d. 1. C. Brătianu, care cu neobosită acti- 

vitate 'dirigia. și priveghia multiplele servicii: de 

aprovisionare și întreținere a armatei în cam- 
paniă, afla în acel interes. și solicitudine. pu- 

blică un sprijin puternic pentru sarcina grea 

ce luase asupră-și. | | 
ȘI, simptom îmbucurător şi. vrednic de 

laudă, nu numa! clasele culte și luminate din 
„orașe, dar încă și marea clasă a muncitorilor
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de pământ lua parte însemnată în acest con- 
curs de cugete şi de porniri patriotice. Să- 
tenul, după darea de mână a fie-cărul, aducea . 
și densul modestul, dar spornicul săi prinos : 
banița de grâu or de porumb, putineiul de 
lapte, coșul de brânză, serviciile cu carul în 
trebuinţele oștirei. De mare folos fură aceste 
din urmă servicii cerinţelor de recuisițiuni şi 
de transporturi militare la mari distanţe ude 
nu erai căl ferate, și pe drumurile anevoidse 
ale Bulgarie, țăranii făcând de bună-voiă sute 
de kilometri pentru a: duce provisiunile arma- 
tei, a evacua bolnavii și răniții er. Cuvine-se 
a se da aci datoritul tribut de recunoscinţă 
acestor umili fil a ţărei, a căror inimă simplă 
simțea însă atât de romănesce. Ne-a fost dăt 
Și no& a vedea de multe ori în cursul aceste! 
campanii ț&ran) şi: țărance, veniți din depăr- 
lare pe marginea Dunărei și până în faţa 
Plevnei spre a'şi vedea fii, frați sau soți sub 
st6guri, și era mișcăior a observa cu ce mân- 
dră mulțumire, cu ce bărbătesel cuvinte. îm- 
brățișeaii pe acel viteji. <AstaY făcut de flă- 
căi noștri, Dumnedei să le ajute!» exclama 
cu fală, trecând podul pe Dunăre la Nicopole, 
un bătrîn sătân cu plete albe Și cu peptul des- 
făcut în mijlocul lul-noembre, care mergea la 

“Plevna să ducă un cojoc și merinde fiului săi.
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"De sus și până jos, deci, străbătea puternic 

corentul de entusiasm și de patriotism, și în 
aceste memorabile dile cu adevărat că, după 
vechia și frumâsa n6stră qicătore, ţâra, de la 
opincă ptnă lu vlădică, exa strînsă. în aceleași 
simțită și dorințe de a sfărâma de veci umili- 
t6rele pretențiuni de vasaliiate turcescă și a 
dobândi, prin ea. însăși, cu lupte şi sacrificii 
virile, neatârnarea și suveranitatea în afară. 

Una din trebuinţele armatei către care se 
îndrepta. îngrijirea tutulor, era ajutorul medi- 
cal al bravilor noştri oşteni cari căpătau rănl 
Și bâle făcendu-și datoria pe câmpul de bălaiă. 
Am arătat la locul stă care era în timp de 
pace și până la isbucnirea resbelului, organi- 
sarea serviciului nostru sanitar militar, și cum 
funcţionase acesta câtă vreme operaţiunile se 
mărginiră în defensivă. Atunci vrăjmășiile între 
Romăni și Turci de la un țărm al Dunărei la 
cel-l'alt, nu pricinuiră un număr însemnat de 
răniți, iar timpul frumos și văratie mănţinuse 
în trupele n6stre favorabile condițiuni de să- 
nătate. Dar cu luarea ofensivei și cu începerea 
luptelor sângerâse în Bulgaria, cerinţele deve- 
niră mal mari, și nuoi silințe trebuiră a se 
desfășura. Mijlâcele medicale civile fură chiă- 
mate în ajutorul mijlâcelor militare, se făcu 
apel la concursul și sprijinul general. Socie-
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tatea Crucei- Roșie romănă sub președința prin- 
cipelui D. Ghica, aduse nepreţuite servicii prin 

neobosita activitate ce desvoltă în înființare de 

ambulanțe și spitale, în adunare de fonduri şi 

material. Ac6stă societate deschise subscrip- 

țiuni publice în ţâră” cari produseră suma de - 

524,565. lel *), sumă destul de însemnată dacă 

să ţine semă de greutatea vremilor și de l6te 
cele-lalte contribuţiuni ce "și impuneau cetă- 

țenii, precum subscrieri pentru cumpărare de 

arme, ofrande de tot felul pentru armată. 

„_ Funcționarea. îngrijirilor medicale se îm- 
părți în dou& mari secţiuni: secţiunea de pe 
teatrul de aperaţiuni pe malul drept al Dună- 

rel sub direcţiunea inspectorului general al 
serviciului sanitar al armatei, doctorul C. 
Davila ; şi secțiunea de pe malul stîng, în (6ră, 
sub directorul general al serviciului. sanitar 
civil, doctor Capşa. Prima secţiune dispunea 
de elementele proprii ale armatei, cu persona- 
lul medical militar crescut cu adaosele create 
din iniţiativa privată. Armata avea pe lingă 
dinsa peste Dunăre 7 mari ambulanţe com- 

*, În darea de semă a Crucei- Roșie romănă despre activitatea 
e! în timpul resbelului, vedem că de peste Carpaţi s'a adunat lel 
51,000; că în fruntea județelor cari ai contribuit cu sumele cele 
mal mari stai Putna,:cu 13,000 lei; Prahova, cu 11,702; Brăila 
“cu 10,973 și Bacăii cu 10,295 lel.
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plecte, din care 2 erau înfiinţate și trimise pe 
câmpul de resbel de Cruceu- Roșie romănă ; 
apoi ambulanța d6mnelor din lași și ambu-: 
lanţa societățel israelite, 5 din aceste ambu- 
lanţe erai stabilite în imediata apropiere a 
trupelor în dosul platoului Griviței, sub direc- 
țiunea inspectorului general în persână, și 
doctorilor Otremba, Ștefănescu, Vercescu , 
Leonte, Grigorescu , Istrate , Cantacuzino, 
Asaki, Ruso j jun., Cociu, etc. Pe liniile de co- 
municaţiuni Plevna-Nicopole se aflati 2 am- 
bulanţe de evacuaţiune, una la Mecica, sub 
doctorul Fotino; ; alta la Muselimselo, sub doc- 
torul Cernătescu. Tte aceste ambulanţe de pe. 
câmpul de luptă puteai da, îngrijiri la-2200 
rănită şi bolnavi. | 

Pe malul. stîng al Dunărel se organizase de 
serviciul sanitar civil, cu concursul medicilor 
din. ț6ră, ambulanţe și spitale” pentru irata-. 
mente. ma! îndelungate. Capul liniilor de eva- 
cuare era la Turnu-Măgurele, unde se aflau 5 
spitale cari puteai conţine 2000 bolnavi, sub 
divecțiunea distinsului. doctor Kalendero, aju- 
tat de medicii: romăni și străini, ftancesi, en-. 
glesi, germani, danesi, suedesi, trimiși de gu- 
vernele lor saii de asociațiuni filantropice. 
internaţionale. Din Turnu-Măgurele, porneau. 
trei linil. de elape de evacuaţiune spre calea
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ferată, care, prin ? trenuri sanitare pe di, 

transporta. bolnavii și răniții la Bucuresci Și 
la spitalele din cele-lalte oraşe. 

In capiială, la spitalele Colțea, Colentina, - 
Filantropiei, la spitalul de copil și spitalul 

Brâncovenesc, erai . reservate paturi pentru 

soldaţii armatelor beligerante, şi Romăni, Ruși 

și Turci, primeau aci de o potrivă îngrijiri me- 

dicale. Mare parte din casarme fuseseră ase- 

menea transformate în spitale. Eminentul şi 
regrelatul doctor Marcovici avea, în Bucuresci, 

direcțiunea serviciilor medicale pentru armată. 

Longă palatul de la Cotroceni se aflau ba- 

racele-spitale înființate de Dâmna Elisaveta, 

care căuta însăși pe suferind, ajutată de 
dâmnele societăţei bucurescene. 

La Iași comitetul instituit de domnele Maria" 
Roznovanu. Natalia și Elena Suţu, Lucia şi 
Elisa Liteanu, Eugenia Conduratu și Sofia As- 

lan, stabilise, afară de ambulanţele trimise 

'naintea Plevnei și la Măgurele. încă un n spital 

special pentru răniți. 

In Ploiesci dâmnele Ecaterina G. Cantacu- 

zino, Maria T. Văcărescu și Smaranda D. 
Moruzi, cu concursul dâmnelor ploiescene, îm- 

plineau sarcina de surori de caritate în spila- 

lul de răniţi ce organizaseră acolo. 

La Turnu-Măgurele, pe lângă spitalele Cru-
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cei- Roșie, demna Maria C. A. Rosetti fundase 
<Ospiciul Independenţei» unde şocia vestitului 

| publicist romăn, împrennă cu dâmnele: 7. 
Sturdza, I. Câmpineanu, M. Fălcoianu, A. Ka- 
lendero, etc. da devotate îngrijiri bolnavilor și 
răniților carl soseau de pe câmpul de luptă: 
Intr'un cuvânt, mijloce de ajutor medical pen- 
tru armată. se creaseră ast-fel în tâte orașele 
țărei, și până chiar și prin sate. Așa la pro- 
prietatea Buftea, de către principesa Maria 
Stirheiă ; la moșia Epureni, de d. Manolache 
Costache și fiicele sale principesa A. Bibescu 
și domna Esarcu, precum Și în multe alte co- 
mune rurale al căror nume ne scapă, se 
înființase spitale pentru oștenii romăni. 

Aceste unanime Și generdse silințe își atin- 
seră scopul Și . asigurară” pe deplin, în tot 
timpul r&sboiului, trebuinţele medicale ule ar- 
matei n6stre. 

Ne pare răi că spaţiul în care suntem cir- 
conscris nu ne permite a da aci în întregul lor: 

"dările de s&mă și raporturile publicate de me-: 
dicil străină cari -aii funcţionat atunci la noj, 
căci ele conţin amănunte și apreciări intere- 
sante ca acele ale doctorului german Bruberger 
şi medicului irances L. Heririet. Dar tote dai 
dreptate incordărilor și bunelor voințe ale tu- 
tulor, și: recunosc cu laude atât inteligenţa și 

16
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devotamentul personalului nostru medical, cât 

Și însușirile ostăsesci ale soldaţilor, tăria de 
suflet a răniților romăni %). Mari titluri la re- 

cunoscința arrnatel şi-a ţărel, și-ai dobândit, 

prin activitatea lor în resbel, asociaţiunea 
Crucei- Roșie romănă, precum și medicii noștri. 

Dar dacă ar urma, a se împărți finic și a se 
distribui cununi în întrecerea. de pilde bune 

*) D. Dr. Bruberger dice în raportul săi: c... Se în: 
făţişă uri tabel r&sboinic de tâtă frumuseţea, când sosi sera târdiă 
lunga colGnă de care cu înhămutul lor alb (bol) pe piaţa. din faţa 
spitalului central din “Lurnu-Maăgurele. Fără nici un țipăt de du- 
rere se descărcară răniții (între cari eraii uni! cu răn! grave, can- 
grene și tetanos) după un transport de 3 ile, spre a'1 duce în 
spitalul unde-i aștepta cele ma! bune îngrijiri . . .» 

Apol într'alt loc; «Nici unul din răniţi nu se plângea de frig, 
căci soldatul romăn este fârte obicinuit cu frigul nopţel; adesea 
ori se vede ţeranul român încă în luna lui novembre îmbrăcat cu o 
cămaşă deschisă de la gât până la brâă, avend peptul cu totul 
neacoperit». 

D. Dr. Henriet în corespondenţa sa de la 2 octombre 1877, 
din “Turnu-Măgurele, scrie: «.., Să vorbim.acum de răniţi. 
Nu sciă dacă acesta vine din apropierea luptătorilor și din con- 
dițiunile tragere!, dar rănile presint un caracter de gravitate re- 
marcabil . , . V& spuneam adineaori că soldații români sati 
purtat bărbătesce pe câmpul de luptă; n'am constatat acâsta 
prin mine însumi, dar ceia ce pot afirma este că, pe patul de o- 
peraţiuni, et sunt incomparabil. Am vădut venind în picidre, fară 
a voi să fiă susținuți, la masa dz operaţiă, suportând fără strigăt, 
Chiar neanestisaţi, o mutilațiă gravă, cerând o țigaretă şi ducân- 
du-se pe pici6re înapoi în sală», 

Doctorul Henriet se întrebă, să fiă acestă sensibilitate de nervi 
mal teșită la soldați! români, sati “forţa morală? Și conchide qi- 
când: «Cred mal mult că este acesta din urmă, căci el vorbesc 
cu. coragiă și nu cer de cât a se întârce pe câmpul de luptă», -
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cari ilustrară: evenimentele ce povestim, pe 
cel d'ântâiu plan apare chipul radios al femeiei, 
născătore a eroismului, hrănitre a îndemne- 
lor de slavă şi de mărire. De laa Suveranului 
augustă soțiă, până la modesta tovarășă casnică 
a meseriașuiul și la harnica muiere a sătânului, 
minunate ai fost mărinimiile, devotamentele 
și creștinâsca dragoste cu cari Romăncele au 
împlinit împuternicirea dată din cer femeiel 
de înălțătâre a sufletului, de mângăietore în 
dureri și nenorociri. 

Neuitată va remânea pagina pe care 'Ş-a 
înscris'o în istoria acestul resboii Dâmna E EIi- 
saveta, pe cănd soțul ei, în fruntea vitejilor, 
scria pagina sa. Supunând cu farmecul înal- 
tului ei duh pe Imperatul, pe membrii familiei 
imperiale și pe bărbaţii de stat ax Rusiei cari 
se aflaă atunci pintre noi, geniala femeiă 
pe a cărei frunte lucesce întreita corână a 
poesiei, a arte! şi a mărirey regale, slujea și 
apăra şi dânsa, cu nestăvilita putere a. grației 

“șia minței, interesele țărei sale ; iar inima-"1 
dui6să. și atinsă de aripa sufeinjal, îngrijea 
cu nemărginită iubire de oștenii noștri cari, 
de atuncă, îi deteră frumosul n nume de J/amd 
a răniților. 

Aceiași compătimire, același păs de îngri- 
jire și de alinare pentru cel ce se jerifeaui pe
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cămpul de bătaiă, mișca, sufletul tutulor fe- 
meilor romăne. Veghiând la căpătiiul bolna- 
vilor, dându-le cu însăși măna lor doctoriile, 
oblojindu-le rănile, sprijinindu- și măngăindu-r 
în durerâse operaţiuni, dâmne de cea mai: 
naltă trâptă socială alături cu femei din popor, 
săverșeaii de bună voiă împreună sublima 
sarcină de suroră de caritate. Dar și câtă res- 
plată priimeau ele în admiraţiunea. soldaţilor, 

“în naivele şi mișcătârele demonstraţiuni de 
recunoscință ale acestor naturi simple cari 
nu uitai bunătatea. ce li se dovedise, și mult 

timp încă dup& campaniă şi întorși la satele 
lor, veneaii să mulțumescă acelei ce îngrijise 
de denșii la spilal. Fără îndoială crunt și 
sângeros lucru r&sboiul, dar având și partea 

sa consolătore în solidaritatea patriotică ce 
stabilesce între tâle clasele unei naţiuni, în 

avântul de jertfe și de fapte nobile prin care 

firea omensscă să înalță către ideal.” 
Să ne întârcem acum la. evenimentele de 

pe câmpul de luptă, la marea dramă care se 
desfășura înaintea Plevnei. Aci ni se înfăţi- 
șeză mal ântâii, în diua de “/, octombre , o 
durerosă scenă, una din acele priveliști triste 
ce aduc cu sine conilictele armate. Sa v&qui 
câtă nepăsare, câte pedici puneau Turci! la 

adunarea și îngroparea celor uciși în lupte.
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Mil de cadavere rămăseră ast-fel pe câmpul 
de bătaiă. In cele 3 atacuri din august, septem- 
bre și octombre ale Romănilor, aprope 2,000 
din al lor căduseră morți între redutele Grivi- 
țel n 1 și 2; și la acest numer mai trebuie a. 
se adăugi cadaverele turcesci rămase ner&dica- 
te în atacurile ce vrăjmașul indreptase asupra 
n6stră. Tâte aceste trupuri zăcând neîmmor- 
mentate pe acel ângust spaţiii de teren, putre- 
deaii acolo, corumpeaii aerul împrejur și ame- 
ninţai cu isbucnirea unei epidemil. 

Acestă situațiune nu se mal putea tolera 
atât din priviri sanitare, cât și din priviri mo- - 
rale. Cultul și respectul morților este în firea 
omului, are rădăcini adinci în inima creștinu- 
lui, şi să scie simţirile cucernice și veligiose 
ale Romănilor, în deosebi, de a se întârce 
spre vecinica odihnă pământului, rămășițele 
celor ce nu mai sunt. Multă întristare prici- 
nuia soldaţilor noștri gândirea că îrăţi al lor 
rămân ast-fel aruncați în câmpiă fără mormânt 
şi fără cea. din urmă bine-cuvântare a preotu- 
lui. Jertfe noui căduseră de curând în atacul. 
din “| octombre pe acest strîmpt și sânge- 
rat terem dîntre reduta turcâscă şi romă- 
„nâscă, și adunarea lor fusăse iarăși împedi- 
cată de focul vrăjmașului. Domnul Carol hotări 
a mal face un nucă și stăruitor. demers pe
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lengă Osman pașa spre a se îngădui armistițiul 
necesar pentru îngroparea celor uciși, și însăr- 
cină pe ajutorul s&i generalul Todleben, a scrie 
în acestă privinţă mușirului otoman. Generalul 
Todleben trimise, în diua, de %, octombre, prin 
parlamentar, o scris6re comandantului turcesc 
din Plevna prin care '! propunea a se urma, 
pentru îngroparea morţilor, chipul care fusese 
priimit de armatele luptătâre de la Sevastopole. 
In sfirşit Osman, cedând. negreșit atât uritei 
impresiuni produse pretutindeni de refusul de 
a se împlini acâstă omenscă. datoriă, cât şi 
necesităței în care se aflau propriele sale îru- 
pe de a, scăpa și ele de vecinătatea acelor cada- 
vere în discomposiţiune cari corumpeai aerul, 
priimi propunerea, și diua de ?,, octombre 
fu hotărită pentru adunarea și îmmormân- 
tarea lor. 

In acea (i, după cum se convenise, se pre- 
sintă la 9 ore diminsța un parlamentar turcesc 
cu steg alb 'maintea redutei Griviţa n” 1. In- - 
dată fu înălțat asemenea stg alb pe parapetul 
redutei n6stre, şi focul încetă, numai de cât pe 
t6tă linia de împresurare. Turci! scâseră atunci 
din întăririle lor un șir de sentinele fără arme, 
pe cari le aședară la 2 metri distanță una de 
alta, de-a-lungul liniei lor, cu fața spre noi. Era 
învederat că ei înfăţișaă aci 6men! aleşi din
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cei mal arătoși și mai bine echipați. In. mo- 
mentul în care se posta, ast-fel lanţul turcesc, 
jeșeaii din reduta și din tranșeele nâstre un 
lanţ de soldați fără arme, pe care oficierit în 
rânduiră cu faţa spre sentinelele turcesci, 

- remâind între amândouă lanţuri un spaţii 
neutru ca. de 20 metri. Comandanții români, 
printr'o neconcertată, dar curidsă potrivire, 
îngrijiseră: asemenea ca Omenil lor cari se 
presentau înaintea inamicului să fiă îngrijiţi în 
ținută — marţială cochetăriă a câmpurilor de 
rEsboiu unde oștirile protivnice își pun cinste 
întru a avea înfățișare corectă și a face bună 
întipărire una asupra alteia. 

Pe locul între ambele lanţuri circulaii das- 
părțiri de ambulancieri şi brancardieri, sub 
direcțiuriea medicilor, cari rădicaii pe morţi, 
şi detașamente de soldați cu sape, lopeţi, etc. 
comandate de oficieri și însoţite, de partea... 
n6stră, de preotul regimentului. Brancardieril 
noștri rădicati morţii inamicului, îl duceaă în 
spaţiul liber și neutru, de unde Turcii “ luati 
Și i îngropait în dosul liniei lor; tot asemenea 
proceda și brancardierii turcesci cu morții 
romăni pe cari al noștri X depuneau într'o 
mare gr6pă săpată de soldați în spatele tran- 

„șeelor n6stre, și preotul dicea. asupra mMor- 
mântului o ultimă rugăciune. Multe cadavere
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erai în așa stare de. decomposiţiune. în cât 
nu mai puteau fi transportate, și trebuiau a se 

| îngropa pe'loc; unil au pretins că pentru a 
ajunge la acest resultat refusaseră Turcii până 
aci a se priimi r&dicarea și îngroparea morţi- 
lor, spre a nu se mai putea constata slutirile . 
făcute cadaverilor. a 

* Acestă tristă formalitate urmă trol ore, şi: 
în timpul cât ţinu, trupele romăne-rusesci, ca 
și cele turcesci, folosindu-se de încetarea de 
arme, ocupaii parapetele nu atât spre a privi 
la funebra ceremoniă, cât spre a se vedea 
unele pe altele. In r&sboii omul ajunge a se 
obicinui cu spectacolul morţei, și e! nu 1 mal 
face nici o impresiune ; ceia ce deștepta curio- 
sitatea acestor protivnici cari luptat cu atâta 
îndârjire unil contra altora, era de a se privi 
în acele pucine ore de liniște, și de a se stu- 

dia reciproc. In acest scurt contăct între .ad- 
versari, domni curteniă și cuviință ostășescă; 
olicierii romăni și turci se salutaă cu deferenţă, 
soldații ambelor oștiri, chiar, păreaii că au ui- 
tat luptele crâncene ce avuseseră împreună 
penă aci, și cari aveati să încâpă iarăși peste 
câte-va momente. EX schimbau la distanţă cu- 
vinte inofensive și glumețe; ax noştrii arun- 
cau Turcilor tutun, aceștia r&spundeau prin - 
prietenesc erala ?. și arunca din parte-le lulele
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saii mici obiecte orientale. In fine, ură nu pă- 

rea că există între aceste ființe cari până aci 
se ucideaii între dânsele, atât este de adevărat 

că înaltul Ziditor a. voit să fiă pe pământ pace 
Și între 'Gmeni bună-voire, și că numa! pati- 

mile 'și interesele lumesci se abat de la acesti 

dumnedesscă. lege. 

La amiaqi îngroparea morţilor era, terminată: 
trupele turcesci şi romănesci reintrară î în liniile 
lor respective, stegurile albe se deteră jos şi 

“focul reincepu cu aceiași vig6re: de o parle și 

de alta. Noi avurăm în paralelele nâstre 6 

soldaţi uciși, 14 răniți. 

Operațiunile armatei - aliate: romănă-rusă 
aveaii să intre de acum 'nâinte într'o fasă de- 
cisivă prin ajutrele cani începeaii să sosâscă,. 
De tre! 'luni înaintarea armatei "Țarului era 
oprită în Europa înaintea unui orășel care n'a- 
vusese' pân'aci nici o însemnătate militară, 
care nu fusese alcătuit nici cu fortificări per- 
manențe, nici cu pregătiri de împrotivire, la 
începerea r&sboiului. Agerimea comandantului 

“turcesc făcuse din acest tîrguleț o piaţă de 
arme de ântăia ordine, şi un zăgaz puternic 
pentru apărarea patriei sale; aci câștigase 
acest comandant trei izbândi cari restabiliră 
cinstea armelor otomane și arătară lumel în 
admiraţiune câtă valdre ostășâscă are încă
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nemul musulman. Aci se învederă încă '0-dată 
bătrina. gic&tore a părinţilor noștri experimea- 
tată în secularele “lor lupte cu Osmanliul: 
<Teme-te de Turc după meterez!> Ceia ce fă- 
cuse puterea resistenței lui Osman pașa, pe 
lângă neînvinsa și tenacea lu! energiă, nu erai 
numa) șanțurile și redutele cu cari înconjurase 
Plevna, dar era. ma! ales neîndestulătârea mo- 

. bilisare a forțelor rusesci intrate în campaniă, 
lipsa de oștiri car să țină tot-d'odată în frâu 
armatele turcesci din cuadrilaterul bulgar și. 
din Balcani, și să împresâre Plevna cu desă- 
verșire, împedicând intrarea. ajutârelor și a- 
provisionărilor. Acâstă lipsă avea să fiă acum 
înlăturată. Ș6pte divisiunt de infanteriă, două 
de cavaleriă și o brigadă de tiraliori sosiră din 
Rusia pe teatrul de operațiuni din Bulgaria ; 
acestea erau: corpul gardei împărătesci, for- 
mat din l-a, a 2-a, a 3-a divisiune de infan- 
teriă și a 2-a divisiune de cavaleriă a. garde! ; 
apoi a 2-a și a 3-a divisiune de granadieri, a 
24-a și a 26-a divisiune de infanteriă, a 14-a 
divisiune de cavaleriă. 

Penă la isbucnirea r&sboiuluy, marele-duce 
moștenitor al Rusie! avusese comandamentul 
corpului garde! imperiale. Se credea că acest 
corp, sosind în Bulgaria, avea să fiă pus Crăş 
sub ordinile comandantului s&u, Și trimis la
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armata de pe Lom, din 'naintea. Rusciucului 
și cuadrilaterului. Insă aci situaţiunea, strate- 
gică a Hușilor se mai îmbunătăţise din. ceia 
ce era în luna lu! august, când Mehemet-Ali, 
înlocuind pe. Abdul-Kerim, luase: ofensiva. și 
obținuse patru succese consecutive la Iazlar, 
Karahasankiol, Kaceljevo şi Popkiol.: Dar. din 
causa intrigilor şi insubordonanţei locotenen- 
ților săi, Mehemet-Ali fu. silit să'şi suspende 
ofensiva, și lăsă timp ţareviciului a'și concen- 
tra armata și a! da mal multă: încheiăgare, 

„ast-fel că, la */,, septembre, respinse Și bătu 
pe Turci la Cercovna. Acest eveniment adu- 
sese disgraţia lui Mehemel-Ali pe lângă. con- 
siliul de resbel superior din Constantinopole 
numit dari-șura, care avea pretenţiunea de a 
dirige d'acolo operaţiunile de pe teatrul de res- 
bel, și singurul comandant otoman care, îm- 

preună cu Osman paşa, dovedise talente mili- 
tare în luptele din Bulgaria, fu înlocuit cu pre- 

sumpțiosul Suliman pașa, care nu isbutise 
_pân'aci de cât să'șI jertfâscă în zadar oștirea 
înaintea pasului Șipcei. Armata; turcâscă din 
cuadrilater nu ma! întreprinse nimic serios 
până la începutul lui noembre st. v. 

In asemenea condițiuni comandamentul ru- 
sesc credu de ajuns pentru armata țareviciu- 
lui, compusă din al XII-a și al XIII-a corp, şi
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susţinută pe aripa dreptă, spre Osmanbazar, 
de corpul al XI-a, a-i: trimite în ajutor nu- 
mal divisia 24-a de infanteriă. i 

Divisia 26-a merse de întări corpul al 
VIII-a înaintea Șipcer; iar restul trupelor cari 
soseaii, adică : brigada de tiraliori Și trei di- 
visiun! de infanteriă ale gardei, două divisiuny 
de granadieri și a2 -a divisiă de cavaleriă a 
gardei fură îndre eptate spre locul unde se juca 
s6rta resbelului, spre locul de la care depin- 
dea operaţiunile ulteridre și resultatul în- 
iregei campanii, spre Plevna. Tote aceste 
trupe se încorporară în armâta de Vest pusă 
sub ordinele Domnului Romănilor, având de 
ad latus, de ajutor, pe generalul Todlaben, Și 
ast-fel acestă armată, coprindea: 3 divisiuni de 
infanteriă și 1 divisiune de cavaleriă română, 
ȘI, ca irupe rusesci:; 3 divisiuni de infanteriă 
și brigada de tiraliori ale corpului gardei, a 5-a 
și a 31-a divisiune de infanteriă (IX-a corp) 
a 16-a şi a 30-a (IV-a corp) a 2-a divisiune a 
armatei, a 2-a și 3-a divisiune de granadieri, 
i d-a brigadă, de tiraliori, și divisiunile de ca- 
valeriă a 4-a, a 9-a de liniă, a 9-a de gardă. 
In tot, mal bine de 13 divisiuni de infanteriă 
și + de cavaleriă, peste 125,000 6menl. 
_ Primele trupe ale garde! începură a se a- 
duna înaintea Plevnei pe la finele lui septem-
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bre s. v. Mai ântăiii sosi cavaleria, apol ur 
mară succesiv infanteria și granadierii în 
primele săptămâni din octombre. Domnitorul 
le trecu în revistă în Poradim, şi apol ele 
porniră spre a 'și ocupa posiţiunile în jurul 
Plevnei. După sosirea gardei, Imp&ratul Ale- 
xandru își strămută cuartierul sei de la 
Gorny-Studen la Poradim. Acest modest sat 
bulgăresc în care nu se aflati de cât 2 proste 

„căsuțe în paiente și vre-o 50—60 bordeie în 
pământ, conţinea acum pe puternicul monare 
al tutulor Rusiilor cu adjulanţii sei generali 
și strălucite: și numersse suite și escorte, și 
pe Domnul Romănilor, comandant al armatei 
de Vest, cu cuartierul s&i.. Marele-duce Nico- 

lae se aședase cu -comandamentul armatei 
rusesci în apropiatul sat Bogot, și generalul. 
Todleben se află în cătunul Tuceniţa. 

Prin neînduplecata putere a împrejurărilor, 
Plevna devenise nodul înfricoșatei acţiuni mi- 
litare ce de șese luni se desfășura în Resăritul 
Europei, și dumnedeâsca ursită voise sus a 
înălța neluata mal "nainte în semă, oștire ro-. 
mânescă, făcându-i un rol însemnat în acâztă 
mare dramă. Acea oştire pe care mândria ru- 
sescă abia consimțea, la înteput, S'o primâscă. 
să coopere la operațiuni secundare, la servici! 
de etape, convoiări și ținere de gainisâne, nevo-
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ia silise a o chema la'locul cel may de primejdiă: 
în care ea se arătă peste ori ce așteptări vred- 
nică, la. locul de gloriă și de -onor unde se 
prinse la. voinicâscă trântă cu neînfrântul Os- 
man, bagă în strîmtâre pe Gaziul, și dete pu- 
tere sdruncinatei: armate a "Țarului ca să aș- 
tepte sosirea ajutârelor din Rusia Și să oprâscă 
saltul pen' la Dunăre al leului de la Plevna. 
Acum începea ultimul act al sguduitorului spec- 
tacol răsboinic la care din tâte părţile se 
privea cu luare aminte ; garda rusâscă, sosise 
spre a figura în sângerdsa apoteosă, Și, alătură 
cu dânsa, ochii lumei mirate aveaii să. vedă 
oștile Romăniei ner&mâind în nimic mai pre- 
jos de astă alâsă 6ste a Rusiei, și împărtășind 
cu dânsa laurii biruinţel. Mate fu r&splata, 
mare fu cinstea ce Domnul puterilor, -Dom- 
nul tare în: r&sboiii revărsă asupra oștirei 
romănesci; | 

Sub directul comandament al Suveranului 
și căpeteniei supreme militare a Românilor, se 
rânduiseră acele strălucite oștiri cari veniseră 

din Rusia, Și generali! din cei mal distinși 
cari 'ȘI făcuseră renume în armata rusescă ca 
Skobelef, cuceritorul Kokandului Și învingă&to- 
rul Lovcei; Imeritinski, tovarășul săi în acestă 
prosp&tă izbândă; Gurko, conducătorul în- 
drăzneţei treceri de-peste vâră a Balcanilor;
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în fine Todleben, vestitul apărător al Sevasto- 
polei. Dar precum vrednică se arătă armata 
românescă, de a combate umăr lângă umăr de 
asemenea viteji, așa și înaltul ei povăţuitor în- 
dreptăţi onorurile și încrederea ce “1 se. dove- 
diră punându-se în capul celei mai însemnate 
părţi de oştire pe care Rușii o desfășurară, pe 
câmpiile Bulgariei. Din zori până sâra călare 
în inspecţiunea, posiţiunilor și câmpului de bă- 
taiă, și lucrând încă n6ptea târdiă cu diferiți 
comandanți și capi de servicii; cu mintea, cu 
inima, necontenit îndreptate către marea și de 
grea r&spundere legata lui sarcină, Carol Vodă 
nu uita că este înduoit moştân al şlavei casei 
sale și al marilor noştri Domni, de cari tre- 
mura odinidră dușmanul cu care luptăm acum, 
și trimiteau. în țări - depărtate resunetul nu- 
melui romăn. Indemn și pildă bună pornite 
de sus, harnică și înțelâptă împlinire a înalter 
autorități de șef și poruncitor unită cu inimosă 
împărtășire a primejdiilor și greutăților solda- 
tului, tâte aceste însuşiri ale Căpeteniei oștirei 
romănesci-aflară recunâscere Și respect în OȘ- 
tirea rusâscă. Rescripte împărătesci, ordine 
de di, scrisori oficiale ale Țarului și ale mare- 
luk- duce Nicolae aduse la cunoscința trupelor, 
și pe cari le vom reproduce la locul cuvenit, 
tste acestea staii dovadă că, împreună cu în-
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irega armată rusescă, atât comandantul aces- 

tei armate, cât și însuși _monarcul Rusiei, 

prețuiră, după cădință acele însușiri ale supre- 

mului comandant al armatei romănesci, pre- 

cum, asemenea, prețuiau și vitejia, și însem- 

natul concurs al acestei armate. 

Cu sosirea gardel și ajutârelor priimite de 

către armata de împresurare a Plevnei la 
sfirşitul lui septembre și în.primele dile ale. 
lui octombre s. v. începe să se. îngreuneze 
posiţiunea lui Osman paşa, căci, cu (6te for- 
tificările pe carii comandantul otoman nu în- 
cetase a le îmmulți de la ultimul atac general 
din. ppeeicize, Cu tote șanțurile și redutele din 
noit construite pentru apărarea tabă&rei întărite 

turcescă, disproporţiunea puterilor devenea . 
acum simţitre între cel 55—60,000 luptători 
de cari dispunea mușirul, față.cu numărul 
de peste 125.000 6meni a! armatei aliate 
rusă-romănă adunaţi în prâjma: lui. De aceia 
n'aă lipsit critici spre a mustra lui Osman că 

„a stat în Plevna şi a așteptat acolo venirea 
însemnatelor forțe cari aveau să 'l'împresore 
desăvârșit, în loc să se retragă până mal era 
timp și cât încă păstra deschise liniile Ra- 
hova-Vidin și Orhanie-Sofia. Tot ast-fel nu 
lipsiseră critici spre a osândi pe Osman că: 
nu luase vigurosă ofensivă după izbândele
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sale din iulie, și chiar după bătălia de :la 
Tit Dar asemenea aprețuiri apodictice. 
sunt mal lesne de făcut din cabinet, de! 
cât în: mijlocul focului acțiune, a peripe-! 
țiilor câmpului de bătaiă şi a stărei morale 
a” “trupelor cu cari se susțin luptele. Dacă 
Osman: nu luase ofensiva Și nu pusese su- 
liţa în costa Ruşiilor, după nesuccesele lor, : 
spre a "1 arunca în Dunăre, cum ar fi cerut 
unil, este că probabil mareșalul turcesc ÎȘI 
 cunoscea mai bine puterile ; că oștirea sa, 
bună “pentru defensivă, și, de' pe firea tur- 
cescă, minunată: în dosul întăririlor, n'avea, 
se vede, aceiași destoiniciă pentru ofensivă, - 
nu poseda - însuşirile - taclice, deprinderile de 
manevră, organisațiunea, Și pregătirile cerute 
pentru asemenea operaţiuni. Comandantul 
turcesc a, credut, negreșit, că de cât a se ex- 
pune la o neizbândă şi a perde râdele ce do-. 
băndise, făcea mai bine: remănend în Plevna, 
către care va atrage l6te puterile protivnicului, 
împedecând și întărdiind ast-fel invasiunea 
patriei sale. Și ținerea în loc a armatei ru- 
sesci în timp de cinci luni dovedi că avusese: 
dreptate Osman pașa. 

„Dar rămânerea în Plevna ă căpetenie tur- 
cesciă până la începutul lui octombre, când so- 
seait în Bulgaria aliaților ajutârele cari, și din 

17
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svon public şi din diare se sciait că eraii adăs- 

tate; este mai grei a se justifica din punctul de 

vedere strategic. Insă după câte s'a putut afla 

atunci, după sciinţele ce saii cules apoi de la 

încetarea r&sboiului, nu lui Osman pașa tre- 

buie a se mustra acestă vină. El v&duse că la 

urma urmelor nu 1 va mai sta putință a se 
împrotivi, şi că va fi copleșit de puterile vrăj- 

mașului. Plevna era un frumos și plin de gloriă 

episod, o minunată posiţiune de oprire și în- 

târdiere, dar nu era pregătită cu tot ce se cere 

spre a susține un asedii îndelung, nu era o 

cetate zidită în acest. scop. Aprovisionări de 

hrană și muniţiuni pentru mult timp nu exis- 

ta și trebuiau aduse din afară; armata n'avea - 

casernamentele, depositele, spitalele necesari; 

ecuipamentul și îmbrăcămintea ei, chiar, în- 

tîmpinau multe lipsuni faţă cu strășnicia vre- 

mei care începea. 

Osman pașa ceruse, dar, cu stăruinţă În 

mai multe rănduri să-i se dea voiă a porni din 

Plevna înainte: de a fi cu desăvârşire închis. 

Dar acea. voiă n'o dobândi de la Constantino- 

pole de la dari-șura asleri, acel faimos areopag 

militar al imperiului care avea semeţia a voi 

să dirigă, din salonul consiliului, mișcările de 

pe câmpul de r&sboiă; care punea și distiluia 

generalii, trimitea prin telegraf comandanților
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de. oșliri nesăbuite planuri de: campaniă și or- 
dine de atacuri şi de bătălii, fără ca acei con- 
siliari să vină în foc să vâdă cum stati lucru- 
rile. Multe din nenorocirile Turciej în acest 
resbel se datorese acelui consilii care paralisă 

„acţiunea singurilor generali otomani cari .do- 
vediră talente în acestă campaniă — Mehemet- 
Ali, Osman, în Europa; Muktar, în Asia. In 
acest consilii Mahmud-Damat, cumnatul Sul- 
tanului, conducea pe colegii să, Și acel sfetnic 
determinându-i a nu îngădui lui Osman a se re- 
trage la timp din Plevna, avea în vedere a (ine 
“r&sboiul cât mai mult. peste Balcani și departe. 
de Stambul, spre a nu neliniști pe Sultan. 

Se trimise dar lui Osman, cu multe laude 
şi măguliri din partea Padisahulul, ordin de a 
sta în Plevna făgăduindu-l că va fi susținut, 
asigurânduii-se că % se vor trimite provisiuni 
și tâte trebuincibsele. Șefhket-pașa și Kiasim- 
pașa, alt cumnat al Sultanului, erau însărci- 
nai aY aduce aceste asigurăni. Două mari con- 
voiuri cu hrană și muniţiuni isbutiră, în ade- 
Văr, cum s'a vădut, a intra în Plevna în coren- 

“tal lut septembre. Osman se încredu, și, soldat 
ascultător şi credincios, urmă a'și face cu nes- 
pusa'i energiă datoria. Dar între făgădueli și 
împlinire rămâne adesea golul încelatelor nă- 
dejdil, și aşa se întîmplă bravuiul Osman.
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Ajutorul promis, armata care trebuia să'l 
susțină și al cărei mied trebuia să'l constituie 
trupele lui Șeflet, vro 15,000 6meni reslătiți 
d'alungul drumului de 100 și ma! bine kilo- 
metri dîntre Plevna și Orhanie, armata de 
despresurare, în fine, întârdia de a se alcătui - 
şi a, prinde chiag. Mehemet-Ali, a cărui cădere 
sub intrigile subordonaţilor sti se recunoscu 
în sfirșit că era, nedreptă, fu însărcinat, la '%,;; 
octombre, a forma. armata care era destinată 
a.scăpa pe Osman, şi al cărei număr trebuia 
să fie urcat la 60,000 Gmeni. Dar cu tâte 
silințele sale, Mehemet-Ali nu putu aduna în 
termen de o lună de dile, între Sofia și Orha- 
nie, de cât vr'o 15—20,000 soldaţi de calitate 
inferi6ră, mustehafizi și milițiany, căci cele mai 
bune oștiri ale Turciei eraii aiurea în cam- 
paniă, și trupele ce se mai aflaii în Constanli- 
nopole se ţineaii acolo spre a pădi pe Sultan. 

Evenimentele se precipitară ; faptele ce 
vom povesti și cari apropiat catastrofa. finală 
la Plevna, nu mal lăsară vreme lui Mehemet- 
Ali ași împlini sarcina și a scăpa pe Osman. 

Cea d'ântăi grijă a comandantului armatei 
de Vest și a ajutorului s&ii, generalul Tod- 
leben, diipă sosirea întăririlor de oștiri nain- 
tea Plevnei, fu de a întări partea slabă din 
cercul de impresurare și a, tăia liniile pe cari
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Osman mal comunica în afară, pe unde putea 
să priimâscă ajutore și să'și opere retragerea. 

„Prin atingerea acestei ținte mușirul otoman 
avea să fiă cu desăvirşire închis în Plevna, 
și acestă localitate nefiind organisată pentru 
un asediii îndelung, împrotivirea turcâscă nu 
mal era de cât o cestiune de săptămăni și de 
dile, și Osman pașa era să fiă atunci constrins 
a se preda, cu t6tă oștirea lui. Liniile Orhanie- 
Sofia, și în special șoscua Plevna-Sofia spre 
Sud, și liniile Rahova-Vidin spre Vest, urmaiă, 
deci, să fiă cu totul tăiate, Și oștirile aliate 
trebuiaii să pună deplină stăpânire pe dânsele. 

Aceste linii fiind situate peste Vid, se în- 
tăriră trupele aliate aflate pe malul siîng al 
acestei gîrle. Cavaleria -romănă-rusâscă care 
opera. la Vestul Plevnei, trecută sub ordinile 
generalului Arnoldi, fu sporită cu a 2-a divi- 
siune de cavaleriă a gardei comandată de 
generalul Gurko, și t6tă călărimea operând 
independent; fu pusă sub ordinile acestui ge- 
neral. Apoi se mal trimeseră peste Vid divi- 
siunile 1-a și a: 2-a de infanteriă a gardei, 
precum şi trupe romănescl. Divisia n6stră a 
4-a, sosită ăntăiu peste Dunăre și înuintea 
Plevnei, avusese să ducă cele mat multe gre- 
utăţi și oboseli de la începutul: operaţiunilor 
ofensive; ea înlimpinase perderile cele mai
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însemnate în atacurile de la */, și Pian 
“Ia: septembre şi 7/, octombre, ocupând lu- 
crările n6stre cele mai apropiate de vrăjmaș,. 
unde acestă divisiă suferise asemenea mai 
mult de ostenelile serviciului și de' focul tur- 
cesc. Ac6stă. divisiune avea. nevoiă de vre- 
melnică odihnă, și la 5%. octombre % se dede 
ordin a se aședa în bivuac înaintea satului 
Verbiţa, după ce fu înlocuită în tranșee de a 
2-a brigadă și de 3 bataliâne din a 3-a brigadă 
a divisiunei a 2-a. Generalul Racoviţă luă 
comandamentul divisiunei a 4-a, având de șef 
de stat-major pe colonelul Boteanu E. iar 
colonelul Angelescu A. se numi şef al -arti- 
leriei corpului de observaţiune de la Calafat ; 
loc.-colonel Voinescu trecu ca şef de stat- 
major la acest corp. Odată cu aceste schim- 
bări în divisia 4-a, se făcu și numirea colo- 
nelului Fălcoianu St. de şef de stat-major 
general al armatei romăne de operaţiuni, 
înlocuind pe colonelul Barozzi' C. care fu 
chiămat în funcțiunile de director-general al 
xninisterului de resbel. După un repaus de trek 
dile, brigada Cantili, din divisia 4-a, fu trimisă 
peste Vid unde luă posiţiune la Etropol: și 
Demirkioy, spre a se împărtăși cu trupele 
garde rusesci la operaţiunile cari aveai să 
încâpă la Vestul Plevnei.
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Linia, de împresurare pe ţărmul stîng al Vi- 

dului, care se compunea. până aci numai de 

cavaleriă, se întări dar acum cu 3 divisiuni de 

infanteriă (1-a și a 2-a a gardei rusesci, bri- 

gada de tiraliori și S bataliâne romăne) şi mai 
dispunea şi de 3 divisiuni de cavaleriă aliată, 

cu numerbsă artileriă. Comandantul armatei 

de Vest hotări a întreprinde cu aceste puteri o 

vigur6să acțiune spre a închide din t6te păr- 

țile armata lui Osman pașa. Pentru acest 
sfîrşit trebuiau să se atace posiţiunile pe cari 

le ocupase inamicul la finele lui septembre s.v. 

pe şoseva Plevna-Orhanie-Sofia, de-alungul 
„cărei Şefket, în înțelegere cu Osman, stabilise 
o liniă întărită de etape și de adăposturi pentru 

convoiurile cari urmai a se trimite în Plevna, 
având ca centruri de îrnprotivire satele Dolny- 

Dubnik, Gorny-Dubnik și Teliş, unde Turcik 
aşedaseră garnis6ne mai numerse sprijinite 

pe redute și întăriri. Generalul Gurko, cărui 

se încredinţase comandamentul asupra tutulor. 
forțelor din armata de Vest operând pe stînga 

- Vidului, priimi ordin a. lua din stăpânirea vrăj- 
mașului acele centruri de împrotivire între 

Plevna și Radomircea. 

Generalul Gurko 'șI luă disposiţiunile des- 
tinând pentru atacul Gorny-Dubnikului divisia 

2-a de infanteria și brigada de tiraliori din
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gardă, 6 escadrâne de cavaleriă și 48 tunuri. 
Colonelul 'Teherevin cu 12 sotnii de Cazaci, 3 
escadi6ne de călărași români și 12 tunuri, 
avea ordin a lua posiţiune spre Apus de 
Gorny-Dubnik, pentru a susține atacul asupra 
acestei posiţiuni, Și călărașii (brigada Formac) 
înaintară în acest Sfirșit spre Cervenibreg 
pentru a opri trupele turcesci din acea parte, 
a priveghea, țărmul drept al Iskerului și a tăia 
reiragerea inamicului din Gorny-Dubnik spre 
Vest. Cu atacul Telișului fu însărcinat regi- 
mântul de vânători al gardel; împreună cu > 
brigade din divisiunea 2-a de cavaleriă și »0 
tunuri. Atacul Dolny-Dubnikului trebuia să 
se s&verșescă de generalul Arnoldi cu o bata- 
line de infanteriă romănâscă- din brigada 
Cantili, cu divisiunea 4-a de cavaleriă rusescă 
și artileria, el, cu brigada de TOȘIOrI și bateria 
ei călărâță. In fine, între Dolny-Dubnik şi De- 
mirkioi, se aflaii regimentele al I4-ea 'de do- 
Tobanți, al 7-ea de liniă, 1 batalion din al »-ea 
de dorobanţi, 1 batalion din al l6-ea de do- 
robanți, 1 regiment de Cazaci Și-2 baterii ro- 
mănesci, sub ordinile colonelului Cantili. Aceste 
trupe aveau însărcinare a împedica orl-ce 
eșire a Turcilor din Plevna, spre a merge în 
ajutorul Dolny-Dubnikuluj. „Reserva generală 
era între Gorny şi Dolny-Dubnik, Și consla, din,
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1-a divisiă de infanteriă și a 3-a brigadă de | 
cavaleriă de gardă rusâscă, cu 44 tunuri. 
Asaltul asupra Gorny, Dolny-Dubnik și Teliș 
“se hotărise pentru **/;, octombre. 

Pe când pe ţărmul stîng al Vidulul se luai 
aceste disposiţiuni, comandantul armatei de 
Vest ordonase asemenea trupelor de pe malul 
drept, aşedate pe liniade împresurare despre 
Nordul şi Răsăritul Plevnei! a executa în diua 
atacului, la **/,, energice demonstraţiuni spre 
a neliniști pe Osman pașa, însuflându-y grijă 
că are.să se dea asalt general Plevnei, și silin- 
dul a 'și ţine trupele în tâte părţile, fără a Je 
putea concentra şi trimete în ajutorul posiţiu- 
nilor cari se atacaii peste Vid. Aceste demon- 
straţiuni de atac urmau a se face mail vîrtos 
pe aripa dr&ptă și stîngă a liniei de învestis- 
ment, adică de Romăni și de .detașamentul 
Skobelef. Trupele române începend de la Su- 
surlu, colonelul Roznovanu, cu a sa brigadă 
de călăraş, cu companiile de dorobanţi şi 
secţia, de artileriă ce avea sub ordine, trebuia 
să execute mișcări de trupe în faţa Opanezu- 
lui, având a fi susținute aceste mişcări de bri- 
gada de infanteriă Sachelarie, care forma 
ante-garda. posiţiunei nâstre pe malul drept 
al Vidului. Divisiunile n6stre a 2-a și a .3-a se 
adunaseră sub arme în ordine de Dătaiă; iru-
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pelor carl ocupait paralelele Și lucrările înain- 
tale i se prescrisese a deschide din di dimi- 
n6ță un foc vii și întețit cu 70 tunuri asupra 
taberei întărite de la Bucova, a redutei Gri- 
vița n“ 2 și drumului acoperit unde st&teati 
reservele inamice, și aceste trupe romiăne 
urmaii asemenea să facă o demonstaţiă de 
atac adunându-se în pieţele de arme, trăgând 
salve de infanteriă și asvârlind cu mortiere 
bombe asupra. redutei vrăjmaşe. | 

Aripei slîngi se ordonase mișcări identice 
ce aveai să se esecute de trupele rusesci 
pentru a imobilisa forțele Turcilor din acea 
parte *). | 

  

*) Generalul Todleben trimise generalului Zotof , comandantul 
corpului al IV-ea rusesc, următorul ordin : 

Pentru a stabili în jurul armatei inamice o împresurare complec- 
tă, Inălţimea Sa Comandantul armatei de Vest a bine-voit a ordona: 

a) De a se încredința E. V. ocuparea şoselei Plevaa-Lovcea puin- 
du-vicse la disposiţiune a 10-a divisiune de infanteriă, a 3-a divisiune 
de infanteriă a gardel, etc, 

6) Ante-garda (a 16-a divisiune cu artileria, 3 batali6ne din a 
3-a brigadă. de tiraliori, 1 regiment din a 3-a divisiune a garder, 
etc.) va fi comandată de loc.-general Skobelef, şi, după disposi- 
iunile ce veţi lua, va ocupa și întări posiţiunile de pe șoseaua 
Plevna-Lovcea, adică prima crâstă a Muntelui Verde și înălțimea 
la Vest de Brestoveţ. După ce vor ocupa şi întări aceste posiţiuni, 
trupele se vor mănține pe dânsele până la cea din urmă estremi- 
tate, dar sub nic! un cuvânt nu vor trece la ofensivă, 

€) Generalul Loșkaref, comandantul divisiunel a 9-a de cava. 
leriă care a operat Îa stinga şosele! Lovcei până la Vid, va con: 
cura la mișcarea ofensivă a detașamentului pus sub ordinile E. V,
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Contorm acestor măsuri, acţiunea începu la. 
"Ja, octombre diminâța. Pentru prima 6ră 
Osman pașa fu aci încelat în previsiunile sale. 
Credând, negreșit, că puterea principală a a- 

tacului aliaților avea să se desfăşure ca pân'aci 
pe ţ&rmul drept al Vidului; pus în înduoială 
prin mișcările pe frontul posiţiunei sale, el nu 
se preocupă în destul de spatele sti spre a 

întări trupele d'acolo, unde însă era acţiunea 
de vi6ță pentru dânsul, unde se aflau liniile 
sale de comunicaţiune și de retragere. 

Generalul Gurko atacă cu trupele ce 1 

fuseseră puse la disposiţiune, adică: 2 divi- 

siuni de infanteriă de gardă rusâscă, o jumă- 

tate divisiune romănsscă, și num&r6să cava-. 
leriă și: artileriă aliată, peste 30,000 6meni 

cu 159 guri de toc, forțele turcescă din Dolny, 
Gorny-Dubnik și Teliş cari *nu întreceai 

15,000 6meni cu 12 tunuri. Puterea atacului 

era îndreptată contra Gorny-Dubnikului ; tru- 
pele cari atacaii Teliș și Dolny-Dubnik tre- 
buiai să oprâscă acolo pe inamic şi să'l îm- 

şi va întreține comunicaţia între acâsta și detașamentul generalului 

Gurlo. Cuartierul generalului Loșkaref va fi la Kadikiol, se e va 

stabili acolo o staţiă telegrafică. 

d) Adjutantul general Gurko va înainta peste Vid la 12 octom- 

bre fârte de dimintţă; cuartierul s&ă general este stabilit la Ieni- 

Bărkaci unde se va afla o stațiă telegrafică, etc.
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pedice “să mârgă în sprijinul Gorny-Dubniku- 
lui. Cele 6 batalisne din brigada Cantili, Și 
cavaleria și artileria de la Etropol şi Demirkioj, 
eraii însărcinate a zădărnici eșirea și alergarea 
în ajutor a trupelor turcesci din Plevna. 

Garda rusescă luptă cu mare vitejiă și con- 
sacră încă o dată al el tradiţional renume; 
dar Turcii se împrotiviră cu o tăriă vrednică 
de admiraţiune. Ahmet-Hafzi pașa n'avea la 
Gorny-Dubnik de cât 6,500 6meni cu 4 tunuri. 
EI resistă, însă, de diminâță până sâra strașni- 
cilor.atacuri a 18,000 Ruși cu 60 de tunuri, 
le ucise. saă le răni ca la 4000 Gmeni, și 
după ce Turcii perdură peste jumătate din 
trupele lor—3,500 soldaţi scoși din luptă—bra- 
vul comandant. otoman fu silit să se predea 
cu “micul număr de ostași cari nu mal pu- 
teai urma - împrotivirea. Atacul asupra 'Te- 
lișului fu ma! pucin norocit pentru Ruși. 
Acâstă localitate, ca ȘI Dplny-Dubnik, trebuia, 
în planul generalului Gurko. să fiă mal mult 
observată, atacul asupra el fiind. numai de- 
monstrativ, pentru a împedica trupele vrăj- 
mașe de acolo (6 până la 7 labore, ca la 
6,000 Gmeni cu câte-va cete de Cerkezi şi 
bași-bozuci) a se duce în ajutorul Gorny- 
Dubnikului. Insă regimentul de vânători al 
gardei, urmând temperamentului rusesc de a
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nu ţine semă de întăriri, și voind a susține 
reputațiunea corpului de elită din care acest 
regiment făcea parte, porni pe dată la asaltul 

posițiunei .turcesci. Dar vânătorii ruși fură 
striviți şi respinși cu mark-perderi, aprâpe 

1,000 6meni uciși și răniți. 
Mai bine isbutiră Romănii în însărcinarea 

ce li se dase în contra posiţinnei de la Dolny-. 
Dubnik. Aci Turcii aveai ca. la 3,000 6meni 

infanteriă cu 4 tunuri. Brigada de roșiori cu 

bateria ei călărâță, și 2 regimente de cavaleriă 
rusâscă cu 1 bateriă, înaintaseră la 7 ore di- 

mința până la 2 kilometre de Dolny-Dubnik, 

şi se aședaseră între acestă localitate și Gorny- 
Dubnik. Turcii deschiseră imediat focul din 
3 redute ce aveaii rădicale de alungul şoselei. 

Artileria „aliată se puse pe dată în bateriă şi 
începu a trage asupra redutelor, pe când ro- 

șiorii și un regiment de husari rusesci săvâr- 
șiaii o năvălire care punea pe fugă un deta- 

șament inamic ascuns în porumburi din dosul 
unei înălțimi care domina a 3-a redută, tur- 
câscă. Tragerea tunurilor n6stre, cu bătaia 

mai depărtată ca a celor rusesc, sili în cu- 
rend tunurile turcesci săi rărâscă focul. Puș- 
căturile vrăjmașului din redută nevoiseră ca- 
valeria romănă-rusă să se oprâscă. In vremea 

asta batalionul nostru al 2-ea de vânători și 1
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batalion din regimentul al 16-ea de dorobanţi 
cari operai cu detașamentul Arnolăi, se re- 
tranșase repede, Și din întăririle ce 'ȘI r&dicase. 
peste n6ple la 500. metri de posițiunea ina- 
mică, începuse un foc forte vii. Aci se vede 
iarăși în chip caracteristice metoda de a com- 
bate, în acest resbel, a trupelor romăne alătu- 
rate de cele rusescy. Pe când aceste din urmă 
nu se îngrijesc a'Ș face întăriri Și adăposturi, 
înaintând descoperite Și cu singura putere a 
aventului la asalt asupra, vrăjmașului, infan- 
teria romănescă întrebuințeză îndată retrașa- 
menite repedi și tranşee de bătaiă. Cu acâstă 
metodă, trupele romăne, la atacul de la Dolny- Dubnik, isbutiră pe deplin în sarcina ce le fu- 
sese încredințată, ele ţinură în loc “pe Turci, 
îl tăiară de Gorny-Dubnik, și Romănii avură 
perderi neînsemnaţe mulțumită ocrotirei ce le. dederă întăririle trecătâre ce întrebuinţaseră. 

Pe când se urmaii aceste lupte la Dolny- 
Dubnik, Gorny-Dubnik și Teliș, -cele 6 bata- 
liâne romănesci cu 2 bateriy ale brigadei Can-. tili se opuneaii, la Dolny și la Gorny-Etropol, 
eșirel Turcilor din Plevna spre a merge în aju- torul liniilor atacate în spatele lor. Pe țărmul 
drept al Vidului, de la Opanez până la Griviţa, 
trupele romănesci susțineau atacul ce se da la Vestul Plevnei, prin demonstraţiunile cau
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erai ordonate. Bateriile n6stre din faţa redutei 

turcesci n” ? și a taberei de la Bucova esecutau 

„strașnică bombardare a tăriilor turcesci, și 

trupele din lucrările nostre înaintate deschi- 

deaii la 12 ore un foc vii de puscă și de morli- 

ere. Se zărea deslușit din liniile n6stre cum 

vrăjmașul, convins. că are să 1 se dea asalt, 

înglota numer6se trupe în astă parte, cari stai 

gata de luptă în șanțurile de comunicaţiuni 

și pe drumurile acoperite. Bateriile turcesci res- 

punseră. viguros focului nostru, și apărătorii 

redutei vrăjmașe ne acopereaii tranșeele cu 

glânţe. Acâstă înferbîntată, acțiune de ambe 

părți fu însoţită de simţitâre perderi. Avurăm 

uciși aci pe locotenentul Rosetti din al 3-lea 

hatalion de vânători, împreună cu 10 soldați; co- 

Jonelul Budişteanu C. comandantul brigadei a 

9-a din a 2-a divisiune de infanteriă, îu grei 

rănit în paralela 4-a, pe când îndrepta fo- 

cul soldaţilor săi. Asemenea fură răniţi în tran- 

şee loc.-colonel Șișman, căpitanul Albu, loco-. 

tenentul Ostian, sub-locotenentul Vlădescu și 

34 soldați. 
In tot timpul cât ţinu bătălia de la *%,, oc- 

tombre, comandantul armatei de Vest, Dom- 

nul Carol, st&tu călare, împreună cu ajutorul 

săi generalul Todleben, la centrul mișcărel ge- 
nerale pe șosâua Plevna-Lovcea. Domnitorul
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se oprise cât-va timp în satul Brestoveţ cu ge- 
neralul Skobelef, spre a observa mișcările Tur- 
cilor pe înălţimele de la Krișin. O jumătate. 
oră după plecarea de acolo a Domnitorului, 
Turciă înaintând, ocupară acest sat pe care 
Rușii “1 luară înapoi peste nopte. Ce noroc 
pentru Turci dacă.soseaii mai de vreme, și ce 

„triumf ar fi fost la Constantinopole dacă s'ar. 
fi luat prins acela pe care trufia otomană 7] 
privea ca pe un vasal răsculat! 

Trupele romăne, atât cele de pe marginea 
drâptă, ca şi cele de pe marginea stingă a 
Vidului, ai conlucrat, dar, în mod activ îm- 
preună, cu garda imperială rusâscă la izbânda 
de la Gorny-Dubnik. Acâsta ai recunoscut-o 
atât generalul Arnolai, *) cât și însăși dobân- 

  

*) In raportul îndreptat comandantului armatei de Vest de ge- 
neral-maior Arnoldi asupra acestor operaţiuni, dice: «Imi permit 
«a aduce la cunosciința M. V. că în cele septe dile .de activitate 
«ale trupelor detașamentului mei înaintea Dolny-Dubnikulul, tâte 
« părţile de armată romănă, infanteriă, cavaleriă și artileriă ȘI-aă 
«implinit datoria cu consciința și cu multă abnegaţiune, și-aă fost 
«de mare folos: infanteria a trebuit să stea patru dile d'a răndul 
«În retranșamente fără să pâtă aprinde focuri nGptea ; cavaleria 
«<a împlinit tâte misiunile ce 71 staă încredințat cu o precisiune și o 
<repegiciune minunată; (6te recunâscerile mal ales al fost făcute 
«fără cea mal mică greștlă ; artileria a stat sub focul a 3 redute, 
«<pricinuind vrăjmașului mult ră prin focul et sigur și necurmat. 
«Iaă îndrăzn€la s'atrag generâsa atenţiune a, M. V, asupra activi. 
«tăţel colonelului Creţeanu, a cărui brigadă S'a distins printr'un 

„«serviciă exemplar, ceia-ce prob6ză că cavaleria sa a fost pregătită
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” ditorul acestei izbânde, energicul general Gur-. 
KO, întrun ordin' de qi de mulțumiri pe care'l 
vom reproduce mai la vale. Prin cucerirea 
Gorny-Dubnicului, situaţiunea oștirilor turcescă 
din - Plevna începea să devină f6rte critică. 
Telișul, de și nu se putuse lua la "2, octom- 
bre, înconjurat însă de 16 bataline cu 66 tu- 
nur, fu rievoit a, se preda patru dile may târ- 
diu după 3 ore de bombardare, impreună cu 
comandantul stu, Jsmail-Haki pașa, cu 7 'ofi- 
ceri și 3,000 6meni. Garnis6na. turcâscă ne . 
may putendu-se ţine în Dolny-Dubnik Și te- 
mendu-se de aceiași sârtă, se reirase în Plev- 
na. Comunicaţiunile lui Osman. pașa cu Or- 
hanie și Sofia eraii acum tăiate, și Șefket pașa 

  

«în timp de pace prin exerciţiuri bine îndreptate. In artileriă s'a 
«distins mal ales căpitanul Iepites, comandantul bateriei călăreţe. 
« Oficieri! de stat-major, locotenent Lambrino și locotenent Lupu, 
«ai dirigeat tâte lucrările de întăriri lucrând în înțelegere cu ofi- 
«cierii de stat-major rusesc, şi în tâte părţile resultatul a probat 
«zel și cunosciinţe din parte-le. Colonelul Cantili, comandant al 
«brigadei de infanteriă, căpitanii P. Gusi și B. Negoescu, precum 
«și comandantul brigadei de călărași, colonel Formac, merită a- 
«semenea'să atragă generâsa M. V. atenţiune. Oficierii de ordo- 
«nanță atașați pe lângă persna mea, sub-locotenenţii Nisipeanu și 
« Danielopulo, a desfășurat mare activitate, fiind tot-d'a-una gata 
«a aduce servicii și a transmite ordinile mele fără a băga în semă 
«împrejurările primejdi6se.> . 

Lângă Dotny- -Dubnil, 18 cctombre 1977. 

Comandantul cavaleriei rusă-romănă peste Vid,: 

General-maior Arnolăi. 

18
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care 'ȘI luase sarcina ale apăra șia le ţine 

deschise, când află căderea Gorny-Dubnikului 

și Telișului, se retrase în grabă cu 12 tabore 
ce avea, de la Radomircia la Orhanie. Tâtă 

întinderea șoselei Plevna-Sofia până la Iabla- 

nița era. acum în stăpânirea armatei aliat. 
“Pentru închiderea, desăvărşită a Plevnei şi 

rădicarea, putinței d'a "1 veni în ajutor des- 

pre Nord-Vest, ca și despre Sud-Vest, era ne: 

voiă a'se întreprinde: operaţiuni și pe zona 

. între Isker și Ogost, și, în prima liniă, asupra 

oraşului întărit Rahova, care, prin comunica= 

țiunile ce avea. cu Vrața, Bercoveţ, Belgradjic, 
și localităţile de pe Dunăre în sus până la Vi- 

din, putea să fiă întrebuințat ca punt de adu- 

nare al puterilor turcesci din Vesiul Bulgariei 

şi de dincolo de masivul apusân al Balcanilor. 

Comandantul armatei de Vest, de odată cu 

operaţiunile asupra Dolny, Gorny-Dubnikului 

Şi Teleșiului, hotărise a se începe asemenea 

operaţiuni cari să pregătescă atacul asupra 

Rahovei, și însărcinase cu aceste operaţiuni 

trupele române aflate între Vid și Isker sub 

colonelul Slăniceanu. Conform orâinilor ce 

priimise de la căpetenia armatei, detașamen- 

tul Slăniceanu pornise la li octombre din 

Ghigen o recun6scere compusă de 5 companil 

de dorobanţi, 3 escadrâne de călărași şi 2 tu-
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nuri, spre Cruşoveni și Vadin. Acâstă locali- 
„tate era apărată de 1. redută, ocupată de in-. 
fanteriă inamică. Cele 2 tunuri romănescl 
deschid focul la 1,300 metri spre a sili pe 
vrăjmaș a-și arăta puterile, Și dorobanții îna- 
inteqă asupra redutei. Turcii garniră pe dată 
parapetul Și începură, a trage asupra trupelor 
n6stre, dar obuzele romăne, bine îndreptate, 
produseră o explosiă în depositul de muni- 
țiuni din redută. Impresionaţi de acestă îm- 
prejurare și vădând că dorobanţi! înaintaseră 
până la 400 1netri de întărire, Turcii nu mai 
stătură la luptă și părăsiră reduta, fugind spre 
Rahova: Escadronul de călărași de Gorjiă se 
pune-în gâna lor; în acâstă ciocnire vrăj ma- 
șul avu 14 uciși, mal mulți răniți și 11 prinși. 

“Nol avurăm 1 oficier, locotenentul Cătă-. 
| _nescu N. din 'regimentul al S-ea de călărași, 

rănil; 1 sergent-major și 1 soldat uciși, 3 
soldaţi răniţi. Colonelul Slăniceanu curăţi ast- 
fel terenul dintre Isker și Rahova, și stabili 
un pod pe Isker pentru trecerea trupelor sale. 

In urma înaintărei detașamentului de pe 
Isker, Domnul Romănilor ordonă colonelului 
Slăniceanu a păși la atacul Rahovei pe care 
avea să'l execute despre Resărit, avend a fi 
„susținut la Apus de trupe de cavaleriă deta- 
şate din armata. d'înaintea Plevnei. Tot-de:
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odată generalul Lupu, comandantul “corpului, 
- de Observaţiune de la Calafat „ priirhise ordin 

a lua disposițiunr: pentru: a se susține, 'de pe 
malul stîng al: Dunărei, acţiiineă: ce: 'tiupele. 
nâstre de pe malul drept aveau să: îiitreprinqă 
în contra Rahovei. Generalul Lupu ti &buia să 
remită comandamentul în faţa. Vidinului: Colo- 
nelului Angelescu A. și să mergă. la Bechet 
împreună cu loc, -colonel Voinescu, spre: a lua 
direcțiunea forțelor adunate: acolo, și cari, în 
diua atacului : asupra Rahovei, aveati să con: 
cure cu focul bateriilor aflate în faţa. acestui 
oraș pe țărmul stîng, și să trimâță trupe de 
desbarcare pe: malul turcesc. Bateriile de la 
Calafat aveati asemenea. ordin: a întreţine" în 
tote dilele, cu începere de la "3 noembre, uni 
bombardament vii asupra celăţel Vidinulur, 
spre a distrage atenţiunea vrăjmașului și afl 
împedica să delașeze trupe în ajutorul Ra- 
hovei. 

Intre Vidin și Rahova, circula pă Dunăre 
un bastiment de resbel turcesc. Maiorul din 
flotilă Dimitrescu-Maican N. priimise ordin a 
1 priveghea. şi: a'l opri să se îndrepteze. spre 
Rahova. Pentru. a îndeplini ordinul, maiorul 
Dimitrescu-Maican se puse în urmărirea :mo- 
nitorului inamic, și aflându'l. la: înălțimea 
insulelor Ciftele între. Riiosul Și „Caniapa, re-
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cunoscu că. prin, „abordag git nu .putea ataca 
vasul turcesc, căci el se apărase cu, un în- 
duoit zăgaz, in susul și în josul apel. Oficie- 
rul de, “marină: romănescă se hotări. a stabili 
la Riiosul. Și, la 'Canapa.. baterii - de : «costă, pe 

„cari le. „armă. cu -morliere pentru a obţine o 
tragere. curbă, „Și-a lovi cu armele ce avea la 
disposiţiă. singura parte vulnerabilă a monito- 
rului, puntea, care avea numai o fie de fer de 
1—8 mm. grosime, cu o căptușâlă de lemn de 
6 cm.. Pe lângă bateria cu mortiere destinată 
în. special a ataca monitorul, comandantul 
romăn, spre a întimpina focul tunurilor ce 
inamicul avea în bateriă pe țărm pentru pro- 
tecţia ;bastimentului „de resbel, ma! stabili 
încă 2: baterii în cani aședă tunuri de câmp 
din bateria. a 3-a, egimentul I-iă de artileriă, 
detașate de la. corpul de observaţie de la 
Calafat. Tote aceste disposiţiuni fură luate de 
maiorul Dimitrescu-Maican cu concursul lo- 
cotenentului Perdicari, din artileriă, ȘI sublo- 
cotenenţilor. Mănescu și Mardari, din marină, 

cari toţi se deosehiră prin inteligenţa? în timpul 
pregătirilor, Și prin bravură în timpul acțiunel. 

: In. diua de ? o noembre, “pe când. trupele 
nostre atacau Rahova, monitorul turcesc „din 
faţa, Canapei era, și dinsul atacat, și după o 
canonadă la care inamicul răspunse cu vigdre,
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la a 77-a lovitură vasul turcesc era. spart și 
cufundat. - | 

Din cele trei bastimente de resbel pe Dună- 
re carl periră în asemenea chip în acest resbel, 

cel de la Măcin fusese atacat şi distrus la '*/,4 

mai cu concursul maiorului de marină ro- : 

mănescă Murgescu, cel de la Canapa, la '/,3 

noembre, fu desființat de maiorul Dimitrescu- 
Maican N. Amândoi acești oficieri, vechi elevă 

al șc6lei navale din Brest, făcură ast-fel ca 

modestul, dar inteligentul corp al flotilex nostre 

să aibă și dânsul părticica sa de cinste alături 
cu fraţii lor de 6ste. | 

Orașul întărit Rahova fusese recunoscut în 
„ diferite rănduri prin detașamente de cavaleriă 

rusă-romănă, și se scia că el este apărat la 

Est de uă redută mare și de alta mal mică, 

armate cu artileriă şi legate între dînsele prin 

șanțuri ocrolitâre, iar la Apus se afla altă re- 

dută, asemenea cu artileriă, şi flancată de re- 

„tranșamente. Alte lucrări nu se mai înființaseră, 
garnis6na se compunea din 3,000 6meni in- 

fanteriă (nizami) și câte-va cete de neregulați, 

Cerkezi și bași-bozuci. 
Puterile cu cari avea să .se întreprindă ata- 

cul numeraii în tot 6,500 6meni, şi: se împăr- 

țeau ast-fel: 1) detașamentul colonelului Slăni-. 
„ceanu, constituit din regimentul al 10-ea doro- - |
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banți, batalionul 1 din regimentul 1-iit doro- - 
banți, batalionul a. 2-ea din regimentul al 4-ea 

dorobanţi, 1 batalion din al 15-ea dorobanţi, 
compania 4-a din al G-ea. dorobanţi, compania 
l-a de genii, 3,700 6meni infanteriă presenți 

sub arme. Cavaleria detașamentului era com- 
pusă din regimentele al 2-ea, 7-ea și 9-ea că- 
lărași, 1,160 6meni; artileria, 3 baterii Krupp 

din regimentul al 2-ea de artileriă și 1 bate- 
riă teritorială cu tunuri Lahitte, 22 guri de 

foc. 2) Detașamentul generalului rusesc Mey- 

endorf, trimis de la armata d'inaintea Plevnei 

spre a întări trupele colonelului Slăniceanu, 

şi compus din brigada de roșiori (7 escadrâne) 
al 4-ea, regiment de ulani ruși, (4 escadrâne) 

bateria călărcţă, Hepites şi 1 bateriă călăreță 
rusâscă, în tot 1,200 6meni. 

La 6 noembre sâra, colonelul Slăniceanu 

sosi cu detașamentul săi d'asupra platoului 
de la Selanovce, ca la 4 kilometri de Rahova, 

în fața aripei stîngi a posiţiunei inamicului. 

In acea di generalul Meyendori pornise cu 

trupele sale din Kn6ja, şi sosise în acea. s6ră, 

„la Bucoviţa, unde bivuacă după ce pornise 2 

escadrâne de roșiori înainte atât pentru a re- 
cun6sce posiţiunile între Skit și Ogost și tre- 
cetorele acestor girle, cât și pentru a se aco- 

peri pe flancul drept despre Cibru-Palanca și
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a tăia telegraful între Rahova și Vidin. In 
întălnirea ce avură: generalul Meyendorf și 
colonelul Slăniceanu, hotăriră să dea atacul a 
doua (i, la /,„ noembre. Generalul Meyendori, 
a cărul cavaleriă fu întărită cu batalionul al: 
2-a din regimentul 1-iă de dorobanţi luat din 
detașamentul Slăniceanu, avea Misiune a. 
face o demonstraţiă de atac la Vestul posiţiu- 
nei inamice, spre a atrage într'acolo atenţiu- 
nea Turcilor. și a sili să: ȘI împarță puterile, 
pe când colonelul Slăniceânu avea să dea 
atacul real la Est, asupra celor 2 reute vrăj- 
mașe. Prin înţelegerea stabilită cu generalul 
Lupu de la, Bechet, bateriile nâstre din acestă 
localitate urmaii a deschide focul despre Du- 
năre îndată ce vor audi canonada pe țărmul 
drept, și un batalion de dorobanţi trebuia să 
se îmbarce la Bechet pe pontâne, și să fiă 
transportat de rnaiorul Murgescu cu șalupa 
cu vapor Săgâta pe malul bulgar, pentru a 
lua în spate posiţiunea atacată. Un regiment 
de călărași ținea legătura între trupele gene- 
ralulul Mey endori și ale colonelului Slănicânu. 

In diua de“/, noembre dimincța câța nu 
permise colonelului Slăniceanu a întreprinde | 
atacul de cât la 9 ore, când aședă în bate- 
riă cele 22 tunuri ale sale și deschise, la 
2000 metri, focul asupra întăririlor „turcesc,
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Generalul Meyendorf înaintase timpurii bate- 

ria Hepites la 1500 metri de întărirea flancu- 
lui drept inamic; ea deschisese la S ore focul, 
la care răspunse viguros artileria redutei tur- 

cesci. Tot-de-odată generalul postase la podul: 
de la Hârlek, peste Skit, pe șoscua Rahovei 

spre Lom-Palanca și Vidin, 2 companii de do- 

robanți cari 'și făcură aci repede șanțuri de 
adăpost; 2 escadrâne de roșiori priveghiati 
drumul în direcţia Cibru și L.om-Palancei, iar 
restul cavaleriei și bateria rus6scă sta sub ar- 
„me înaintea Bucoviţei, ficend front spre Ra- 
hova. - 

La amiadi colonelul Slăniceanu,. după ce 
mal 'naintase tunurile sale, apreţuind că bom- 
bardamentul de 3 ore sdruncinase de ajuns 
lucrările vrăjmașului, formă colâna de asalt 
compusă din regimentul al 10-ea, de dorobanţi 
condus de comandantul săi, loc.-colonel Măl- 
dărescu. Soldaţil. noștri se repediră. cu minu- 
nat avend asupra primei redute și retranşa- 
mentelor înaintate, și cu tot focul crâncen:al 
dușmanului, ei goniră cu baioneta pe 'Turcl 
cari fugiră spre întăririle d'inapol Și spre re- 
duta inamică. Loc.-colonel Măldărescu avu în 
acest atac calul ucis; pe. jos el urmedă a'și 
conduce și însufleți soldaţii până ce un glonț 
1 străpunge amândouă picidrele. Locotenenţil
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„Radovici și Bordeanu căduseră morți. Lupta 
ținuse o oră. Colonelul Slăniceanu ocupă în- 
dată reduta cucerită cu trupe de infanteriă și 
cu 1 bateriă care începe a trage în reduta cea 
mare, aședă altă kateriă .pe flanc spre a lua 
n pediș a doua întărire vrajmașă; a treia, ba- 
eriă romănă își urma focul din posiţiunea în 
care se afla. 

Canonada mal ţine două ore asupra redutei 
celei mari de la Resăritul Rahovei, unde Turci! 
își concentraseră improtivirea. Colonelul Slă- 
niceanu înaintă din noii la atac bataliânele 
din regimentele 1-iii, al 4-ea, al G-ea de doro- 
banţi, având în reservă regimentul al 10-ea și 
batalionul din al 15-ea. Vitejir dorobanţi iau, 
una după alta, tranșeele și lucrările aflate 
înaintea întărirel. Pentru a slăbi resistența 
dușmanului în acea parte șa înlesni atacul 
trupelor sale, colonelul“ Slăniceanu pornesce 
cerere generalului Meyendorf a da un atac pe 
Stinga n6stră asupra redutei de la Vest, și a 
atrage mal mult în acea direcţiune puterile 
turcesci. Generalul Meyendorf, de și afară din 
cavaleria sa n'avea disponibile, din batalionul | 
de dorobanţi ce "! se dedese, de cât 2 compa- 
nil (căci cele lalte 2 le aședase la podul de la 

“Herlek spre a se apăra de o mișcare inamică 
care ar fi venit despre Cibru și Lom-Palanca,
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precum și de pe linia de retragere a Turcilor 

din Rahova), nu st&tu însă la îndoială a da: 

colonelului: Slăniceanu sprijinul cerut, nădăj- 

duind că o surprindere a inamicului va fi pu- 

tinciosă. Comandantul batalionului, maior 
Mateescu, priimesce ordin a înainta cele 2 

companii asupra redutei de la Vest 'și ai da 

asalt, și, spre a sprijini acâstă mișcare, colo- 

nelul Creţeanu înaintâqă de pe şosâua Rahova- 
Vidin brigada de roșiori cu 2 tunuri rusesci, 
precum și unu din cele 2 companii aflate la. 

podul de pe Skit, ameninţănd flancul redutei. 
«Dorobanţi», dice generalul Meyendori în ra- 
portul săi, <înaintară cu cea'mai mare tăriă 

. «şi cu un coragiii mai presus de or-ce laudă, 
<Și ajunseră până la şanţul ocupat de vrăjmaș. 

«Dar aci el întâlniră un foc atît de omoritor 

«încât comandantul lor, mairul Mateescu, fu 

«rănit, aprâpe 100 din ai lor cădură, și ei fură 

«nevoiţi a se trage înapoi, dar la. scurtă de- 

-«părtare, și urmând pușcătura cu vrăjmașul 
«care nu cuteza a eși șal urmări». Retrage- 
rea se operă în bună regulă, ocrotită de esca- 

dronele de roșiori, de compania de infanteriă 

și de cele 2 tunuri rusescl conduse de colo- 

nelul Creţeanu. 

In acelaș moment trupele colonelului SIă- 
niceanu, cari, cum s'a vădut, cuceriseră una,
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din .cele dou& .redulte. de .pe stînga -posiţiunei 
inamice, și: se făcuseră . stăpâne pe. retranșa- 
mentele d'inaintea: celei de a doua. redute, dai 

“asaltul şi asupra, acesteia. Soldaţii noștri năvă- 
liră cu o nespusă bravură și ajunseră până la 
40 metri de șanț. Maiorul. Giurescu muri: ca 
adevărat eroă stimulând soldaţii pe linia tirali- 
orilor; maiorul Eni fu ucis în fruntea batalio- 
nului s&ă;. maiorul Burileanu avu calul utis și 
urma, a lupta pe jos; sublocotenentul Spiroiă, 

rănit și cu obrazul plin de sânge, r&mâne în 
foc și conduce trupa. Dar cu tâtă vitejia solda- 
ților şi oficierilor noștri, avântul lor se sdro- 
besce de neprasnicul foc al vrăjmașului ; în- 
cepuse a se însera și a doua redută nu se pu- 
tuse lua. Colonelul Slăniceanu vădând ca sosise 
n6ptea, că. trupele sale erai tare obosite de 
lupla. care ţinea de 9 ore Și soldaţii 'ȘI sleiseră 
cartușele, se hotări a ocupa iarăși posiţinnea 
pe flanc de Ja Selanovce, spre a da odihnă 
trupelor și a le distribui muniţiuni. 

A doua di, %, noembre, o negură d6să, cum 
se r&dică de multe ori pe Dunăre în acest ano- 
timp, oprea cu desăvârșire vederea la dece pași 
"nainte și împedecă (6tă, diua orl-ce operațiune. 
Trupele nâstre se ținură sub arme pe linia lor 
de împresurare în jurul Rahovel. Un escadron 
de cavaleriă, trimis în Tecunsscere spre Lom-
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Palanca, prinse un convoiii (urcesc de care cu 
făină ce se îndrepta spre Rahova. Turci sim- - 
țindu-se împresurați de.(6te părțile pe malul 
drept; vădend' mişcările de îmbarcare începute 
de trupele generalului Lupu la: Bechet spre ai 
lua în spate, demoralisați de energicele atacuri 
de peste di și temându-se de a fi înconjurați 
și tăeați despre Vest, se hotăriră a evacua 
Rahova și a se retrage spre Ogost către Cibru 
și Lom-Palanca. In n6ptea de-*/,, spre */,, ei 
își făcură pregătirile, şi la 2 ore diminâţa se 
puseră în marş. Generalul Meyendorf, în bă- 
nuiala unel asemenea mişcări, conicentrase în 
sâra de */,, întregul batalion din 1-iul de do- 
robanți la podul de la Hârlek, căci malul de o 
parte rîpos, și de alta mlăștinos al Skitului, 
și adincimea. apelor sale -nu ofereau vad. în 
altă parte. Batalionul de: dorobanţi care, în 
urma gravei răni! a maiorului'Mateescu la a- 
tacul din ajun, trecuse sub” comandamentul 
căpitanului Merișescu, se întărise aci cu șanțuri, 
Și generalul Meyendorf * dedese ordin ase îm- 
protivi cu ori-ce preţ şi a opri pe Turci, pentru 
a da timp trupelor colonelului Slăniceanu a 
sosi pe călcăile vrăjmașului. Bateria Hepites şi 
2 escadrâne de roșiori luaseră posiţiune în 
vecinătatea podului. La 3 ore de. diminâţă 
întrega -garnisână din Rahova,-ajutată de întu-
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neric și de ceța care o învăluia, ajunșese în fața 
podului de la Skit, și t6tă glota vrăjmașă de 
2000 Turci năboiesce ca un troian peste cel 
600 Români de la capul podului. Însciințaţi de | 
vedetele n6stre înaintate despre apropierea ina- 
micului, dorobanții îl așteaptă neclintiţi, și, la 
scurtă distanță, deschid un foc strașnic asupra 

„lu. Dar și năvala Turcilor este desnădăj- 
duită, căci numa! pe aici aii vad, şi ei se 
prăvalesc cu furiă asupra soldaţilor noștri. 
O luptă ferbinte se desfăşură aci, o. trântă 
crâncenă în care o mână de dorobanţi Mehe- 
dințeni ţin pept mai bine de trei ore unui 
număr întreit, de vrăjmași, fără ca aceștia se 
potă birui neînfrânta lor împrotivire. Căpita- 
nul Merișescu, care în ajun se distinsese în 
conducerea batalionului după rănirea șefului 
său, se ilustră aci prin vitâza sa apărare. 
Vădând că numărul mai mare al Turcilor ame- 
nință să'l copleșâscă, el se pune în frunte a 2 

„ companii, schimbă rolurile, Și din năvălit fă- 
c&ndu-se năvălitor, ese din șanțuri şi se as- 
vărlă înainte cu baioneta asupra vrăjmașului, 
care uimit de atâta îndrăznslă, dă “napol. 
Mulţi Turci își cătară scăparea sărind în Skit, 
unde se înecară. Dar expus la răndul săi de 

„a fi înconjurat, căpitanul Merișescu se întârce 
cu soldaţii săi în tranșee, de unde urmeză a-
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părarea. Improtivirea de la pod a dorobanţilor. 

fu mult ajutată de focul bateriei Hepites, care 

„se aşedase pe o înălţime de unde lua în respăr 
col6na inamică, și de focul a 4 tunuri rusesci 

carl trăgeau asupra pădurei din marginea 

Skitului în care se adăposteaii taborele turcesc. 
“Turcii desnăd&jduind d'a putea străpunge 

la. podul apărat cu. atâta, tăriă de dorobanţi, 

îşi făcură un vad peste Skit mal jos, şi aprope 

de gura lui în Dunăre, resturnând în apă care 

cu saci de făină și de orez, corturi, etc. și sta- 
bilind ast-fel un pod improvisat. Er deshă- 
mară tunurile, trecură afetele pe braţe; cail 

dară înnot, și ocrotiți de văgăunile și de povâr- 
nișurile malului Dunărej,. Turcii se străcurară 

fugind uni! peste acel zăzaz, alţii pe sub costa 

Dunărei sai dând prin apa Ogostului, unde | 

mulți se înecară. Roșiorii și ulanii ruși se 
luară în gna lor trecănd prin săbil şi suliți 
pe 'cei cari" ajungeaii și se împrotiveaă, luănd 

prinși pe cel ce se predaii, punând stăpânire 

pe tot convoiul de bagagiuri și munițiuni în- 

cărcate în 147 care. Din causa. terenului nefa- 

vorabil cavalerie), tăiat de mlaștine și de rîpe 
d'alungul Dunărei, urmărirea nu se putu îm- 

pinge mai departe, şi sfirămăturile garnisânei 

din Rahova datoriră acestei împrejurări scă- 

“parea. lor spre Lom-Palanca...
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Pe când Turcil: eiaă. ast-fel” respinși de - 
dorobanţi de la, podul Skitului și urmăriți de 
cavaleria n6stră, generalul, Meyendort însciin- 
țase pe de o parte pe colonelul Sliiniceanu des- 
pre retragerea vrăjmașului, și pe de altă parte. 
pornise un peloton de TOşiori spre a recunâsce 
dacă reduta de la Vest s'a evacuat de inamic. 
Maiorul. Rasti care conducea însuşi acea re- 
cundscere, constată că reduta este părăsită, 
înainteză și intră în Rahova, trimițând o 'or- 
donanţă generalului Meyendort spre a'] anunţa 
că oraşul, golit de inamic, este în stăpânirea 
n6stră. Pe când maiorul Rasti străbătea în 
oraș despre Sud, soseau trupele generalului 
Lupu cari desbarcaseră dela Bechet. La 12 
ore detașamentele generalului. Meyendorf. și 
colonelului Slăniceanu intrau asemenea în 
Hahova despre Vest şi Est. Oștile liberatâre 
Iură priimite cu aclamaţiunt de populaţiunea 
bulgară, avănd în cap clerul cu arhimandritul 
Constantin. Impreănă cu orașul Rahova cădu 
în mânele trupelor n6stre un însemnat mate- 
rial de muniţiuni de infanteriă și de. artileriă, 
un lun calibru 9, cu care era armată una din 
redute, și un deposit mare de aprovisionări 
constând din peste 3,000 chile grău, porumb 
ȘI OIZ. 

In cele două dile de luptă pentru cucerirea
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acestui oraș întărit, oșteni! romăni, șefi și sol- 
dați, se purlaseră bărpătesce. Din 7 oficieri 
“superiori cari. comandară trupele trimise la 

- asalt, + -cădură morţi sait răniți în luptă; al 
cincelea. (maior Burileanu) avu calul ucis-sub 
densul. Loc.-colonel Dimitiescu-Maican . D. 
șeful. de Slat-major, avu calul rănit; loc.-colo- 
nel Rosetti St. comandantul regimentului al 
V-ea de călărași, avea mantaua ciuruită de 
glOnţe. Căpitanului Chivu 1 se ucise calul la 
atacul redutei, Și "ȘI conduse trupa pe jos; 
sub- locotenentul Spiroiu, rănit, nu ȘI părăsi 
soldații. Pe sublocotenentul Ghica Gr. A. ofi- 
cier de ordonanţă, un glonţ îl lovise în obraz, 
dar el 'și urmă, serviciul oprinduși sângele cu' 
batista. Electrisaţi de asemenea pilde din par- 
tea olicieriler, soldaţii se întreceaii în fapte de 
devotament. Nenumărate acte de bravură în- 
dividuală se săverșiră aci, pagine întregi ar 
trebui pentru a le descrie. Generalul Meyen- 
dorf, din garda rus6scă, care comanda de- 
tașamentul din stînga, în raportul său dice : 
«dacă mă mărginesc a cita nume, nu este 

„«cămi lipsesc prilejuri de laudă. Pentru a 
«fi cu desăvârșire esact, “aȘI trebui să fac 
«6re-cum apelul nominal al celor 2 regimente 
«de roșiori. Artileria a fost la înălțimea. repu- 
<taţiunei care-și a dobândit o așa de legitim, și 

19
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«se pote dice despre dorobanţi că lor le revine 
<onorul de căpetenie în cele dou& afaceri de, 
<la-7 și 9.» *) Negreșit că se plăti cu sânge 
acestă strălucită izbândă, dar sângele romă- 
nesc vărsat aci stropi sămânța de vitejii pe 
care 0 aruncase odini6ră în ogorele din jurul 
Rahovei oștenii lui Mihaiă, s&mânţă acoperită 
de noianul vremilor, dar care nu perise, ci în- 
colțea de izn6vă acum puternică și plină 
de rod. Perderile n6stre însumau 9 oficieri (2 
oficieri superiori, 2 oficieri subalterni uciși, 

*) In raportul săă către comandantul armatei de Vest, generalul 
Meyendorf, arătând numele celor ce sa distins mat cu osebire, 
spune următârele : Colonelul Creţianu a dovedit presenţă de spirit, 
liniște şi energiă vrednice de cele ma! mari laude. In diua de 7 a 
îndreptat fârte iscusit operaţiunea Hancului sting ; lui i se dato- 
resce retragerea. din foc în bună ordină a companiilor de dorobanţi 
dupe ce comandantul lor a fost pus afară din luptă ; şi perderile 
relativ pucine ce ai întâmpinat ele atunci, dacă să ține scmă de 
avântul cu care trupa înaintase, și de marea apropriere de vrăjmaș, 
Colonelul Creţeanu a scint, în nâptea de S spre 9, să ia măsurile 
potrivite cu împrejurările, și a probat în tâte ocasiunile un merit 
eminent, 

«Maiorul Mateescu, și apoi când dânsul fu grei rănit de doue 
gl6nţe, căpitanul Merișescu, cari ai comandat aceste tinere trupe 
a căror educaţiune militară părea abia începută, ai sciut amândoi 
să dea soldaţilor tăria și aventul cari se întâlnesc la oșteni cel mai 
deprinși în răsboiă, și "1 ai împărtășit cu eroismul de care acești 
șeli erai er înșii însuflețiţi. 

«Căpitanul IIepites, comandantul bateriei de artileriă românâscă, 
sub focul de obuse și de șrapnele fârte bine hrănit al vrăjmașu- 
lut, a condus acestă bateriă cu un talent şi sânge rece însemnat, 

«Locotenentul de stat-major Lambrino a desfășurat o activitate, 
o inteligenţă și o bravură trecute la dânsul în obiceiă.>
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2 oficieri superiori, 3 oficieri subalterni răniţi) 
Și 307 soldaţi (129 morţi, 178 răniţi). Perderile 
Turcilor au fost, pe lângă 60 prinși, 655 morți 
și răniți. Numai în jurul podului de la Hârlek, 
uude cu atâta statorniciă se împotriviseră do-. 
robanţil mehedinţeni, zăceaii aprope 200 tru- 
puri turcesc). 

Luarea Rahovei âvea netăgăduită însemnă- 
tate și în privință operaţiunilor generale ale 
beligeranţilor în Bulgaria, Și în ce se atingea 
„mal în special de posiţiunea. armate! romăne- 
rusesci d'inaintea Plevnei. Prin stăpânirea 
acestui punct se lărgea baza de operațiuni a 
trupelor aliate, se rădica din mâna Turcilor un 
oraş din care pornise și puteai să mai por- 
nescă loviri asupra teritoriului romăn ; de 
unde se amenința aripa drâptă a armatei 
nostre, ca și a armatei rusesci, NuY mai r&- 
mânea vrăjmașului alt centru de împrotivire 
serios în susul Dunărei de cât depărtata, cetate 
a Vidinului. Liniile de comunicaţiuni și de re- 
tragere ale lui Osman pașa erati acum tăiate 
spre Nord şi Nord-Vest, cum fuseseră tăiate 
spre Sud și Sud- Vest prin luarea Gorny-Dub- 
nikului şi Telișulu. 

In sfirşit luarea Rahovei era o izbândă cu- 
tat romănâscă. In 6,500 Gmeni cari atacaseră 
acestă posiţiune, Ruși avuseseră numai 4 es-
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cadrâne și 1 bateriă, ca la 600 6meni; tot 
restul era; trupe romănesci. Comandantul ar- 
matei. rusesc recunoscu atât consecuențele, 
cât şi caracterul acestei izbânde în scris6rea 
de felicitaţiuni *) ce îndreptă Domnului Ro- 
mănilor, în care dicea : 

«Înălţate Dâmne, doresc să Vă asigur că 
«preţuiesc fârte mult ondrea ce mi-aţi făcut 
«conferindu-mi medalia V6stră pentru virtute 
«militară, și că sum. adinc mişcat de îngrijirea 
«ce aţi pus a adăogi că acestă medaliă 'mi va 
«putea aminti împrejurările în cari am avut 
«sorții norocoși de a mă afla pe lângă: Inălți- 
«mea Vostră sub focul vrăjmașului. Bine voiti 
<a'mi permite a mai spune iarăși și cu acestă 
«împrejurare, că am fost tot-d'a-una fericit a - 
<recunâsce vitejia și solidele calități militare 
cale oştirei romănesci. Inălţimea Vâstră scie 

" «asemenea cu ce încredere O 'v&d. concurând 
«cu trupele Sale la întreprinderile nâstre, și 

"«amintirea frăției nostre de arme îmi va rămâ- 
«nea pururea scumpă. 

«Izbânda de la Rahova aparține întregă ar- 
«melor romăne, și în afară de ceia ce pâte a- 

2) Atât scris6rea prin care Domnitorul confera comandantului 
cap al armatei rusesci medalia de Virtute militară, cât și respunsul 
marelul-duce Nicolae pe care ?] reproducem mat sus, s'aii publicat 
în Monitorul oficial n9 274 din € 4, decembre 1877.
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<tinge interesul general al opeiaţiunilor nâstre 
«cum observați, m& asociez din t6tă inima la 
«mulțumirea ce trebuie:să simţiţi ca Suveran 
<şi căpeteniă supremă a unei armate cărei ați 
«dat atâtea îngrijiri. 

<Nădăjduiesc că Inălțimea Vostră Vaţi pu: 
«tut da s&mă de simţirile de devotament, și 
«de adâncă și respectuâsă iubire ce trupele ru- 
<sesci, puse sub ordinile Inălţimei Vâstre, sunt 
<în tot-d'a-una fericite a VE dovedi, Aflu eii 
«însumi cea mai mare mulțumire a vedea ta-' 
elentele militare ale Inălţimei Vâstre așa de 
<înalt preţuite. Insoţindu-mă cu aceste senti- 
«mente, mai simț încă pe acele ale unei ade- 
<vărate recunoscințe pentru concursul luminat, 
<ferm şi îndatoritor pe care lam aflat în tâte 
cîmprejurările din partea Inălţimei Vâstre în 

" «comandâmentul Săi peste trupele aliate 
<d'înaintea Plevnei. a | 

«VE rog, Inălţate Dâmne, a primi expre- 
«siunea înâltei consideraţiuni Și din inimă dra- 
<goste cu cari rămân allInălțimei Vâstre forte: 
ciubitor văr și devotat amic.» | 

NICOLAE 

Bogot, '*/,; noembre 1877. 

“- Armata romănă de sub Plevna sărbători la 
27; noembre, printr'un servicii religios izbân-"
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da de la Rahova, mulțumind Domnului! oştiri- 
lor pentru ajutorul dat armelor nâstre. Dom- 
nitorul trecu în revistă trupele aședate în pa- 
radă, cari, cu tâte greutăţile campaniei de 
iernă-la care erati supuse, aveai o înfățișare 
frumâsă, și corectă, și le rosti următărele 
cuvinte : | 

e Ostaşi 7 

<Vitejia armatei nâstre a avut o nouă iz- 
«bândă de mare însemnătate. Luarea Rahovei 
«va fi scrisă cu litere neșterse în analele nâstre, 
<alături cu luarea redutei Griviţa. Dea Dumne- 
«deii ca încă și prin alte fapte strălucite, bra- 
<vura oștenilor romăni să rămână de a puru- 

„ «rea neuitată. Aţi vărsat, și sunteți gata a 
<versa sângele vostru pentru independența 
«scumpei n6stre ţări. Spre amintirea îndepli- 
<nirei sântei vâstre datorii, Voiii institui o me- 
«daliă pe care va fi scris : Apărătorilor Iu- 
dependenţei Romăniel. Se unim acum puter- 
«nic vocea n6stră în fața vrăjmașilor noştri 
«seculari, și, sub bubuitul tunurilor se strigăm : 
« Trăiască Romănia de sine stătătâre !>. 

Căpetenia. armatei nu uita pe voinicil cari 
rEspândiseră o nouă strălucire peste numele 
romănesc. Soldați și comandanți priimiră meri-
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tate r&splăți. Domnitorul îndreptă comandan- 
tului cavaleriei nâstre la Rahova următorele: 
rânduri : 

«Scumpul Mei colonel Creţeanu, regimen- 
«tele Mele de roșiori, întrunite în brigadă sub 
«comandamentul d-tale, sat deosebit î în felul 
«cel mai onorabil în tâte afacerile la cari ati 
«luat parte de la începutul-acestui rEsboiu, și 
«prin disciplină, valâre și chip inteligent şi 
«devotat cu cari 'şi ati împlinit datoria, ele a 
«câștigat stima aliaţilor noștri și domnesca Mea 
«mulțumire. Vitejia ce ele aii desfășurat, şi 
«serviciile ce au făcut cu ocasiunea luărei Ra- 
<hevei, ai adăogit şi mai mult la acestă stimă 

„«şi mulțumire. Te însărcinez, dar, a mulţumi 
«brigadei de roşiori în numele Țărei Şi în nu- 
«mele Mei, și ai anunţa că drept răsplată a 
<bravurei şi devotamentului ei, M. S. Imp&ra- 
«tul Rusiei a destinat 14 cruci de S-tul George 
«spre a se împărţi gradelor. inferire, câte 2 
«de escadron, și Fă din parte-Mi confer 56 
«medalii pentru Virtute militară spre a -se 
«distribui acestor grade, câte 8 de escadron. 
«Aştept raportul d-tale pentru resplătirile ce 
«ai meritat gradele oficieresci în dilele de 7, 
«8 și 9 noembre. | 

«lar în ceia ce te privesce, pentru energia
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«Şi meritul cu cari ai condus trupa a cărui co- 
«mandă ţi-am încredinţat, Imi fac o plăcere 
«ați acorda dreptul de a purta domnesca Mea 
«cifră cu eguiletele statului Meu major ca o 
«distincțiune pentru brigada ce comandi, şi o - 
«dovadă pentru d-ta personali, a înaltei Mele 
«mulţumiri. Dumnedei să crescă Și să îmmul- 
«jescă izbândele ostel romănesci !» 

CAROL 

„ Căpitanulul Merişescu, comandantul bata- 
Jionului 1: din regimentul 1-ii de dorobanţi, 
Domnul îi îndreptă următorele rânduri : 

<Căpitane, batalionul -1 din regimentul I-a 
«de dorobanţi s'a purtat cu cea mai mare vi- 
«tejiă înaintea Rahovei. După 'ce bravul săă 
<comandant, maiorul Mateescu, fu rănit, d-ta ai 
«condus acestă trupă care a desfășurat la a- 
<părarea podului de la Hârlek un nespus ero- 
<ism. Te însărcinez a mulțumi voinicilor doro- 
<banţi în numele "Țărei și în numele Mei, « 
«distribui din partea M. S. Impă&ratului Rusiei 
<S cruci de S-tul George, câte 2 de fiă-care com- 
<paniă, şi 24 medalii de Virtute militară, câte 
«6 de fiă-care companiă. Iar spre a r&splăti 
«bravura şi inteligența ostâșescă ce ai dovedit 
«personal, te numesc maior şi-ți'confer medalia 
«de aur pentru Virtute: militară.» - 

| CAROI,
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Nici amintirea vitejilor cari '9I jertfiseră vi6ța 
pentru ţ6ră, nu era uitată. Printr'o ating&târe 
sinățire,- Suveranul adresă văduvei maiorului 
Eni următârea scrisâre : 

«Dâmnă, soţul d-tale, bravul maior Eni, a 
«murit de morte de eroii în strălucita luptă din 
« naintea. Rahovei. Patria a. perdut într'insul 
«un nobil fiii, armata și Ei un oficier vitez şi 
«distins. Ori cât de mare este durerea d-tale, 
«ea „va fi alinată de mângâierea că numele 
«iubitului d-tale soţ va rămânea neuitat, și că 
« Țera, ca și Mine, își va' aduce pururea aminte 
«de acest devotat ostaşiii. Cei ce a lăsat în 
<urma lui vor deveni familia de adopţiune 
<a națiunei romănesci. Priimesce dâmnă, îm- 
«preună cu viua Mea condoleanță, asigurarea 
«distinsei Mele consideraţiuni. » 

. CALOL 

In urma luărei Gorny-Dubnikuluy și Raho- 
vei, comandamentele 'armatelor ruse Şi romă- 
ne hotăriră a împinge cât mai departe zona 
de operațiuni la Nord-Vestul și Sud-Vestul 
Plevnei, spre a întinde pânza de oștiri din:ju- 
rul lui Osman pașa, și a împedeca ori-ce sosire 
de ajutor care ar. cerea să'] despressre; Prin 
ordinul de di n“ 30 al Domnitorului, armata, 
românescă se constituise în modul următor:
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Corpul I-iii, care făcea parte din armata de 
învestire a Plevnei, urma a'$i ocupa posiţiunele 
sub comandamentul generalului Cernat, având 
de şef de stat-major pe colonelul Fălcoianu 

„St. Acest corp era compus din 3 divisiuni de 
infanteriă și anume: a 2-a, sub colonelul Cer- 
chez, cu loc.-colonel Algiu ca șef de stat-major; 
a 3-a, sub colonelul Angelescu G. având pe 
loc.-colonel Mărculescu de șef de stat-major; 
a 4-a, sub generalul Racoviţă; maiorul Arge- 
toianu şef de stat-major. Corpulal II-lea avea 
să opere pe malul drept al Dunărei, în Bulga- 
ria apusână, sub comandamentul generalului 
Haralamb, având de șef de stăt-major pe colo- 
nelul Boteanu E. și compus din l-a divisiune 
de infanteriă, sub colonelul Lecca, cu loc.-co- 
lonel Băicoianu ca şef de stat: major; și din 
divisiunea, de reservă, la Calafat, sub colonelul 
Slăniceanu, cu loc.-colonel Dimitrescu-Maican 
D. ca șef de stat-major. Cetatea, Nicopole tre- 
cea de sub comandamentul și administraţiu- 
nea rusă sub cele romănesci ; generalul Lupu 
era. numit comandantul ei și al trupelor ce o 
ocupati, avend pe loc.-colonel Colinsky, ajutor. 
Orașiul Rahova, cu fortificările ȘI garnis6na sa, 
era pus sub comandamentul colonelului Ma- 
vrichi. 

Operațiunile de la Sud și de la Sud-Vest de
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Plevna, generalul Gurko priimise însărcinarea 
a le dirige. Fiind-că alte 2 divisiuny de infan- 
leriă, a 9-a Și 3-a de granadieri rusesci, sosi- 
seră la armata de Vest, se putu distrage, fără 
a slăbi armata de împresurare, l-a șia 2-a. 
divisiă de infanteriă a gardei, brigada de tira- 
liori și a 3-a brigadă de cavaleriă a acestui 
Corp, cu cari generalul Gurko avea să ȘI în- 
cepă mișcările spre Teteven, Etropol şi Orha- 
nie la Sud, spre Vraţa și Bercoviţa la Sud- 
Vest, spre a ţine pe Turci cât mal departe de 
Plevna și a împedeca sosirea armatei de des- 
presurare ce Mehemet-Ali era însărcinat a 
constitui la Sofia. Generalul Gurko, în mo- 
mentul când avea să pornâscă pentru a exe- 
cuta aceste operațiuni, şi se despărțea de res- 
tul trupelor cari fuseseră sub comandamentul 
seu pe malul stîng al Vidului, în jurul Plevnei, 
adresă acestora mulţumiri pentru concursul 
ce'l daseră până atunci, Și cuvintele car pri- 
vesc pe trupele romăne ce avusese sub ordine 
dovedesc serviciile ce ele aduseră în opera- 
țiunile de împresurare desăvârșită a posiţiuney 
vrăjmașe, și chipul cum își îndepliniseră da- 
toria. în luptele € carl se petrocuseră *), 

*) Reproducem aci acest ordin de di al generalului Gurko, pur- 
tând n* 44 și data de 3], noembre 1877 către trupele ruse și ro- 
măne de peste Vid,
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- Nu vom intra în amânuntele mișcărilor ce 
săverși la Miagă-di și Apus de Plevna detașa- 
mentul generalului -Gurko, căck, de şi acele 
mișcări erau în legătură strategică cu obiec- 
tivul armatei din jurul Plevnei, dar trupe TO- 
mănesci ne mai făcând parte din acel detașa- 
ment, ne vom întârce cu naraţiunea la eveni- 
mentele ce se petrecură pe zona pe care se 
aflau oștirile nâstre, și mat ăntiii la locul de 
căpetenie, la Plevna, unde sfirşitul dramei se 
aproprie. | 

„«Despărţindu-mă de trupele cari rămân aci, şi cart a fost sub 
comandamentul meă, îmi fac multă plăcere a le adresa în genere 
la tâte mulțumirile mele pentru serviciul folositor ca ai făcut, şi le 
doresc din inimă să ajungă la ţinta ce ne am pus: a lua prinsă ar- 
mata lui Osman pașa care este în Plevna. Sum mai mult de cât 
sigur că vom ajunge la acâstă ţintă, pentru că 'Furcil nu vor putea 
cu nici un preț să trecă prin rândurile n6stre și ale magnificiel 
armate romăne, aliata nâstră. Simţ de plăcută datoriă a mulţumi 
din inimă trupelor romăne cari aă fost sub comandamentul meă, 
şi cari saă ținut în tot-d'a-una și în tâte împrejurările la înălțimea 
datoriel lor, nelăsând nimic de obiectat asupră-le, Și car ai me- 
ritat consideraţiunea ce le-a acordat M. S. Imperatul, și. aliatul 
nostru, A, S. Domnul Carol. Doresc că acestă alianţă care a existat 
între cele două armate, să fiă un prilejă pentru consolidare în viitor 
a frăţiet de arme între aceste armate. Mulţumesc cu acestă ocasiune 
din tâtă inima mat cu sâmă generalului Racoviţă, comandantul di- 
visiunei a 4-a romănscă ; comandantului brigaidel de roșiori, colo- 
nel Creţeanu; comandantului brigader de călăraşt, colone: 'ormac, 
șefului brigadet de infanteria, colonel Cantili, şi tutulor trupelor ra- 
măne. Acest ordin dispun a se citi în tâte escadrânele, compa- 
niile și bateriile»... - 

Loc.-general Gurko.:
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In capitolul precedent s'a făcut v sumară 
descriere a lucrărilor de întăriri ră&dicate pe linia 
„de împresurare ocupate de Romăni la Nordul 
și Vestul taberei întărite a Plevnel, Aceste lu- 
crări nu conteniră; pe fie-care di ele erau 
sporite și complectate spre a îmrmulţi pedicele 
înaintea, vrăjmașului, dacă ar fi cercat să stră- 
pungă prin posiţiunile n6stre. Generalul Manu, 
comandautul artileriei armatei romăne de i in- 
vestisment, recunoscea mereii posiţiunile pe 

„cari se adăugiaiu bateriile; Joc.:colonel Berin- 
deiă, directorul lucrărilor dei ingineriă militară, 
ajutat de maiorul Gheorghiă, comandantul ba- 
talionului de geniu, hotâra traseul întăririlor 
cari se întindeau pe 3 linii de apărare succe: 
sive: Griviţa-Susurlu- -Gorny și Dolny: -Etropol ; 
Verbiţa: Kacemuniţa-Demairkot Verbiţa-Kali- 
șovaţ-Riben. Aprâpe 30 lucrăai de diferite 
forme și dimensiuni, săgeți, lunete, redane Și 
redute, fură construite de trupele n6stre pe 
zona, pe care erai aședate în fața Plevnei. 
Cele mal însemnate erai redutele Ve. Vița, Ale- 
zandru,  Mavele-duce Nicolae, Tudor, Craiova, 
Bucuresci, Calişovaţ, Riben, Jodleben, Etropol. 
Apoi erau lunetele lași, Turnu; săgețile, Su- 
susurlu n” 1 și 2, și afară de tâte aceste, mai
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multe redane și numărâse linil de baterii, Șan- 
(uri și tranșee de adăpost *), 

Trupele n6stre executaseră ast-fel nu nu- 
mal întăririle cari se înlindeaii de la flancul 
lor stîng, din șoseua. Bulgăreni-Plevna până 
Ja malul drept al Vidului, la Susurlu, dar de 
o-dată. cu trecerea brigadei Cantili peste Vid, 
compania 4-a de genii (locotenent Munteanu) 

„execulase și acolo ? redute la Vest de Dolny- 
Etropol, o lunetă în fața Dolny-Dubnikului, 
și diferite lucrări pînă aprâpe de Gorny-Dub- 
nik, pe cani le ocupară mal târdiă divisiunea 
de granadieai. Trupele n6stre puseră asemenea 

“în slare de apărare satul Gorny-Etropol, în- 
tărind 6 case din marginea acestui sat. Apoi, 
după o inspecţiune a lucrărilor săvârşite de 
Romăni de către Domnitor, împreună. cu ge- 
neralul Todleben, care, și cu acestă împre- 
jurare, făcu luade oștenilor noștri pentru hăr- 
nicia lor, se dete ordin a se face un zăgaz 
începând de la Susurlu, pe malul drept al 
Vidului, și tăind acest rii până la stinga re- 
dulei odiebeu, spre a abate și'revărsa apa în 
șesul de pe malul stîng al Vidului ce se întinde 
în faţa satului Dolny-Etropol, şes pe care tre- 
buia săl trecă inamicul în. cas de eșire spre 

*) Vedi planul întăririlor Pievner,
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Nord-Vest. Zăgazul avea de scop a împedeca, 
prin inundaţiune, trecerea pe acolo. Un de- 
tașament din compania 4-a de geniă sub con- 
ducerea locotenentului Crăiniceanu, cu ajulo- 
rul a 1000 lucrători pe qi romăni Și ruși, începu 
la î|,; noembre redicarea acestui Zăgaz care 
pe întindere-de 950 metri lungime a thalwe- 
gului rîului, avea 5 m. înălțime, 19 grosime la 
bază și 5 la virf, dar în ajunul de a fi terminat 
Osman își execută eșirea. Afară de aceste în- 
tăriri pe linia de împresurare, trupele n6stre 
mal împinseseră lucrările de apropiere în fața 
redutei Griviţa n* 2. La 2-eetombre se deschisese 
a d-ea paralelă, și la *,, noembre se mai îna- 
întă cu o a 6-a, *) care nu era de cât la 30 
metri de faţa întărirei protivnice, Și soldaţii 
noștri aruncati acum pe dînsa granade de 
mână. Asemenea se asvârleair din paralele 
n6stre rachete cu pyroxilină, cari, pe lângă râul 
ce puteau să să producă vrăjmașului, înrîureai 
şi asupra moralulului s&ii. 

Compania 2-a de geniti (căpitan Sorescu) 
începuse la *%/,, octombre lucrarea a două ga- 
lerii de mină; cea din drâpta pornea, din spa- 

„tele paralelei a 4-a, cea din stînga, pornea din 
- flancul stîng al paralelei a 6-a, și amândouă 

*, Vei planul îutăririlor Plevnei,
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ajungeaii sub șanțul redutei. Galeriile erau le- 
gate între dinsele printr'o ramură transversală 
înaintea. redutei; galeria din drepta avea 4 fur- 
nale, cea din stînga 3; şi ele aveati să fiă în- 
cărcate îndată ce se dedea ordin. Se putea ca 
inamicul să simţă aceste lucrări sub pământ 
și să cerce să le opună contra- mine, cum 
unii din desertorii turcesci afi irmaiă, chiar, car 

“Îi făcând. Se practicară deci ascultători spre 
a se observa. daca. se face acâstă, dar nu se 
descoperi nimic. Minele pregălile de trupele 
nostre aveait de scop a r&sturna parapetul re- 
dutei inamice în momentul asaltului, și a în- 
lesni ast-fel năvălirea soldaţilor noștri. Aceste, 
mine se terminară la **ente_. dar aflându-se, 
prin desertori şi-spion! pregătirile de eșire ale 
lui Osman pașa, atacul devenea acum de pri- 
sos, căcl avea să se dea lupta supremă cu oș- 
tirea turcâscă. 

Din tâte cele de mal sus se pote vedea har- 
nica, energiă ce puse în lucrările de împresu- 
rare ale Plevnei armata romănâscă, lucrări 
cari, în zona ocupată de dânsa, avură mai multă 
desvoltare de cât pe fronturile rusesei. Ast-fel 
trupele romănesci, în genere, și armele spe- 
ciale în particular, stat-major, artileriă, genii, 
pe lângă, bărbăţia și valdrea individuală, îm- 
preunară și silințele minţei, aplicaţiunile sci-
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inţei şi intiligenţei fâră de cari armatele nu se. 
pot mănţine la înălțimea cerinţelor de astădi 
și nu pot să'și asigure resultatele la cari tind. 
Când se ține semă, însă, că afară de pricepe- 
re și de cunoscințe tecnice cari erai de tre- 
buință pentru îndeplinirea. cu bine a sarcinek 
ce avea, oștirea romănsscă înaintea Plevnei, 
mal era nevoiă, în executarea lucrărilor de 
fortificaţiuni, încă şi de întocmiri și de rosturi 
speciale, de material priincios ca lemnăriă, 
scândurăriă, etc., care nu se afla pe loc și trebuia. 
adus de peste. Dunăre din România, se va 
vedea câte pedicl și greutăți mat întîmpină 
Și trebui să învingă acâstă oștire, pe lângă cele 
ce întimpina din strășnicia vreme iernatice, 
din oboselile unu! campament de trei lun! pe 
posițiuni r&ă adăpostite, din primejdiile, în 
sfirșit, de cari trebuia. să se apere, pornind de 
la un vrăjmaş neîmblândit. Dar r&splata silin- 
țelor avea să urmeze în curând. 

De la '*/2 octombre, după luarea Gorny= - 
Dubnikului și Telişului,: Osman pașa era cu 
desăvârșire închis în Plevna, şi căderea Ra- 
hovei îl ridicase or-ce nădejde de a fi sprijinit 

„despre Nord, ca și despre Sud. Provisiunile de 
hrană ce avea cu dânsul abia puteai săi 
ajungă pentru o lună, Șese septemâni, ȘI cer- 
cul care'l împresura nu'Y may lăsa putință de 

7 

20 :
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4'ȘI reînoi aprovisionările.. Muniţiunile de r&s- 
boii pentru infanteriă erau încă îmbilșugate, 
dar cele pentru artileriă începea a scădea sim- 
țitor. Aceste sciințe armata aliată de împresu- 
rare le dobândea de la prinşii cari se făcea 
la ante-posturi, de 'la soldaţii turcesci deser- 
tori cari se îmmulțeau dilnic, de la, numeroşi! 
fugari din populaţiunea orașului cari căutau 
scăpare în liniile nostre. Numărul acestor fu- 
gari creștini devenea din qi în di mal mare, și 
comandamentul armatei de împresurare se: 
îngriji ca acestă fugă să nu fiă îngăduită, ba 
chiar îndemnată de vrăjmaş, spre a scăpa de 
guri netrebuinci6se și a'și economisi ast-fel 
provisiunile de hrană pentru trupe. Doninul 
Carol şi ajutorul săi se gândiră un moment 
dacă n'ar trebui respinși acel fugari când se 
înfăţișaii înaintea liniilor nâstre. Dar o cesti- 
une de umanitate se presinta aci, și acel ne- 
norociţi declarati că mai bine preferăă să fiă 
uciși de ante-posturile n6stre, de cât să se mai 
întorcă și să îngăduie suferințele şi mârtea 
din mâna Turcilor care putea să vină peste 
ei, și mai ales peste desertori. E fură; :deci, 
priimiţi de trupele n6stre. Prin același mijloc 
se dobândeai amănunte asupra raţionărel dil- 
nice, a armatei turcesci din Plevna, și asupra 
stărel sale movale. T6te declaraţiunile con-
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cordaă întru a spune că de la '%,; octombre; 
hrana a început a fi scădută în armata luk 
Osman pașa ; că este nevoiă de unele articole 
de subsistență precum lemnele de foc Și sarea, 
Și că din lipsa acestei din urmă vitele de consu- 
maţiune încep a peri; că trupele, vEdendu-se 
înconjurate și închise încep ase descoragia de 
greutăţile ce sunt silite să ducă cu serviciul 
necontenit în tranșee, expuse la asprimea tim= 
pului și lipsite de ecuipamentul necesar, co- 
joce, cisme, ete. Numărul bolnavilor și al ră- 
niţilor. crescea merei, fără a se dispune de 
mijlâcele de îngrijire necesarii, simptome epi- 
demice de tifos începea a se îmmulţi ; orașul 
suferea și dinsul de î înconjurare şi de hombar- | 
dament. Arătările desertorilor și fugarilor con- | 
cordaii f6te în a declara că partea în care 
oștirea turcescă suferea mai mult de focul 
protivnaic, era cea despre Abdul'Kerim tabia, 
adică despre trupele romănesci, şi acesta se . 
explică prin apropierea. paralelor si prin tra- 
gerea. eficace a artileriei nostre cu armament 
superior celul rusesc. 

In faţa. acestor împrejurări, Și în urma înain- 
tărel spre Sofia a trupelor generalului Gurko 
cari se făcuseră, stăpâne pe Teteven și Vraţa, 
r&dicând ast-fel din ce în ce mai mult putinţa 
pentru oștirea turcâscă din Plevna de a îi
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dispresurată de Mehemet Ali, comandamen- 

tele armatelor aliate hotărîră a îndrepta, lui 

Osman pașa o somaţiune de predare, spre a 

pune capăt unei situaţiuni care din di în di 

devenea mal critică pentru dânsul și nu-l lăsa 

nicl o nădejde. Spre a" înlătura umilirea, și pote 

chiar răspunderea de a se fi închinat capului 

unui Stat pe cari Turcii îl ţinâi de supus lor, 

se decise ca marele-duce Nicolae să scrie lui 

Osman pașa spre al îndemna să depuiă ar- 

mele. La finele lui octombre s. v. comandan- 

tul armatei active rusesci adresă o scris6re în 

acest sens căpeteniei turcesci din Plevna. Dar 

Osman dovedi și în acestă împrejurare că era 

din acele suflete cari se înalță împreună cu 

primejdia. și s6rta protivnică, și respinse pro- 

punerea dicând că nu se va abate de la aceia 

ce! poruncesce datoria *). 

*) Dam aci în traducțiune din limba franceză, scris6rea marelul- 

duce și răspunsul lui Osman pașa, neperitor model de simțiri și 

de hotăriri vrednice a sta pururea pildă despre chipul cum trebuie 

a'șI înţelege însărcinarea căpeteniile de oști în faţa vrăjmașului. 

Bogot, 31 octombre (12 noembre) 1877. 

«Domnule Alareșal, 

«In urma împrotivirel energice ce. am întimpinat din partea ar- 

matei puse sub comandamentul Vostru, a trebuit să ia disposițiunt 

spre a înconjura cu deseverşire Plevna șia V& pune în neputinţă 

de a fi ajutat. Pentru acâsta garda imperială, sub ordinile gene- 

ralutui Gurko, a luat cu forța posiţiunile de la Gorny-Dubnik la
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„Nu priimise, deci, a se preda! neîndupleca- 
tul mușir, declarând că este hotărit; el Și Oș- 
tirea lui, a'ȘI vărsa cea din urmă picătură de 
sânge. De la un om cu energia ce dovedise 
Osman pașa, era de adăstat că acestea nu 
eraii numai vorbe, și că şi va pune în fapt 
hotărîrea. Se putea, dar, considera ca sigur 
că -armata turcescă va căuta să se mănţină 
până la ultima di cât malavea ce să mănânce, 
și că apoi va face o supremă încercare, o 
crâncenă și desperată opintire spre a căuta 
să frângă cercul de împresurare Și să străbată 

12],ş trei dile în urmă întăririle de la Teliş şi garnis6na care le 
apăra, ai fost nevoite a se preda. Dolny-Dubnik sa părăsit apoi 
de soldaţii Voștri, și trupele mele a ocupat succesiv Teteven, Osi- 
kovo și Vraţa. Fiind-că în acestă situaţiune or-ce urmaătâre împro- 
tivire din partea Vâstră n'ar putea să pricinuâscă de cât nefolosi- 
tre vărsare de sânge, am credut de datoria mea, de datoria de 
umanitate, a comunica E. V. aceste informaţiupi și consideraţiuni. - 

Imi place a nădăjdui, d-le Mareşal, că Veţi prețui motivele cari 
m'aii îndemnat la demersul de faţă, și "mi fac o plăcere a Ve asi. 
gura că vol sci în tot-d'a-una să onor în pers6na Vâstră, ca în 
personalul vitezelor trupe puse sub comandamentul Vostru, nisce * 
răsboinici demni de stimă şi de consideraţi». î 

Comandandantul cap al armatei imperiale de operaţiuni, 

NICOLAE 
- Respunsul lui Osman pașa: 

« Jnălţime, 

«Am priimit scrisârea ce *m1 aţi făcut ondrea a'mi adresa cu 
data de 31 octombre (12 noembre), prin care m& încunosciințați 
că «în urma Împrotivirel energice ce aţi întimpinat din partea ar- 
matel puse sub comandamentul mei, a trebuit să luaţi disposiţiu-
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printr'însul, Comandamentul armatei de Vest 

își luă, dar, măsurile pentru a întîmpina ase- 

menea încercare, a 0 'zădărnici, şi a lua prinsă 

t6tă oștirea, tuscescă. Domnitorul, împreună 
cu ajutorul s&i generalul. Todleben, dispuse 

armata de împresurare în vederea -acestei 

eventualități. Acestă armată, care acum, după 

detașarea corpului generalului Gurko spre 

Sud, se compunea din 3 divisiuni de infan- 
teriă romăne, și, ca trupe rusesci, din corpul 

al. IX-ea şi al IV-ea, din a 4-a brigadă de 
tiraliori, a 3-a divisiune de infanteriă a 

nile trebuinci6se spre a înconjura Plevna și a pune acest oraș în 

neputinţă de a fi ajutat». Cu tâte că împărtășesc simțirea de uma- 

nitate ce [. V. a bine voita artta, și că "1 mulţumesc de deimer- 

sul ce a avut bunătate să facă în scop.de a înlătura vărsare de 

sânge, orl-cari ar fi, însă, disposiţiunile ce s'aă putut lua pentru a 

înconjura Plevna, nu m& pot opri un singur minut la ideea de a 

îndemna pe vitejii me! soldaţi să depună armele. 

Dacă garda imperială sub ordinile generalului Gurko a luat 

Gorny-Dubnik şi Teliș, şi dacă generalul însărcinat cu apărarea 

acestei din urmă pieţe s'a predat, nu urmeză de aci că trebuie să . 

judec ca I. V. că situațiunea Plevnel este critică. In tâte casurile, 

vol sci să nu mă depărtez de la datoriile ce'mi impune comanda- 

mentul mei, şi suntem dispuși, brava mea armată si ei, a vărsa 

ptnă la cea din urmă picătură a sângelui nostru pentru cinstea 

patriei n6stre și apărarea drepturilor er», | 

Bine voiţi a priimi, Inălţime, expresiunea înaltei mele consi- 

deraţiuni. 

Comandantul cap 
Osman 

Cuartierul general de la Plevna 1|;s noembre 1877.
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gardei, 2 divisiuni de granadieri, a 1-a Și a. 
9-a divisiune de cavaleriă rusescă, şi de totă 
cavaleria romănâscă, număra. peste 100,000 
Gmeni, și era mai bine ca, îndoită de cât 
armata împresurată. Linia de înconjurare a 
armatei aliate ocupând un perimetru de 75 
kilometri în jurul liniei de apărare turcâscă, 
care avea ca la 40 kilometri, se sub-împărți 
în zone saii sectori cari 'și avea fiă-care co- 
mandantul s&iă și trupele hotărite pentru apă- 
rare. Acești sectosi eraii următorii: 1-iul sector, 
dela Susurlu pe malul drept al Vidului, până la 
șos6ua, Bulgăreni-Plevna, 1S kilometri întin- 
dere; coprindea divisiunile a 2-a și a 3-a de 
infanteriă. romăne, şi era sub comandamentul 
generalului Cernat. Al 2-lea, sector, de la ŞO- 
seaua Bulgăreni-Plevna până la reduta. Halici, 
la Vest de Radișovo, 10 kilomețri; era ocupat 
de corpul al IX-ea rusesc (afară de o brigadă 
din divisiunea 5-a) sub ordinile generalului 
Kriidner. Al 3-lea sector, de la reduta Halici 
la valea Tuceniţei, 7 kilometri, a 2-a. divisiune 
de infanteriă rusâscă și 1 batalion de tiraliori, 
comandant general Zotof. Al 4-lea sector, de 
la, valea Tuceniţei la valea Tchernialka, 9 ki- 
lometri; a 16-a divisiune de infanteriă, 3 ba- - 
taliâne de tiraliori și al 9-ea regiment de Cazaci 
sub generalul Skobelef II. Al 5-lea sector, de
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la valea Tchernialka până la 'malul drept al 
Vidului, 11! kilometri, coprindea a 5-ă divi- 
siune a gardei rusesc! şi 2 escadrâne de Ca- 
zaci, sub ordinile generalului Kataley. Al 6-lea 
sector, de la malul stîng al Vidulu! la satul 
Tirnen 'prin Gorny, Dolny-Dubnik şi Dolny- 
Etropol. penă. la malul sting al Vidului în faţa 
de Susurlu, 20 de kilometri, coprindea a 2-a 
Şi a 3-a divisiune de granadieri, ! brigadă din 
a 5-a divisiune de infanteriă rusescă, a 4-a 
divisiune de infanteriă romănă, 4 regimente 
de cavaleriă rusâscă și 2 regimente romăne 
de călărași sub ordinile generalului Ganetziki. 
Afară de 1-iul sector de 18 kilometri ocupat 
de trupele romăne, acestea se mai întindeau 
încă vr'o 7 kilometri pe malu!'stîng al Vidului 
de la Demirkioi până la Dolny și Gorny-Etro- 
pol, și pe acest spaţii se afla întrega divisiune 
a 4-a sub generalul Racoviţă, şi: brigada de 
călărași Formac, servind de reservă: corpului 
de granadieri. Ast-fel Romănii aveati sub pază 
aprâpe a treia. parte din întregul perimetru de 
împresurare în jurul Plevnei. - 

Comandanții fiă-cărul sector priimiseră. in- 
instrucțiuni de la comandantul armatei de 
Vest asupra mișcărilor ce aveati să îndeplinescă 
în cas de atac în contra sectorului lor, sai 
celui vecin; se determinase precis ce trupe
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aveati să mergă în ajutor, și, spre ale aduce pe 
“punctul anienințat, se mesurase distanţele şi 
se calculase timpul trebuincios. Drumurile de 
comunicaţiune erai puse și ţinute în stare 
bună, spre a îalesni or-când înaintarea ȘI 
mișcările repedi pe dinsele ; poduri și podișci 
se âruncaseră peste gîrle și vălcele ce eraii de 

" trecut, stâlpl indicatori erati aședaţi d'a lungul 
acestor drumuri, spre a scuti ori-ce rătăcire 
și perdere de timp. Semnale optice de di.și de 
n6pte, pornind'din fiă-care sector, aveai să 
anunțe restului trupelor punctul pe care ar 
începe lupta; sectoril erati legaţi între dinșil 
prin telegrafiă electrică 

In fiă-care dimin€ţă, despre diuă, când .tre- 
buie mal ales a se păzi de întreprinderile 
răsboinice, se făceau apeluri, trupele eraii puse 
sub arme, și ele nu reintrati în bivuacuri de 
cât după ce recunbscerile trimise înainte adu- 
ceati scire că nu se simte nici O cercare ofensi- 
vă din partea vrăjmașului. Trupele trebuiau să 
aibă în tot-d'a-una pregătită hrană pe trei dile, 
spre a o lua cu dinsele în cas de pornire. 
Intr'un cuvânt t6te măsurile pe cari le pot-lua 
prevederea și îngrijirea povăţuitorului de. oști 
erau îndeplinite, și căpetenia armatei de Vest 
nu se mulțumea numai cu darea ordinilor ȘI 
instrucțiunilor, ci se încredința însuși, prin
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„necontenite inspecţiuni, că aceste ordine și 
instrucțiuni erai esecutate, făcea probe cu tru- 
pele punându-le a se aduna, 'la locurile unde 
urmait să se afle în caz de atac, controla dis- 
tanțele, timpul pus spre a le străbate, Și, cu 
chipul acesta, șefă și soldaţi se deprindeau cu 
tot ce trebuiau se săveșescă în cas de luptă. 

Se examinase de comandament eventualită- 
țile de eșire ale armatei turcesci şi punctele 
pe cari se putea opera; tâte disposiţiunile se 
luaseră în consecuență, îngrijindu-se, însă, a 
se ţine pept și pe alte puncte unde vrăjmașul 
putea esecuta atacuri false spre a distrage 
atențiunea, de la punctul principal al atacului. 

După tâte probabilitățile, eșirea reală tre- 
buia să se îndrepteze asupra sectorulului al . 
6-ea, unde se ăflaii șos6ua Plevna-Sofia și 
drumul spre Vidin; acest sector, dar, se um- 
pluse cu trupe mal numărâse : 21/, divisiuni 
rusesci, 1 divisiune romănescă și (i regimente 
de cavaleriă aliată. 

Ora supremă era aprope. Prin desertori 
turci şi fugari creștini din Plevna se aflase că 
oștirel turcesci, de pe la 20 noembre s. v. nu 
X se mal da de cât 50 grame de pâne, câți-va 
ștuieţi de porumb și puţin orez pe qi; carne 
nu-i se mai da de câtla două dile. Provisiunile 
eraii sleite, soldaţii cereau cu stăruință eşirea.
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De la 4-20 tunurile turcesci își slăbiseră, 
focul; la 27 îl încetaseră .cu. totul. Cuartierul 
general al armatei priimise vestea, la */, și 
Deere CĂ Osman pașa făcuse inspecţiunea 
armelor, și distribuise soldaţilor câte 150 .car- 
tușe de fiă-care; că la */, diminâţa, 10 tunuri. 
și 5000 6meni pogoriseră pe șoseua Sofiei, 
unde se aflaii adunate ca la 500 care, pe ace- 
stea se încărcase lădile cu muniţiuni şi bagage. 
Tot în acea di, parte din provisiuni car .mal 
remăneau se distribuiră trupelor, parte se în- 
cărcară. Ante-posturile și patrulele n6sire de 
cavaleriă semnalaseră în  n6ptea de 21-10 
decembre sgomotul unei mari adunări de ment 
peste Vid, pe șoseua. Sofiei, și tot de-o-dată că 
se audea. cum Turcii lucrati la aședarea unul 
pod provisoriii pe .acâstă girlă, în apropierea 
podului de pâtră. Tâte aceste indici! arătau 
deslușit că. vrăjmașul se pregăiesce să'și facă, 
eșirea spre al G-ea sector. Căpetenia armatei - 
de Vest prescrise prin telegraf generaluli Ga- 
netzki, comandantul trupelor ruse-romăne din 
acel sector, a'și lua disposiţiunile de luptă, și 
transmise ordine șefilor celor-l'alți sector a 
pune în esecutare pregătirile pentru a merge 
în ajutorul punctului atacat. | 

Zorile une! dile de iârnă înveluită de ne- 
gură și de câță începură încet a se lurmnina la 
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  = membre. ; pământul era înghiețat de frigul de 

peste n6pte. La 7 ore Turcii deschid focul din 
baterii din noii stabilite pe malul drept al Vidu- 
lui, și încep atacul în contra posițiunilor rusesci 
dincolo de Vid, la Vest de Dolny-Etropol. Dis-” 
posiţiunile comandamentului turcesc erati sim- 
ple; elîmpărțise întrega lui armată în două părți 
aprâpe de o potrivă. O parte, în numer de 
20,000 luptători, avea. să se asvârle cu Osman 
în frunte asupra liniilor de peste Vid, și să le 
spargă. A doua parte a oștirei turcesc, com- 
pusă iarăși din 20,000 luptători, nu trebuia să 
înainteze..de-cât după 2 ore de la începerea 
atacului de peste Vid; iar până atunci avea 
să apere flancurile și spatele col6nelor cari 
operaii. eșirea. Spre acest sfîrşit, de către 
acestă a doua fracțiune a armatei se mănţi- 
nuseră ca la 6,000 6meni, cu artileriă, în re- 
dutele de la Opanez. și de la Krișin, de unde 
trebuiau să oprâscă trupele romăne "și ruse 
din acele părţi d'a înainta spre Plevna, și da 
lovi pe. d'inapol armata turcâscă, dând ast- 
fel timp lut Osman pașa să străpungă linia de 
împresurare d'inainta sa. 

La 7:/, Turcii trecură peste pod și se des- 
fășurară pe șesul din stînga Vidului. Insufle- 
țiți de neînspăimântatul și iubitul lor șef care 
mergea în fruntea lor, ânimați de vitejia și
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încrederea lui Osrnan încurându-și liniștit, în 
mijlocul grindine! de glânţe și de obuze, fal- 
nicul armăsar misirliă, dar al Sultanului, sol- 
daţi! otomani străbătură cele vre-o 3 kilometri 
cari "1 despărţea de întăririle granadierilor ru- 
sesci fără ca nimic să! potă ţine din cale. 
Ca vârtejul de vijeliă și de furtună, ei se as- 
vârliră asupra. șanţurilor și tăriilor protivnice. 
Cu t6tă. pregătirea Rușilor, cu tote măsurile 
îndelung chibzuite pentru acest atac, năvala 
Osmanliilor fuse atât de silnică şi neoprită în 
cât în mal puţin de o jumătate oră tranşeele 
înaintate, reduta n” 3 şi 3 baterii rusesc că- 
dură în mâna lor. Granadieril regimentului de 
Siberia cari apărau șanțurile și reduta, fură 
sfărâmaţi și respinși; Turcil cuceriră 6 tunuri 
„după ce uciseră pe tunari. Prima liniă a Ru- 
șilor era străpunsă, și, pe la 81, ore, Osman 
pașa ordonă imediat atacul asupra liniei a 
doua. Otomanii se aruncă. cu acelaș avânt 
înainte pe redutele n” 4 și 5, și pe întăririle de 
lingă dinsele apărate de regimentul de grana- 
dieri a Micei Rusii, cuceresc cu haioneta re- 
duta n” +, tote lucrările din jurul el și alte 4 
tunuri rusesci. Singură redută n'5 may resistă, 
dar a doua liniă de apărare rusescă, este sdro- 
bilă, aripa stingă a Turcilor înainteză spre 
Gorny-Etropol. Totul depinde acum de la re-
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servele luptătorilor. Sosi-vor mai ântâi cele 
rusesc, înaintarea vrăjmașului se. va putea 
opri; sosi-vor ale Turcilor mai îngrabă, vic- 

toria este a lor, eșirea a isbutii. Atunci se 
uită Osman pașa, peste Vid şi aşteptă, ferbănd 
de nerăbdare, înaintarea celor 20,000 6meni 

lăsaţi înapol, cârl trebuiaii săl urmeze după 
două ore de la începerea atacului. Este 104; 

sunt trei ceasuri de la începerea luptei, şi ei 

încă nu se văd. Comandantul turcesc pornesce 

ordonanțe peste ordonanțe ca să aducă mal 
repede restul oștirei sale, căci de la acâsta de- 

pinde acum succesul. Vom vedea pentru ce 

acei 20,000 6meni nu putură sosi, și cum 
Românii smulseră izbânda jumătate câștigată 
din mâna mușirulul otoman. 
„Dar în restimpul acesta generalul Ganetzii, . 

comandantul sectorului în care se petrecea 

lupta, cauta a'și aduna t6te puterile. A 2-a 

brigadă din divisia 3-a. de granadieri alârgă 

din Gorny-Etropol în ajutorul l-eă brigade care 

îusese respinsă; a 2-a divisiă de granadieri, 

aflată în reservă la Dolny-Dubnik, înainteză 

asupra flancului stîng al vrăjmașului; divisia 

4-a românescă postată între Dolny-Etropol și 

Demirkiol, se apropiă de flancul drept rusesc; 

„Și tote aceste trupe susțin întârcerea ofensivă 
a granadierilor pe întrega liniă. Redutele și șan=
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ţurile fură luate înapoi de Ruși, înipreună cu 
cele 10 tunuri ce perduseră ; ei cuceriră acum 
la rândul lor 7 tunuri şi un stâg de la Tura. 
Un:moment de-pausă se produse atunci ; era 
11%/ ore. și patru. de-la începerea Dătăliă. 
Rușii se. opriseră. şi 'șI: alcătuiai bataliânele. 
Osman pașa aștepta mult .dorita sosire a celor 
20,000 Gmeni ai săi lăsaţi în urmă. 
"Dar aceștia nui mai puteati ajuta, căci 

iată ce se petrecuse pe ț&rmul: drept al Vi- 
dului, pe când comandantul turcesc ataca Și 
străpungea linia de - apărare a granadierilor 
rusesci pe țărmul stîng al acestul rîă. 
La 61, ore dimin€ţa generalul Cernat prii- 

mise depeșa comandantului armatel care” 
prescria a porni + bataliâne (brigada Sachelarie) 
şi 3 baterii spre Demirkioi pentru a întări sec- 
torul atacat. La, aceiași oră comandantul cor- 
pului romăn avusese însciințare din partea 
colonelului Cerchez că, în faptul dile), loc.-co- 
lonel Cotruţ, comandantul trupelor n6stre 
din tranșee, obser vănd o mișcare de retragere 
a inamicului din reduta Griviţa. n“ 2, trimisese 
un mic detașament cu un oficier și soldați de 
geniu spre a se încredința despre acestă şi a 
examina dacă reduta nu este minată ; în acest 
cas a tăia și stinge ori-ce fitil sai conduct ar 
alla. Iar după acâsta trupele nstre ocupaseră
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reduta vrăjmașă. Colonelul Cerchez ma! ra- 

porta că acum înaintâză cu a 2-a şi a 3-a bri- 
gadă ale divisiunel sale asupra taberei întărite 

de la Bucova. Generalul Cernat porni numai de 

cât pe maiorul de stat-major Lahovari spre a 

recundsce starea lucrurilor spre Demirkiol și 
Opanez ; loc.-colonel Berindeiă, șeful geniului, 

plecă. asemenea spre Bucova pentru a îndrepta. 

„acţiunea col6nelor cari înaintau la atacul a- 

„cestel posiţiuni, şi comandantul corpului, cu 

statul-major, se transportă la reduta Alexandru 

pentru a. dirige mișcările trupelor romăne. Era 

atunci 7:/, ore, adică momentul când Osman 

pașa trecuse podurile de peste Vid şi începea 

atacul asupra sectorului al G-ea. 

Colonelul Cerchez înaintase -cu cele 2 bri- 

gade ale divisiunel sale de la reduta Griviţa, 
n” 2 asupra slingel înălțimelor de la Bucova, 

și, în acelaș timp, colonelul Angelescu G. cu 
divisia 3-a, ocupase pe stînga acelorași înălțimi 

satul Bucova, așa că la. orele 9 de diminâţă. 

acestă liniă de întăriri la Nordul Plevnei era 

în stăpânirea trupelor romăne. Inamicul se 

retrăsese pe a doua liniă a sa de întăriri des- 

pre Opanez, unde 'și concentrase apărarea. La 
9:/, o deputaţiune de orășeni din Plevna se: 

presintă pe muchia Bucovei înaintea. colone- 

lului Cerchez, și arătându-i că orașul este
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evacuat de oștirile turcesci, îl ceru: ajutorul 
trupelor n6stre spre: a!l ocroti de. bântuirea 
făcătorilor de rele. Comandantul divisiune) a: 
2-a trimise 1 batalion din-regimentul al G-ea 
de liniă cu loc.-colonel Algiu, pe care 'l numi. 
comandant al pieţei pînă la nuoi disposițiuni. *) 
Loc.-colonel Algiu porni cu acel batalion care 
intră pe la 10 ore diminâţa, în oraș, în. urale 
și strigăte de bucuriă ale populaţiunei. Aceste 
trupe romăne fură. cele d'ântil cari intrară în 
Plevna. | a 

Căpetenia armalei de Vest, îndată ce priimi 
știrea, telegrăfică că Turcii încep mişcarea de 
atac pe țărmul stîng al Vidului, pornise din 
cuartierul s&i de la Poradim, și trecănd prin 
Grivi ia, întimpină aci raportul că trupele ro: 
măne aii înainlat pe înălțimele de la Bucova; 
Și că un detașament dintr'îrisele, pornise spre 
a ocupa Plevna. Domnitorul vă&du de pe acele 
înălțimi cum soldații noştri pogoraii. în oraș; 
și trirnise o depeșă Împăratului Alexandru la 
Poradim spre ay anunța, acest resultat. Apoi 
se îndrepta spre reduta Craiova, pentru a dirige 
atacul asupra ultimei linil de resistenţă a vrăj- 
mașului de pe muchiile de la Opanez, a cădea 
în spatele oștirel turcescl care lupta în Îront 

”) Raportul ne 2.405 din 29 noembre (at decembre) i577 al 
generalului Cernat câtre căpetenia atmatel. 

21



316 CARTEA NOUA 

cu granadierei peste Vid; şi a o lua ast-fel între 

două focuri. Pe la 10 ore atacul trupelor nâstre 
asupra. Opanezului era început, brigada -Sache: 

larie din divisia 2-a, și brigada Borănescu din 
divisia 4-a, ocupaseră chiar atunci 3 redute, și 

schimbau dese focuri cu inamicul care se retră- 

sese în a doua liniă de redute și retranșamente, 
mănţinundu-se cu învierșunare aci, spre a îm- 

pedeca. pogorirea col6nelor n6stre în valea 

din "'naintea orașului Plevnei și în spatele ar- 

matei turcesc. Pe când brigadele Sachelarie 

și Borănescu se făceau stăpâne pe prima liniă 
a Opanezului, căpetenia oştirei n6stre porni 

în recunscerea celei de a doua liniă a vrăj- 

mașului pe șeful de stat-major, colonel Făl- 

coianu, ordonăndui-a lua disposițiunile de 

atac asupra 'redutei celei mari de pe acest 

front, și lucrărilor cari o sprijineau. Generalul 

Manu luă direcţiunea artileriei de atac, și în- 
sărcină pe maiorul Vartiade a aședa bateria 
Crimineanu, și a deschide un foc forte vii 
asupra redutei celei mari. Colonelul Fălcoianu 

formă col6nele de atac compuse din batalionul 

al 2-ea. (maior Pruncu C.) din regimentul. al 
5-ea, de dorobanţi, compania a 2-a din batalio- 

nul l-ii al aceluiaș regiment, batalionul l-ii 
de vânători, regimentul I-ii de liniă. Colânele 

conduse de colonelii Sachelarie și Dona, se
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aruncară! asupra reduiei înfruntând focul 'vio- 
lent'al vrăjmașului, și -pătrunseră în - redută; 
respingând pe Turcii, cân, trăsniţi de t6te păr- 
părţile de tunurile n6stre, loviți în acelaș timp 
de trupele divisiunilor ' a 2-a și a 3-a pe flanc 
și în spate, : încetară, aci lupta Și depuseră | 
armele. Numa! în acest punct: cădură î în mânele 
n6stre 1 pașă, peste. 2,000 prinşi, arine, Mu- 
nițiuni și 3 tunuri. i ? 

Acestea se petreceati pe la ora 1], adică în 
momentul când generalul Ganetzki, pe malul 
stîng al Vidului, începuse mișcarea înainte Și 
lupta spre a lua înapoi liniile sale de întăriri 
pe cari Turci! isbutiseră a se face stăpâni, și 
în acel ceas de „Cumpenă când Osman pâșa 
aştepta sosirea oştirel sale, lăsată înapoi, ca să 
vină al ajuta.: să "Și mănţină posiţiunile cîștigate 
și să împingă înainte succesul dobândit. Dar 
acâstă parte a oștirei turcescl era învăluită, 
cum se vădu, în ferbinte luptă cu Romănii la 
Opanez; peste 2,000 6meni dintr'însa depu- 
neau atunci armele, alți 3,800 Turci fuseseră 
prinși în întăririle de la Krișin, tot pe malul 
drept al Vidului, de divisia 3-a a gardei i impe- 
riale când înaintase și dînsa spre a ȘI lua po- . 
sițiunile ce fusese desemnate pe malul 
stîng, pentru a întări seclorul generalului 
_Ganelzki.
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Trupele. divisiunilor a 2-a și a 3-a romăne 

pogoraii acum repede pe călcâila Nrăjmașului 
care se. retrăgea pe înălțimele Opanezului în 
valea din gura. Plevnei, la spatele armatei tur- 
cescl. Două baterii otomane, aședate pe șosea, 

„cătaă în zadar să oprâscă. înaintarea col6nelor 
nâstre ; lupta să încinsese între tiraliorit r regi- 

mentul al 4-ea, de liniă și între garda din 
"napol a. părței de armată turcâscă pe care 

Osman pașa.o lăsase pe țermul drept al Vi- - : 
dului, Și care, după ce fusese viguros atacată 
de Români, era acum sc6să, din întăririle de 
la. Bucova și Opanez, tăiată de orașul Plevna 
ȘI înghesuită în valea dintre oraș și (&rmul 
drept al Vidului. Acestă vale era copleşită de 
peste 3,000 care și arabale de.tot felul, atât. 
ale oștirei turcesci, căt și ale populațiunei mu-. 
sulmane voind să pornâscă din Plevna, care 
încărcase tot ce avea pe aceste trăsuri şi aș- 
tepta ca Osman săși deschidă cale. -Obuzele 
a trei baterii romăne din reservă aședate 
pe muchia Opanezului, precum şi focul tru- 
pelor n6stre cari luaii pe Turci în spate, iz- 
beau nu numai în rândurile tescuite ale osta- 
șilor protivnici, dar și în acea mulţime alcă- 

“tuită „de mil de” fugari „— bărbaţi, femei, copii, 
unde pricinuiaii o nespusă înfricoșare Și de- 
sordină. Incurcată în acestă învălmășelă, gră-
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mădită pe'un terei” restrîns pe care nu se mai 
putea desfăşura, strîmptorată, în fine, de' îna- 
intarea neoprită a Romănilor, armata turcescă 
de pe malul drept al 'Vidului era pusă: în ne- 
putinţă a mal! urmă lupta: Cinci tabore: tur- 
cesci, înconjurate: de trupele n6stre; depun' ar- . 
mele și se predaii, împreună cu 3 tunuri. 
Colonelul Cerchez” pornesce numai de cât 
prinșil sub escortă de călărași la reduta Cra- 
iova; col6nele divisiunilor a 2-a și a 3-a, fără 
și înceta focul, înaintâză spre gl6ta vrăjmășă, 
împroşcată din tâte: părţile, și din care să r&- 
dica strigăte de :: Aman/. Aman! Soldaţii turcescl 
încep a asvâxli la pământ armele, înălțând bas- - 
male și stEguri albe. Colonelul Cerchez ordonă 
trupelor sale a suspende focul. * 
“Acâsta era situațiunea oştire turcesci de pe 

malul drept'al Vidulii la amiadi; când pe ma- 
lul stîng al acestet'gîrle, în faţă generalului 
Ganetzki, se oprise un moment lupta de recu- 
cerire de către: “Ruși a liniei de întăriri pe care 
Turcii izbutiseră a se face stăpâni: în primul 
atac. Aceste erai tristele scini ce se aduceau 
lui Osman pașa de la oștirea sa de peste Vid, 
respinsă, înconjurată, bătută de Români, Și 
care perduse pân'aci, afară de răniți şi uciși, 
peste S,000 6meni luaţi prinși în întăririle: de 
la Opanez, de la Krișin Și pe șosâua de la:



32Q CARTEA NOUA ... 

gura . Plevnei. Comandantul, otoman se con- 
yinse, atunci că ne. mal putând fi. susținută, 
eșirea sa numai era cu putinţă, și se hotări a 
şe retrage î înapoia Vidului. | 

- Puțin după 12 ore, Turci) î încep acestă, miş- 
care. Generalul Ganetzki îndreptă: asupra. lor 
focul întregei artileril a divisiunei a 3-a de 
granadieri, întărită de. bateriile Alexandrescu 
ŞI Grămălicescu- din brigada Cantili, cari, îna- 
intând către aripa drâptă a;vrăjmașului, îl lo- 
vesc în flanc, pe când bateriile romăne de pe 
muchia dominantă a Opanezului, pe malul 
drept al. Vidului, vădend mișcarea înapoi a 
Turcilor, trag asupra glâtelor inamice cari se 
adună şi se înghesuie spre poduri. Granadieril 
rusesc, brigada -l-a a divisiunei a 5-a din ar- 
mata imperială și brigada romănă Cantili, în- 
cep a înainta asupra. inamicului în retragere, 
Și urmăresc cu salvele lor. Un noii incident 
nenorocit se ivesce atunci.pentru armata oto-. 
mană. Calul lu! Osman pașa este omorit deo 
spărtură de obuz, și mușirul însuși este rănit 
de un glonţ care "1 străpunge piciorul stîng. 
Când ved cădând pe poruncitorul care 7 însu- 
fleţise pân'atunci cu neînfrănta lui tăriă, 
Tureil '] cred ucis; scirea morței sale se r&s- 
pândesce ca. fulgerul, o desăverşită descora- 
giare s& străcoră în răndurile oștenilor săi,
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retragerea se preschimbă în neoprită dosire. 

Răsturnănd tunurile, chesânele și tot ce îm- 
pedică în cale, Turcil'să prevălesc asupra po- 

dului de pâtră și celui improvisat dimin€ţa, se 
'îmbulzesc unii peste alţii, dai prin apă spre 

ași face drum mal curând, și în acea neîn- 
frânată învălmășală, în acea nespusă desor- 
dine, obuzele rusesci şi romănesci fac un 

„cumplit secerișiii. Oştirea aliată îi urmăresce 
d'aprâpe și ajunge până la riu, culegând în 
urma fugarilor tunuri, lădi pline cu muniţiuni, 

-arme mulțime. In acâstă urmărire trupele 
n6stre (brigada Cantili) prind :2 baterii tur- 

cesci *). | 

« Osman pașa, rănit fusese transportat într'o 
căsuță care se afla pe malul drept al Vidului, 

sub muchia unui deal de lângă șosâua. Sofiei 
la capul podului de pâtră. Colânele romăne 

despre Plevna înaintaseră pe şosea, âprâpe de 

pod, şi înconjuraseră glâtele turcesci cari; cum 

am vedut, rădicaseră stegul alb şi lepădaseră, 

armele. Un oficier superior turcesc se presentă. 
înaintea colonelului Cerchez și X spuse că Os- 
man pașa cere a! vorbi. Colonelul romăn se 
duse fără întărdiere la locuința unde era: ca- 

'*) Raportul n% 2.387 din 29 noembre (11 deceribre) 1 1877 al 
generalului Racoviţă către generalul Cernat.
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pul oștirei turcesci, și aflându-l rănit, comandă . 
îndată .o companiă de gardă din regimentul al 
3-ea, de liniă. Colonelul Cerchez, însoţit de co- 
lonel Arion E., Berindeii și de mal mulți ofi- 
cierl din statul -major romăn, intră în acea 
mică și sărăcăci6să colibă unde găsi pe mu- 
“şirul ședend pe o ladă golită de cartușe, cu 
piciorul rănit descălțat și întins, iar bătrinul 
doctor Hassib-bey sta îngenunchiat înaintea. 
șefului săi, și cerceta cu băgare de sâmă rana 
asupra cărel aplica un pansament. Suferinţa 
morală, mal-mult decât durerea fisică, era 
întipărită pe faţa luy Osman ; în jurul săi mal 
mulţi pași și înalți oficieri stăteau trişti Și în 
tăcere. Colonelul Cerchez salută cu respect pe 
eroicul comandant al armatei otomane care 7: 
dise prin tălmaciii că, dupe ce a făcut tot ce 
datoria "i poruncia, doresce să scie condiţiunile 
sub cari este priimită predarea sa și a armatel 
sale. Colonelul Cerchez răspunse în: limba 
franceză că n'are în acestă privinţă instruc- 
țiuni, și că va trimite a lua ordinile căpete- 
niel armatey de Vest. In același timp porni un 
oficier spre a raporta Domnitorului cele ce se 
petreceai. . 

Pe când colonelul Cerchez se presintase 
înaintea lui Osman. pașa, trupele din al 'G-ea 
sector de peste Vid, granadierii rusesci şi ba-.
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taliânele romăne, ajunseseră la pod unde 
Turcii r&dicaseră. asemenea stâgul alb. Gene- 
ralul rus Strukof se: înfățișă înaintea lui Os- 
man pașa, şi "1 declară că'este trimis înainte 
de către generalul Ganetzki, care comandă 
trupele din al 6-a sector, spre % aduce la cu- 
noscinţă că acel comandant'neavând nici un 
ordin din partea capului armate! de Vest,: nu 
pote oferi mușirului de cât predarea fără nic! 
o condiţiune. Peste puţin sosi Și Generalul 
Ganetzki, care confirmă cele spuse de gene- 
ralul Strulkof. Osman mai ântâii tăcu; apol 
cu-glas întristat şi liniștit dise-.medicului stii 
în turcesce : «Bilele trec, dar nu se as6menă;. 
«unele fericite altele nenorocite>. Plecându- ȘI 
capul se cufundă câte-va momente în cugetări; 
apoi la observaţiunea generalului Strukof, 
transmisă prin tălmaciiă, că se face tărdiu, că- 
petenia turcâscă, 'ŞI descinse încet de !a briă | 
sabia dăruită de Sultanul, cu mâner împodobit 
cu petre scumpe, o privi un minut cu înduio- 
şare şi o dete, fără a dice un cuvânt, genera- 
Jalux Ganetzăci. Ochii pașilor și oficierilor tur- 
cesci d'împrejur scânteia de lacrămi, emoţiu- 
nea coprinsese inimile 'oficierilor . romănt și 

„ruși presenţi la acestă dureisă scenă.. Apoi 
Osman făcu un semn bătrinulut .Adil pașa, 
indicândui să se ducă să predea oștirea;:Acesta,
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salulă cu respect punând, după obiceiul mu- 
sulman, mâna la inimă și la frunte, și eși spre 
a transmite ordinul șefulur său. 

Domnitorul, care priveghiase de pe înălţi- 
mele Bucove! asaltul trupelor romăne asupra 
Opanezului, și îndreptase apoi marșul. col6- 
nelor n6stre asupra spatelui oştirei turcesci, 
priimise defileul a 7,000 prinși făcuţi în luptă 
de oștirea n6stră.. Venindu-i raportul despre 
predarea lui Osman și a oştire! sale, porni o. 
depeșă telegrafică Impăratului Alexandru, care 
se afla pe platoul d'asupra Radișovel de unde 
urma bătălia, şi 1 anunță strălucitul. resultat. 
Apoi căpetenia armatei romăne pogori de la 
Opanez pe șoseaua Plevnei spre Vid, unde, 
în trecere, era aclamat cu strigări entusiaste 
și de nespusă bucuriă a oștenilor săi. 

Câmpia, care se întindea din marginea ora- 
șului până la podul Vidului, înfățișa una din 

„acele priveliști :carl.nu- se: mal. şterg din min- 
tea celor ce le aii vădut. Cât coprindea ochi! 
nu se zărea de cât fesuri, turbane și cialmale 
roșii, albe, verqi, de tote feţele, ale - soldaților 
și locuitorilor musulmani din Plevna, cari st&- 
teaii înțesaţi în jurul miilor de căruţe înhămate 
cu boi, ori cu cai slabi și costelivi. In aceste 
căruţe eraii grămădite, unele peste altele, tur- 
c6ice cu jașmacurile trase pe obraz, copil, ba-.
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gage și unelte casnice. Pe fețele întristate ale 
acestor men! se citea. suferința privaţiunilor. 
îngăduite ; scânteie de ură la vedeiea cresti- 
nului învingător luceai în ochit unora, dar în 
genere fisionomiile oglindeati lismetul islamit, 
supunerea la nenorocire şi la sârtă protivnică. 
Jur-împrejur, astă mulţime care coprinde tâtă 
valea este împresurată de trupele și de tunu- 
rile n6stre, cară, pe măsură ce batalinele oto- 
mane I6pădă. armele și "ȘI reiau răndurile, se 
constituie în escorte Și pornesc cu prinși! tur- 
cesci spre întăririle nâstre, unde “ închid sub 
pază. Apol mal “nainte, de armândou& laturi 
ale șoselei, stai în grămedi pe pământ mil de 
Pusci, cartușiere, săbil, iatagane Și -arme de 
tot felul depuse de Turci. 

Aci pe șosea se. întâlni Domnitorul cu. ma- 
rele-duce Nicolae care venea despre Plevna,. 
și ambele căpetenii se îmbrăţișară, și se felici- 
tară pentru marea izbândă câștigată de, arma- 
tele aliate. Puțin după acâsta se apropiă pe 
şosea, îndreptându-se spre Plevna, trăsura în 

„care se aședase mareșalul otoman rănit, având 
în față pe medicul s&ă. Trăsura, escortală de 
un peloton din al 3-ea regiment de călarași 
înainte, de un alt peloton din lăncierii. ruși de 
Bug înapoi, și însoţită de pași, de oficieri turci 
călări sait pe jos, se: opri înaintea înalților co-.
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mandanţi. Osman să r&dică “sprijinindu-se de 
coșul trăsurei, și salută. Domnitorul : și mare- 
le-duce întinseră mână valorosului comandant, 
felicitându-'! “pentru frumosa ul apărare. „Os- 
man să înclină. mulțumind prin câte-va. cuvinte 
întrerupte de emoțiunea de care era coprins, 
și se aședă 6răși în trăsura care porni spre 
oraș, unde comandantul turcesc fu locuit într'o 
cusă spațidsă, așed&ndui-se o 'companiă de 
trupe romănesci ca gardă de onsre. 

“* Împreună cu căpetenia oștirei otomane, se 
predară armatei aliate 10 pâși: mușirul Osman: 
pașa; ferikul -Adil pașa ; -livalele 'Tahir. pașa, 
șef de stat-major general; Tefik pașa, coman- 
dantul geniului; Ahmet pașa, comandantul 
artileriei; Ati paşa; Sadik pașa ; Toir-Omer 
paşa ; Iusein-Tasi pașa şi Edhem pașa. Apol 
130 de oficieri superiori 2,000: oficierI sub- 
alterni, 40,000 6meni de infanteriă, Și artileriă, 
1,200 călăreți și 77 tunuri. Drapele, afară de 
unul cucerit de Romăni în reduta Opanezului, 
Și de altual luat de granadieri ruși în lupta peste 
Via, nu se găsiră, dovadă că: oștirea turcâscă . 
le desființase spre a nu cădea aceste od6re 
ostășesci în mâna vrăjmașului. 'Turcit' perdu- 
duseră în bătălia de la *% men". mai bine de 
6,000 Gmeni uciși și raniţ. Dar și perderile 
nostre fuseseră simţitâre, mai ales acelea ale 
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granadierilor rusesci în iuţita năvălire a: lut 
Osman; el avură ca la 1,800 Gmeni morți și 
răniți. Perderile Românilor erai mal puțin în- 
semnale. . ! 
„Spada lui Osman fu presinlat de coman- 

danţii armatelor aliate Imp&ralului Alexandru 
II, ca înaltă salisfacțiune pentru Suveranul 
care stătuse până. în' sfirșit înaintea Plevnei 
împărtășind greutăţile oştirilor, dovedind stă- 
ruinţă și răbdare chiar în momente în cari 
descoragiarea începuse a se străcura i în inimele 
statului-major rusesc. | 

A doua Qi, 29.neembre. Țarul Rusiei, Domnul 
Romănilor şi marele-duce Nicolae, însoțiți de 
un (număros stat-major. rusesc și romănesc, 
intrază. în triumf în Plevna, aclamaţi ca libe- 
ratori de întrâga populațiune creştină. Aci se 
presintă înaintea Impăratului și căpetenilor 
oștirilor aliate mareșalul otoman, sprijinin- 
du-se, din causa .ranel sale, pe medicul lui și 
pe dragomanul cuartierului general rusesc. 
Suveranul Rusie! lăudă vitejia cu care se.lup- 
tase comandantul turcesc, și în semn de sti-: - 
mă pentru dinsul, îl înapoiă spada. Când eși 
Osman de la audiența Imp&ratului, . mulțimea. 
de oficieri români Şi ruși adunaţi în faţa. cuar- 
tierului imperial se descoperi cu respect îna-. 
intea șefului: otoman, și '] aclamă strigând în
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Jinba franceză: «Trăiască valorosul Osman 
pașa.!> Mareșalul, câre se: oprise aci spre a 
se odihni un moment pe un scaun de Ostenela: 
ce'i pricinuia prâspăta rană, adinc mișcat de 
aceste semne de consideraţiune "din partea 
protivnicilor, răspunse tst în limba franceză : 
« Mulţumesc domnilor -oficieză ruși și români, 
«Și "mil pare bine vădând că aprobă, ca oșteni, 
«că 'ml am făcut datoria mea de: oșten. > 

Ast-fel cădu: Osman și viteza - lui. Oş- 
tire care cîștigase trei însemnate biruinți 
asupra. vrăjmașilor săi, și luptase necontenit 
o sută patru-deci și patru de dile ca 'să țină 
în loc armalele rusesci și romănesci. 50— 
60,000 luptători turci, cu 100 de tunuri, găsi- 
seră mijloc să întărescă neașteptat un orășel 

"deschis și nepregătit, așa în cât să prelungescă 
cinci luni de dile împrotivirea în contra a 
130,000 de. vrăjmaşi cu 600 tunuri, fără ca: 

“nimic s€ pâtă îmlădia statornicia 6stel. oto- 
mane și a energicului ei comandani. ȘI în 
sfirșit când acestă oștire 'și acest - comandant 
sunt împresuraţi de tâte părţile, ne mal co- 
municând în afară și ne mai priimind nici a- 
jutâre, nici aprovisionănă; când nu 'ȘI mai pot 
evacua răniții și bolnavii pentru cari lipsesc 
medicamentele; când tifosul începe a se în- 
cinge în oraş și în rândurile soldaţilor; când
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fii mal.rămâne hrană de cât pentru cinci dile, 
acâsta se împarte trupelor, și, într'o ultimă și 
supremă opintire, comandant și oștire se as- 
vârlă asupra dușmanului şi cârcă, cu arma în 
mână, a '5i face drum, smulgând încă o dată, 
daca nu isbânda, dar cel puţin admiraţiunea 
protivnicilor. și a lumel întregi. In diua de 
23 menhre. eși pentru ultima. Gră din gura tunu- 
rilor otomane răcnetul leului de la Plevna; și 
nu se umili Osman Gaziul a'și scrie predarea 
pe un petec de hărtiă, ci cu însuși sângele stii 
pecetlui glori6sa lut cădere. Fără a iscăli vre- 
un act de capitulare, comandantul turcesc ră- 
nit, oștirea lui sfărâmată în luptă, se predară 
la discrețiunea adversarului. Or-ce s'ar dice, 
respect și închinare cuvine-se a da oștenii 
unui asemenea oșten, și drept ai a se mândri 
naţiile născând asemenea viteji gari, și în ne- 
norocire, răspândesc încă atâta cinste asupra 
lor. Drepte, deci, și meritate ai fost semnele 
de considerațiune ce se dederă de armatele 
aliate lui Osman pașa; drepte şi meritate - 
erau demonstraţiunile de recunoscință și de 
iubire cu cari Sultanul Și populațiunea mMu- 
sulmană din Stambul priimiră pe acest cap 
de ste, la întârcerea lui 'din captivitate %). 

*) Credem că nu este fără interes n reproduce aci de pe o co:
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Apărarea Plevnei va figura pururea, spre fala 
apărătorilor, ca și a năvălitorilor, între opera- 

"țiunile de resbel cele mai vestite de felul 

  

respondenţă din Constantinopole publicată în A/oniteur universe? 
priimirea ce se făcu lut Osman în capitala Turcier la!?/,4 marte 1878, 
când se întârse din Harkov, în Rusia, unde fusese internat până ha 
încheiărea păcel, şi cuvintele ce adresă Sultanul generalului stă, 

+Osm:n pașa, dice corespondentul, vitâzul, de și nenorocitul 
aperător al Plevnei, este astădi simbolul vii al onsrer otomane ; de 
aceia naţia umilită și învinsă se grăbesce în jurul lul spre a saluta 
cu jubitârea admiraţiune pe acel a cărul inimă n'a şovăit nict-o- 
dată, al cărui caracter înalt și curat a rmas mai presus de urr-ce 

“bănuială, : 

< Populaţiunea musulmană, informată de sosirea. lut Osman pașa, 
voise să'i dovedescă cu strălucire recunosciinţa el. Peste două sute mil 
privitori se adunaseră de la amiadi la locul unde vaporul care aducea 
pe mușir avea se desbarce. Indată ce Osman se pogori spre a se 
urca. în trăsura care trebuia să'l conducă la Palat, admiratori! lul 
se asverliră în jurul s&ă ; hodji, ulmale, softale, militari, hamalr și 
Gmeni din popor, toţi voiaă să'l privâscă, să”! | sărute mânele sai cel 
puţin pla hainer. Unit strigaii mașalah 1 alţi! cu glasul înecat de 
lacrâmi diceaă ; zărintile nostru, fii dine cuvântat! Modestia lui 
Osman, care este cea mal bună dovadă a meritului săă, căta să se 
sustragă acestor demonstraţiuni ferbinţi, şi el dicea mere : «Copil 
«mei, dar n'am făcut nimic, de ce aceste laude ? "Mr-ara făcut numat 
« datoria.» 

«Semne și mal mar de admiraţiunea recunoscâtâre ce inspira îl 
2șteptaă la palat. Diarele turcesci aă dat chiar textul cuvintelor 

.. atingetbre ce'i adresă Abdul-Ilamid II. 
«Vino, vitezul mei, îl qise Padișahul, tu ar făcut să strălucescă 

«armele otomane, tu at scăpat cinstea nâstră ostășescă. 'Apropie-te, 
«căci am făgăduit Jul Dumnedei să-ţi dai îmbrăţişare cu iubire în 
«ina în care ochil mel te vor vedea, şi astădi îmi pot împlini 
«făgăduinţa.» 

« Osman r&spunse: «Cea d'ântăfa mea dorință este, să îngenuchiii 
«la picidrele Măriei 'Tale.> !
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acestă din timpii moderni, alături de liniile de 
la Torres-Vedras, de apărarea Sevastopolei, a 
Duppelului, de asediurile Strasburgului, Met-, 
zului, Belfortului și Parisului. 

Căderea Plevnei însemnă un mare eveni-, 
ment în faptele r&sboiului din "1577—1878, 
căci împreună. cu acest oraș: cădu cea din, 
urmă stavilă pusă mersului triumfător al oş- 
tirilor. rusesci în - Turcia, și spre Constantino- 
pole. Improtivirea Porţei, precum se va vedea. 
mai departe, nu. mal putu de aci “nainte opri 
izbânda definitivă a crucei asupra semi-lunel. 
iua de peuie. este asemenea o-dată memo- 
rabilă în istoria Romăniei, căci în acestă qi 
fură. r&splătite silințele și jertfele fiilor ei sub 
arme, în acâstă di se consânţi de veci cinstea 
și renumele de vitejiă a oștenilor romăni. Prin 
cooperarea trupelor n6stre în tot timpul cât 
ținu anevoi6sa împresurare a, tabere! întărite 
musulmane, precuni și prin acţiunea lor ho- 
tăritâre chiar în diua bătăliei de 22 2cemwre. că- 
End în spatele armatei turcesci, împedecând 
partea acestei armate de pe malul drept al 

  

Apo! Sultanul dete cu mâna sa lui Osman ordinul Osmanie în bri- 
liante şi medalia militară, Suveranul porunci de "1 se aduse o sabiă 
pe care era scris Guzi, sabiă care a fost a sultanului Abdul-Hamid, 
și dând'o lui Osman, îl dise : «Nu cred că” ți. pot da o mal meritată 
«resplată, acestă sabiă a fost a unul învingător ca tine.» 

22
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Vidului a merge în ajutorul” părței care: îna-: 
iritase pe -malul:slîng, și 'silind pe vrăjmaș să: 
depună armele, prin tote aceste faple armata; 
romănă avu o parle însemnată în-acest asediu; 
ca şi în ultima bătăliă, și contribui mult la re- 
sultatul definitiv, la' predarea. lui Osman cu: 
Gstea lui întregă.. Acesta s'a învederat nu nu-: 

mai de către comandantul oștirel rusesc] prin: 

ordinile de di cari le-a: dat când sa desființat! 

armata de împresurare “a Plevnei; ordine de: 

di pe: “cari le vom reproduce: în capitolul ur-: 

mătoi, : dar acâsli” parte care se cuvine ac-: 

țiunei romănesci a fost recunoscută cu mul-: 
țumire, în diua bătăliei și a: doua di, de însuși. 
Suveranul Rusiei: prin următârele. rescripte: 

îndreptate Domnului Românilor: .. 

Poradim, 2S noembre (10 decembre) 1877,. 

Teteerumii, 7 ere 4o minute sera 

 Zuătțimer Sale Domnntut Romăntel, 
„la Plevna, 

«VE mulțămesc din inimă pentru felicitări, 

«Resultatul a fost-des&vârșit, şi M& bucur. de, 
«partea strălucită ce a luat la dinsul armata 
«Inălțimei Vâstre. 

SI «Voiii fi în Plevna mâne la amiadi». 

ALE XANDRU
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Cuartierul general de la Poradim, în Bulgaria. 

 1ha decembre'1877.*). 

. /nălţimit Sale Domnului României, | e 

«După o împrotivire-.de cinci luni, silințele. 
«combinate ale trupelor aliate ati fost încunu-. 
«nate de un deplin suctes; Armata lui Osman: 
«pașa a depus armele și Plevna a cădut. Do- 
«rind a.consânți amintirea acestei strălucite” 
cizbânde și a părţei ce-l. V. a luat în persână. 
<la dînsa, 'Mi este plăcut a "1 conferi cu acestă 
<împrejurare ordinul“ Mei al S-tului Andreită. 
«împodobit cu spade **), Rog pe IL. V. să: 
«priimescă însemnele acestui ordin ca 6: măr- 
<turisire a sincerei mele iubiri, a cărei încre-. 
<dinţare V:o reînoiesc»; a 

N - Pi Ea | ALESANDRU 

„ Indreptăţit era, dar, poruncitorul 6stei TO- 
mânescl a se făli de cele ce dinsa săvărșise, 
Şi aY mulțumi prin următârele cuvinte : 

ORDIN DE DI PE ARMATA ROMĂNESCĂ . . 

- Ostaşi / 

«Străduințele vâstre, nobilele și eroicele suferințe 

  

| *) Acest rescript imperial s'a publicat în A/onitorul oficial n? 8 
din [34 ianuarie 1878. e | | | | 

ii *%) Ordinul S'tulut Andrei este” cea mal 'naltă "decoraţiune a 
Rusiei, care, împreună cu densa, conferă-tâte cele-Valte decorațiuni! 
imperiale, Acest ordin nu s'a dat cae szade: de cât înaltelor căpete- 
nil de oştiri învingâtâre în r&shoiă,
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«ce ați îngăduit, sacrificiile generâse ce aţi făcut cu 

«sângele și cu vicța vâstră, tâte aceste ai fost r&s- 

«plătite şi încununate în diua în care îngrozitârea 

«Plevna a cădut înaintea vitejiei vostre, în diua în 

«care cea mai frumâsă 6stea Sultanului, cel mai 

«ilustru și brav general al săi, Osman fzruztorul, ai 
„fost biruiți și ait depus armele înaintea vâstră şi a 

«fraților voştri de gloriă, soldaţii M. S. Imperato- 

«relui Rusiei. 

«Povestea faptelor măreţe ale trecutului, voi aţi 

«îmbogăţit'o cu povestea faptelor nu mai puţin mari 

«ce aţi s&verșit, și cartea vecurilor va păstra pe neş- 

«tersele ei foi numele acestor fapte, alături de nu- 

«mele vostru. 

«In curend vă veţi întârce în ţeră, purtând fiă-care 

«scris pe peptul săii virtutea sa de oștân și devota- 

«mentul săi pentru patriă: Cracea Zrecerel Dunărel 
«şi A/edalza Aperătorilor Îndependunţei Romăniei. A- 

«tunci când veţi ajungela cămineleivâstre, în orașele, 

«satele și cătunele în cari v'aţi născut, veţi spune 

«părinților, fraţilor, rudelor vâstre, ce aţi făcut pen- 
etru țeră, Bătrînii v& vor asculta amintindu' șI de 
«vremile de mărire ale neamului romănesc de cari 

«din moși, strămoși aă audit ; tinerii vor vedea în 
«voi esemplul însuflețit al datoriilor lor viitâre, iar 

<mărcța figură a Romăniei va privi mândră şi liniș. 
«tită, căci vecinică "i va fi vița pe câtă vreme va 

<avea fii cu inimi calde și braţe voinice ca ale vâstre, 

" <In numele Țărei, Domnul şi căpetenia vâstră vă 

<mulțumesce şi ve dă fiă-cărui din voi sufletesca îm- 
«brăţisare a vitejilor.> 

Dat în Plevna, în 2/, decembre 1877. | 
CAROL
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Nouile objective ale armatelor aliate romăne.ruse după căderea 
Plevnei.— Împeratul Alexandru plecă din Bulgaria spre a se 
întârce în Rusia trecând prin Bucurescl. — Hotăririle în pri- 
vinţa operaţiunilor ce ali a se executa de trupele nâstre. — : 
Armata instituită în scop de a împresura Plevna este disol- 
vată.— Dislocarea trupelor romăne şi rusesci. — Ordinul de 
di al marelui-duce Nicolae.—Scrisâre de mulțumiri adresată 
"Domnului Romănilor. — Noua ordine de bătaiă a „oştire 
nâstre, — Asprimea ierne! în Bulgaria. Greutățile aduse prin 
acesta operațiunilor și transportului prinșilor turcesci cari se 
evacuaii spre Romănia și Rusia. Sentimentele de compătimire 
şi de umanitate ce li se dovediră în țera nâstră.— Domnitorul 
se întârce în Bucuresci chiămat de trebile Statului. —Priimirea 
entusiastă ce i se face.— Corpul romăn de Vest, care ocupase 
Cibru-Palanca, înainteză spre Lom-Palanca, — Divisiunea 3-a 
romănă ocupă Giurgiu, Olteniţa și Călărași. — Trupele nâstre 
observă și isol&ză de Vidin cetăţuia Belgradjik, și ini în stăpâ- 
nire Arcer-Palanca. Oştirea ndstră înainteză spre Vidin. — 
Luptă la Vitbol și Nazirmahala ; Turcii sunt respinși, —Descri- 
erea cetăței V'idinulul și a întăririlor sale,—Posiţiunile luate de 
corpul de Vest pentru împresurarea acester pieţe despre malul 
drept al Dunăre, şi concursul dat împresurărei detrupele ndstre 
de la Calafat.— Înaintarea divisiunilor române de pe malul 
bulgar pentru a restringe cercul în jurul. Vidinului. — Împre- 
surarea cetăţuiel Belgradjik de către brigada 2-a a divisiunel a
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2-a.—Lupta la Novoselo, Rupce și Rainovce — Posiţiunile de la 
Smărdan şi Inova.— Atacul Smărdanului; Inarea. acestei posiţi- 
uni și a celei de ln Inova de oștirea romănăscă. —Eșirea pgarni: 
s6nel turcesci din Vidin la 13], i ianuarie spre a recuceri Smăr- 
danul ; respingerea “urcilor, — Bombardament de șcse dile 

"asupra Vidinului, — Armistițiul și ordinul de suspendare a 
| ostilităților. — Convenţiunea pentru predarea cetăților împre- 

surate trupelor române ; armata turciscă părăsesce Vidinul şi 
Belgradjikul și se retrage spre Niș. 

Căderea Plevnei dedea soluțiune unuia din 
termehil cel mai însâmnaţi al problemei care 
trebuiaii s'o deslege oștirile aliate romăne și 
ruse în operaţiunile lor în Bulgaria. Pentru 
armatele "Țarului, acest eveniment rădicase pe- 
dica ce întâmpinaseră. în atingerea celui de al 
douilea al lor obiectiv strategic, trecerea Bal- 
canilor, după trecerea Dunărei, Și le înlesnea 
mersul asupra obiectivului definitiv, capitala 
vrăjmaşului. Pentru oștile romăne, prin cuce- 
rirea, celăţei ce 'și făcuseră neașteptat Turcii 
nu departe de Dunăre şi de hotarele Romăniei, 
primejdia de a lua dușmanul învingător ofen- 
siva și de a n&pădi ţara n6stră, era acum 
înlăturată. | 

Armata imperială, deshărată de împrotivi- 
rea ce întempinase pe flancul ei drept, avea. 
să 'și urmeze înainte pe front mișcările înain- 
tând în Rumelia, pe când armata țareviciulul 
și corpul generalului Zimmermann din Dobro-
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„:gea aveail să ţină în loc puterile. turcescă din 

răsăritul Bulgariei și din cetăţile cuadrilateru- 
„lui Rusciuc-Silistra-Varna-Şumla, spre ..a: le 
opri d'a merge în ajutorul oștirilor sdruncinate 

ce Otomanii mal puteai opune înaintărel vic- 

tori6se a Rușilor. Operațiunile rusesci despăr- 
“țindu-se acum de cele romănesci, noi nu .ne 

“vom ocupa în istorisirea n6stră de cât cu aceste 

'din urmă, conform programei în care ne;am 
cercuit. Ci aa 

Impă&ratul Rusiei, care mai. bine de. Ș6se 
luni r&măsese pe lângă .oștirile sale în cam- 
paniă împărtășind cu densele griji și greutăţi, 

socotise, după căderea Plevnei la. 'care însuși 
fusese faţă, că a, venit momentul de a se: în- 
târce în imperiul săi. La ?/,, decembre -Suve- 
ranul î își luă diua, bună de la trupele de împre- 
surare, pe cari le trecu în revistă felecitându:le 
și mulțumindu-le pentru succesul ce dobândi- 
seră. Cu acest prilej. Domnitorul. înfăţișă.. şi 
trupele romăne. “Țarului, care spuse că .este 
fericit de a vedea aceste trupe înainte de ple- 
carea-l. A doua di Impăratul porni din Poradim 
la cuartierul armatei de pe Lom a -marelui- 
duce moștenitor, și de acolo trecând Dunărea 
pe la Petroșani, sosi la */,; decembre în Bucu- 
resck, unde fu curtenesce priimit de Dâmna Ro- 
mănilor..și de-tâte înaltele: autorităţi ale țărei.
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Capitala și de astă dată priimi cu deferenţă 
pe Monarcul aliat și vecin, salutându-l' cu bu- 
curie pentru izbândele în care sângele oșteni- 
lor rosiăni și romăni cursese amestecat. Sim- 
țitor pentru aceste manifestaţiuni ale popula- 
țiunei țărei care făcea persânei sale o priimire 
tot atât de respectudsă, pe cât de frăţesci 
fuseseră întîmpinarea şi sprijinul ce dedese 
oștirilor sale, Impăratul Alexandru II porni 
din Bucuresci la */,, decembre spre Si.-Peters- 
burg. 

In rolul ce evenimentele acestui resbel cre- 
aseră națiunei romăne, și care se împărțea în 
două fase deosebite : defensiva pe malul stîng 
al Dunărel, și apoi trecerea rîului și.pășirea în 
ofensivă, Plevna ocupă. un punct culminant. 
După căderea acestei improvisate cetăţi care, 
cât stetea în picidre, constituia o ameninţare 
permanentă pentru teritoriul nostru, rolul ar- 
matei romăne nu era de a trece Balcani], a | 
înainta în inima statului turcesc şi a împinge 
lupta până la porţile capitalei imperiului oto- 
man. Porta, fără să ne fi declarat r&sboiă 
formal, întreprinsese ea cea Wântei în contra 
nostră agresiunile cari s'au descris la inceputul 
acestei naraţiuni, lovise drepturile şi violase 
hotarele Romiăniei. Pentru apărarea acestor 
hotare oștirea romănescă "șI împlinise datoria 

.
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la Calafat, la Olteniţa, la Giurgiu, Bechet, Islaz 
Și pe tot malul stîng al Dunărej până în faţa, 
gurei Timocului ; apol la Plevna. Acum, pentru 
îndeplinirea și asicurarea desăvârșită a acestei 
apărări, oștirea romănâscă trebuia să caute a 
se face stăpână pe țărmul dunăren de unde. 
Turcii ar mai fi pulut îndrepta loviri în contra 
n6stră, din Rahova în sus până în Vidin ; tre- 
buia să împresore Și să facă să cadă acestă 
cetate în care se îngrădise acum î6ță improti- 
virea otomană din Răsăritul Bulgariei, și de 
unde mai puteai porni agresiuni fiă în contra 
teritoriului romăn, fiă în contra extreme! ari- 
pe drepte a aliatului nostru. %) 

După ocuparea Plevnei Domnul Carol re- 
gulă, deci, în cuartierul săi general de la Pora- 
dim t6te'am&nuntele privitâre la operaţiunile - 
ulteridre ale armatei romăne. Prin înțelegerea, 
între ambele comandamente romin Și rusesc, 
se stabili că cetatea Nicopolei se va lua în 
priimire de Romăni cari vor ține acolo garni- 
sonă, tot asemenea și orașul întărit Rahova 

  

*) Autorul acestei scrieri neluănd parte la operaţiunile armater 
nâstre după căderea Plevnel, diariul şi notițele sale personale se 
opresc la acest eveniment. Pentru a face narațiunea faptelor ulteri- 
Gre ale oștire! romănesci şi a operaţiunilor el în contra Vidinulut, 
am avut recurs la raporturi și relaţiuni oficiale ale marelut stat 
major. 

Ă
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.rEmase în păstrarea. oștirei nâstre care urma. 

să ma! ocupe, Cibru,. Lom, Arcer-Palanca, în 

fine t6te localităţile de pe ambele țărmuri ale 

„Dunărei din 'Turnu-Măgurele-Nicopole: în sus 

până în hotarele Serbiei. In josul Dunărei tru-. 

„pele n6stre aveai să mai ia succesiv posițiune 

la Giurgiu şi la .Călărași, spre a permite iru- 

„pelor imperiale aflate acolo a trece în Bulga- 

ria și a însoli corpurile din cari făceaii pante 

în operaţiunile lor dincolo de Balcani... 

n Armata, aliată rusă-romănă de împresurs 

re ă.Plevnei care purtase denumirea. de ar- 

mată de Vest, se desființă, şi în momentul dis- 

locărel corpurilor .din care fusese alcătuită, 

Domnul Romănilor adresă trupelor imperiale 

ce avusese sub comandamentul sei un ordin 

de di prin care le mulțumea pentru silințele, 

rivna și vitejia ce desfășuraseră spre a atinge, 

în frăţâsca unire cu armata romănă, ținta în- 

semnată. ce avusese înainte. *) Marele duce 

Nicolae, . comandantul armatei activei impe- 

riale, îndreptă asemenea «valoroșilor soldați at 

Rusiei și Romăniel» un ordin de di la 2 mnenbre 
în care le dicea că: «din țeră în țâră a stră- 
«bătut vestea despre căderea Plevnei ȘI pre- 

  

7%) Acest ordin „de «i s'a publicat în Monitorul oficiul n 278 

din 1</a; decembre 1577.
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;«darea lui. Osman paşa cu între eaga lui armată 
ide 40,000 prinși, între cari. 10 pașale etc. 
;«cari sunt dovedi elocuente a neîntrecutei vite- 
«ji a oștenilor armatelor aliate.» . După ce 
marele duce aducea .la cunosciința trupelor 
că Impăratul Rusiei a bine-voit a-i da î însem- 
„nele de clasa. 1-a ale ordinului S-tuluy George, 
el adăogia : «nu mie, dar: vo& datorese acâstă 
:«Supremă distincţiunea militară, ea va fi o 
„«mărturie că voi sunteți vitejii vitejilor. Mul- 
„<țumesc dar vos, eroi, mulțumesc pentru tot 
„«ce ați s&verșit până acum. Urm ați ast-fel și 
<vrăjmașul nu va uita nici odată înspăimân- 
“tătorul vostru strigat de : ura!» ApoY, prin un 
„alt ordin de di de -la */,, decembre prin care 
dispunea dislocarea trupelor rusescl cari for- 
naseră. armata de împresurare a Plevnei, 
«comandantul cap al oştire imperiale dicea : 
«ME cred dator a esprima recunosciința mea 
<Șefului, I. S. Domnului Carol al Romăniel, 
«care de la '/, august a comandat trupele 
<aliate alcătuind armata de Vest, și apoi ar- 
mata de investisment. Mulțumită unei activi- 

„«tăţi escepţionale, 1. S. a sciut să Stabilescă 
«coesiunea cea mai complectă între trupele 

” «Tusesci și xomănesci, să le grupeze într” un 
«întreg omogen, și să le îndrepteze spre ținta 
«finală care a încununat așa de strălucit ope-



342 CARTEA PECEA 

«ră comună Esprim recunosciința mea sinceră 
-«comandantului trupelor romăne ale corpului 

«de investisment, General Cernat, care a făcut 

«să pătrundă spiritul militar în trupe partici- 

<pănd pentru ăntâiași dată la lupte, și s'au ară- 

«tat oțelitela t6te greutăţile vieței ostășescl în 
«condiţiunile cele mal! dificile; care a sciut 
«să esecule până la fine întrega sarcină ce 

<«] era încredințată. Mulţumesc din inimă 
«tutulor comandanților de corpuri de armată, 

«Șefilor de divisiuni, comandanților de brigade, 
«regimente, batalisne, escadrâne, baterii, ofi- 

«cerilor subalterni din corpul de împresurare, 

«pentru ostenelile și lipsurile ce au îngăduit 

«în esecularea unei sarcine grele, le mulțu- 
«mese peniru vitejia lor neînfrântă faţă, cu un 

«vrăjmaș care se lupta cu desperare.» 

În sfirşit printr'o scrisre directă către 

Domnul Românilor, marele- duce Nicolae se 

exprima ast-fel: *) 

| Bogot, 2, decembre 1877. 

Inălțate Domne, 

« Operațiunile armatei rusă-romănă fiind fost 
fr 
zi 

«*) Acestă serisâre, precum și ordinile de di ale căpeteniel arma- 

tei active rusesci către trupele imperiale și cele romăne cari alcă- 

- tuiseră armata de Vest, aă fost publicate în JMonioru/ oficial n9 

2S5 din 22 decembre (3 ianuare) 1877.
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«încununate de o întregă și strălucită izbândă, 
" «trupele cari se afaă sub comandamentul 1. V. 
«vor priimi alte destinațiuni. "Mi-am făcut o 
<datoriă a le mulţumi printrun ordin de di 
«special ce am ondre a vă transmite aci, îm- 
«preună cu acel care prescrie disolvarea ar- 
«matei de impresurare. | | 

«Resultatele strălucite cari sai obținut 
«înaintea Plevnei sunt datorite în mare parte 
«cooperaţiunei vitezei armate romănesci, pre- 
«cum și impulsiunei ce trupele aliate priimeaii 
«de la comandantul lor imediat, al cărui co. 
«ragii și devotament către datoria de oșten 
«ele le admirat și se sileaii a imita. 

«Imi fac o plăcere cu totul deosebită a ex- 
«prima L. V. aceste sentimente, precum şi 
«mulțumirea sinceră ce am simţit de a vedea 
«frăţia de arme între trupele rusesci şi romă- 
<nesci stabilind legături nuoi între ambele” 
<popâre. | 

«Fericit că am fost în măsură a preţui cu 
«acestă împrejurare însuşirile eminente cari 
«disting pe |. V. şi pe viteza oştirea romă- 
«nescă, ei voit păstra în tot-d'a-una despre 
«insele o adincă și neştersă amintire. 

<Bine voiţi a priimi, Inălţime, expresiunea 
«sentimentelor de înaltă consideraţiune şi de
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ciubire 'din inimă cu care am: ondiea a: A al: 

«|. V. credincios: amic, > 
Dă 

NICOLAE 

Pentru îndeplinirea nouilor sale însărcinări, 
armata romănă. sub comandamentul suprem 
al Domnului Romănilor, și având pe genera- 
lul de divisiune Cernat de maior-general, și pe 

„colonelul Fălcoianu St. de șef de .stat- -major 
general, priimi, prin înaltul ordin de di n” 174 
din 7119 decembre, următdrea ordine de bătaiă : 

Corpul de Vest 

Comandant, general Haralamb. 

Șet de stat-major, colonel (ivamont. 
Sub-șef de ștat-major, loc.-colonel Voinescu. 

1- -a Divisiă de intanteriă 

Comandant, colonel Lecca. 
Șef de stat-major, loe.-colonel Băicoianu. 

Brigada 1-a Brigada 2-a 

Com. colonel Cruţeseu. : Com. colonel Dona. 
Meg. l-ii lină. Reg. al Y-ea dorobanţi. 
Reg. Î-iii dorobanţi. 1 bat. reg. al lă-ea dor, 
1 bat. reg. al B-ea dor. 1 bat. reg. al 4-ea dor. 

Artileria. Cavaleria , 

„Com. loc.-col. Ilorbatzki Com. col. Cernovodeanu 
„Reg. al.2-ea de artileriă. . Reg. al P-ea Călărași, 
2 baterii teritoriale. Reg. al S-ea călăraşi. 

Compania 1-a de genii.
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4-ă Divisiă de intanteriă 

Comandant, general” Angelescu: G. --. 
Sef de stat-major, maior. “Argetoianu. tal 

Brigada 1-a 

Com. col. Sachelarie. 

- Bat. al A-ea vânători, -' 

Reg. al 2-ea de liniă, 

Regimen. al 12-ea doro-' 

“ Vanţi: - 

Astileria 

Com. loc.-col. D. Maican.' 
Bat. 1-a, 2-a, 5-a şi G-a 

din reg. l-iii de artil. 

Brigada 2-a . 

Com. colonel Ipătescu. 
€ ! A: y i 

Bat. al 3-ea venători. ** 
Reg. al S-ea de liniă. ! 
Reg. al 2-ea dorobanţi.i 
Reg. al 7-ea dorobanţi. 

Cavaleria 

Com. colonel Formac.. 
. a mg il 

Reg. a! G-ea călăraşi. : 
“Reg. al Y-ea călăr ași. 

Compania 4-a de genii: 

a. ” a „d Divisia de reservă ! 

Comandant, colonel Slăniceanu. 
Șet de stat-major colonel Boteanu E. 
Sub: șef de stat- major, maior Careaileţeanu. 

; să 

Infanteriă Cavaleriă 

Com. colonel Greţeanu. 

Reg. l-ii de roșiori,-..: 
Reg. al 2-ea de roșiori. 
Reg. l-iti călăraşi. 

Com. colonel. Holban AL. 
1. bat. din reg. 3-ea dor. 

1 bat. din reg. 4-ea dor, 
"Batalionele de miliții. 

Artileria Geniul *) . 

„Com. col. Angelescu A. 
- Baterile de costă (Com. 
“maior D. Maican N.) 

“Bat. 3-a, 4-a din reg. 1. 

Bateriile teritoriale. 

Comp. 3-a de săpători - 
Comp. 6-a de telegraf... , 
  

*) La. disposiţia marelui. , 

cuartier.
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Divisii detașate *) 

2-a Divisiă de infanteriă 

Comandant, general Cerchez. 
Șef de stat-major, loc.-colonel Algiu. 

Brigada a „ Brigada 2-a 

Com. colonel Cantili. Com. col. Budișteanu C. . 
Reg. al 7-ea de liniă. Reg. al -ea de linia. 

Reg.al I1-ea dorobanţi. Reg. al G-ea de liniă. 

Reg.al 16-eadorobanţi. Reg. al 10-ea dorobanţi. 

" Artileria Cavaleria 

Com. colonel Herkt. Reg. al ă-ea călărași. 

Reg. al 3-ea artilenă. | 

Compania 2-a de geniă. 

3-a Divisiă de infanteriă 

Comandant, general Racoviţă. 

Șel de stat-major, colonel Mărculescu. 

Brigada 1-a Brigada 2-a 

Com. colonel Vlădescu. Com. col. Borănescu C. 
Bat. I-iii venători. “Bat. al 2-a v&nători. 

Reg. al 3-ea de liniă. Reg. al ă-ea de liniă. 

Reg. al S-ea dorobanţi. Reg, al ă-ea dorobanţi. 

Heg.al 13-ea dorobanţi. Reg. al ti-ea dorobanţi. 

*) Aşa se denumiseră prin înaltul ordin de di no 174 divisi- 

unile de infanteria a 2-a și a g-ea cari, prin acelaș ordin prii- 

miră de-o cam dată destinaţia : a 2-a divisiă a ţine garnisânele 

în Plevna, Nicopole și Rahova ș iar a g-a divisiă a escorta prinșii 

de resbel porniţi peste' Dunăre în Romănia. Se va vedea mat 

departe că divisia 2-a merse apol de se împreună cu corpul de 

operaţuni în contra Vidinului și Belgradjikului, iar divisia 3-a luă 

posiţiune la Bucuresci, Giurgiu, Olteniţa și Călăraşi. Divisia de 

rescrvă r&mase la Calafat.
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Artileria Pa Cavaleria, 

Com. colonel Dabija. . Com. col.. Roznovanu.” 
“Regimentul -ea arti- Regimentul al 3-ea, 4-ea 

leriă.  - : 7-ea călărași. 
Compania ă-a de geniă. 

Dupe ce prescrise tâte m&surile în. vederea. 
nuoilor operaţiuni ce avea să urmeze oștirea 
românescă, după ce regulă tote amâ&nuntele 
privit6re la dislocarea și la mișcările trupelor 
n6stre căire obiectivul ce aveati acum înain- . 
te-le Domnitorul, chiămat de însemnatele inte- 
rese ale statului, hotări a se întore în capitala sa 
de unde lipsea de cine luni în campaniă, și a 
se îndeletnici acolo cu treburile publice până 
ce armala își îndeplinea marșul de concen- 
rare în jurul Vidinului. Apo înalta căpetenie 
își propunea a merge spre a împărtăşi, ca 
penă aci, cu oștenii să! r&sboinica lor muncă 
pentru ţâră. Domnul Romănilor, care, precum 
am dis, își luase prin ordin de di r&mas bun 
de la trupele imperiale ce avusese sub ordine, 
se despărți asemenea în modul cel mai prie- 
tenesc de marele-duce Nicolae și de înalții o- 
ficieri rusesci cari făcuseră: parte din armata 
de Ves, și pe cari % poflila un ospăț în cuar- 
tierul general domnesc de la Poradim, Gene- 

23
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-ralul Todleben, urând sănătate Suveranului 

nostru, dise că este fericit a putea tălmăci în 

acestă. împrejurare sentimentele oficierilor ro- 

siăni către I. S: Domnitorul Carol pentru ca- 

racterul săi cavaleresc, pentru energia și ta- 

lentele militare prin cari a cîștigat respectul, 

iubirea și admiraţiunea tutulor; *) iar Dom- 
nul, mulțumind, rosti că a. fost mândru a avea 

- alături, în operaţiunile în contra Plevnei, pe 

ilustrul apărător al Sevastopolel. 

In dilele de 1/„», %/so; ?/a, decembre, se rădică 
“ în tot basinul Mărei Negre d'între Balcani și 
Carpaţi una din acele grele furtuni de iârnă 

care, de astă-dată, avu o putere și o asprime 

cum rar se pomenise. Criv& înghețat şi vis- 
colos suflă fără contenire di şi npte, zăpada 

căută în troiene înomătase pretutindeni d6- 
lurile și văile, închisese drumurile ; comunica- 
țiunile erai întrerupte, liniile telegrafice dis- 

truse; termometrul căduse la 15 grade sub zero. 

Podul pe Dunăre la Măgurele-Nicopole trebui a 

se stringe spre a nu fi sfărămat de sloiuri. 

Tare avură a suferi de acâstă strășniciă a 

vremei col6nele de trupe surprinse în marş; 

dar ma! tare încă suferiră bieţii prinși turcescl 
de la. Plevna cari erai pe cale de iranspor- 

„.%) Vedi AMfonitoul ofietal n? 31 din 1], decembre 1577. -
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tare, în ecuipamentul lor neîndestulător ' și 
„uzat, lipsiți de mantale de iarnă, “mulţi chiar 
fără, încălțăminte.. Câţi din acești nenorociți 
nu cădeau obosiţi și înghiățați pe drumuri, 
unde așteptau cu resemnaţiunea și r&bdarea : 
musulmană mârtea fără a cârti; și întristător 
era că în asernenea împrejurări sentimentele 
de milă și de umanitate rămânea sterpe, ne- 
putându-se afla adăpost și ajutor în câmpiile 
deșerte şi: părăsite. Trupele de escortă a- 
veaii să lupte, și ele, cir. aceleași greutăți, 
fiă-care era silit să caute: a se mântui pe 

| sineși. Abia ajunși în Romănia, nefericiții- pri- 
sioneri putură afla ușurare și îngrijiri; aci li 

- se dete.hrana care le lipsise din causa impo- 
sibilităței convoiurilor de a urma pe drumu- 
rile închise de zăpadă, li se distribuiră veșminte 
calde, cei suferindi de. bole și osteneli se aşe- 
dară în spitalele 'din Măgurele, Islaz, Roşiori- 
de-Vede, Caracal, Stolnici, Piatra, Bucuresci. 
Intr'un cuvânt, caritatea și compătimirea pu- 
blică pentru acești oșteni refericiți se mani- 
festă întrun chip atât de general și ating&tor, 
în cât bieţii prinși turci manifestată adincă re- 
cunoscință, și cel ce erai destinați a porni 
spre a se interna în Rusia, se rugau a r&mâ- 
nea la noi și plecaii cu părere de răi ma! 
departe. 15,000 din acești prinși de r&sboii
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(între cari 2 pași și mai multe sute de oficieri) 

“rămaseră în sarcina statului romăn, care-i 

căzărmui şi le acordă o soldă de întreţinere 

până la finele ostilităţilor. 

Domnitorul, a. cărui pornire de la Poradim 

fusese hotărilă pentru %, decembre, trebui 
să'și amâne plecarea, din causa vremei până 

la *%/,, și nu putu face drumul până la Nico- 

pole de cât călare. Intors în țâră, Suveranul 
și povăţuitorul de oștiui izbânditor fu priimit 
pretutindeni cu nespus entusiasm ; națiunea. - 

saluta întrinsul propria ei gloriă. Intrarea în 

_Bucurescă, la '%/; decembre, fu un adevărat 

triumf, o' nesfirșită ovaţiune. Întâia purce- 
dere a Domnului în capitala sa se îndreptă 

către Mitropolia ţărei spre a duce la. pâlele al- 

tarului mulțumită și prinos de biruință, cum 

făceau părinţii noștri ; din casa lu! Dumnedei 

Suveranul merse în casa Naţiunei, în parla- 

mentul romăn unde Cameră și Senat erai a-! 

dunate, şi unde suindu-se pe tron rosti ur- 

mătorele cuvinte : 

«Domnilor senatori și domnilor deputați, în 

<anul 1866, când am pus piciorul pe pămentul 
<romănesc, am venit mai ântâiii în mijlocul 
<representaţiunei naţionale spre a spune ţtrei 

e
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<că, din acea di, vom împărtăși impreună s6rta 
«cea bună ca și pe cea rea. | 
“«Un-spre-dece ani ai trecut de atunci. 

«Multe greutăți, multe nevoi am avut de învins. . 
«De şese luni -mari şi însemnate evenimente 
«S'aii petrecut. Locul mei, în asemenea îm- 
<prejurări, era în fruntea 6stei .care apăra 
<imoșia romănescă, ondrea și neatărnarea ei. 
< Țera scie cum armata “şi-a făcut datoria, cum 
«ea a realisat speranțele puse întrinsa justifi- 
«când și nestrămutata mea încredere. 

- «Intorcendu-mă de pe câmpul de luptă 
<astădi când cele mai scumpe din dorințele 
«de la 1866 sai îndeplinit, am voit a veni 
«iarăşi în mijlocul d-vâstră spre a vă mulțumi 
«de felicitările ce 'mi-aţi transmis prin delega- 
<țiunea “însărcinată a me întîmpina în Bulgaria. 
«Din fericire evenimentele at mers mai repede 
«de cât se credea, și astădi avem o nouă pa- 

_«gină de înscris în istoria nstră : căderea 
« Plevnei. 

«Sci şi am simţit că ţera a fost întrun cu- 
«get unită cu mine în tâte grelele împrejurări 
<prin cari am trecut, și că ea a trăsăltat de 
«bucuriă la audirea izbândelor armatei nâstre. 

«Sum mândru că am fost în capul ei când 
«și-a versat sângele pentru independenţa 
«scumpei n6stre patrie. Dumnedeu să bine-
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«cuventeze Romănia de sine stătătâre și să în- 

«tărâscă pururea viteza n6stră armata |! . 

În numele representațiunei naţionale, d. C. 

A. Rosetti, președintele Adunărei deputaţilor, 

răspunse : 

«Măria Ta, ai primit corna Principatelor- 
<Unite numai după ce ȚȚi-s'a dat încredințarea 
«că poporul romăn, din sate şi din orașe, ne- 

«clintit rămâne în tâte anticile sale virtuți. 
«era Te a ales căci esci din seminţia celor 

«cari conduc o: naţiune la deplinirea destină- 
«rilor ei. 

<Și Căpitanul, şi oștirea arătară celor cari 

«nu mai credeai, că din. vultur, vultur nasce, 

«din stejar, stejar cresce. Cu spada Ta ai îm- 
«prospătat în granitele Balcanilor scris6rea: 

«neștersă a independenţei romăne. 

«Istoria va înregistra încă ca gloriă a Măriei 

«Tale, şi faptul ce oferă România, aprâpe u- 
«nic în analele popsrelor, d'a trece dilele grele 

„<ale unui mare resbel şi ale unei mari treceri 

«de oștiri străine cu tâte libertăţile constituți- 
«onale neatinse. 

«Fiă bine venit în capitala Romănilor Căpi- 
«tanul și Domnul constituţional care din vi:- 

«tejia sa făcu scut hotarelor și neatărnărei ţerei,
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«iară din virtuțile sale, temelia neclintită. a 
«legilor. Națiunea hotărită a te urma pe calea 
«cea mare, strigă din noi din inimă Şi într'o 
«singură voce: să trăesci Măria Ta | să trăiască 
<Dâmna Romănilor, dulcea mângâietâre a 
«răniților 1» 

Hotărită, cum dicea organul Adunărei, a 
urma, pe calea, cea mare pe Domn și oştire, 
națiunea 'ȘI îndrepta acum privirile spre Vidin 
unde avea să se peirâcă, întru cât se atingea, 

„de acțiunea romănsscă, epilogul sânger6sel 
drame la care țâra n6stră fusese silită de îm- 
prejurări a se împărtăși. | 
„Am vădut că după luarea Rahovei se for- 
mase, sub generalul Haralamb, un corp de două 
divisiuni de infanteriă, cu cavaleria și artileria 
lor, care avea să opere pe marginea Dunăre 
în Vestul Bulgariel : divisia 1-a a colonelului | 
Lecca, pe țermul drept, iar divisia de reservă 
comandată, de colonelul Sliniceanu, urma, .să 
susțină aceste operaţiuni de la Calafat și de 
pe țărmul stîng al Dunărei. Chiar de la A 
noembre cavaleria din divisia 1-a înaintă pe 
malul dreptal rîului, de la Rahova spre Kotu- 
zlu, Herlek, Krustatarselo; %) ȘI trupele, nostre 
de pe malul stîng, în fața Lom-Palancej deschi- 

  

*)-Veqi alăturata cartă a țermurilor Dunărei de la Rahova la Vidin.
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seră la '1/,, o viuă bombardare asupra acestui 
din urmă oraș. La '%/4 călărașil ocupară orașul 
Cibru-Palanca care fusese evacuat. de Turci, 
și linia nâstră se întinse spre Apus într'un 
arc de cerc care trecea prin Cibru-Palanca, 
Velcidrama şi Irustatarselo, având centrul de 
resistență la Kotuzlu. Aci se aședă un batalion 
de infanteriă care se întări pe acâstă posiţiune, 
la Cibru-Palanca se afla un escadron de că- 
lărașă; Rasgradmahala, Velcidrama, Hârlek şi 
Irustatarselo eraii fiă-care ocupate de o jumă- . 
tate escadron, la Galicia se afla un escadron. 

Brigada de roșiori, după luarea Rahovel. se 
întorse la Mahaleta spre a reintra în corpul 
de cavaleriă al generalului Arnoldi din care 
făcea parte. Aci priimi ordinul a porni la 4; 
și a se afla la *%/,, la Belibrod, de unde ire- 
buia să esecute a doua di o recunâscere spre 

“ Lom-Palanca. Recun6scerea să săvârși cu 2 
escadrâne și 1 secţiă de artileriă. 'Tot în acea 
di de “/2 se pornise asupra acestul oraș în 
recun6scere despre Cibru-Palanca. un peloton 
din regimentul al S-ea de călărași, pe când 
colonelul Dimitrescu A. cu un detașament de 
dorobanţi, milițieni și călărași, trecea Dunărea 
de pe malul stîng, spre a se întruni cu cavaleria 
care esecuta recunscerea pe malul drept. 
Aceste trupe constatară că în urma unul
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bombardament de 6 dile consecutive, Turcii 
părăsiseră Lom-Palanca şi se retrăseseră spre 
Vidin. Romănil ocupară îndată orașul. 

Pe câiă vreme Plevna sta încă în picidre, 
aceste trupe ale nâstre de pe țermul drept al 
Dunărel aveai ordin 'a înainta cu prudență; 
căci nu eraii în forță îndestulătore pentru a 
împinge operațiunile până sub cetatea - Vidi- 
nului. Ele se mărginiră a acoperi Rahova, a 
lărgi baza de operaţiuni a armatelor aliate ţi- 

„ nendu-se în legătură cu corpul de cavaleriă 
al generalului Arnoldi, care opera la Vestul 
Plevnei. Din sciinţele culese lu cuartierul nos- 
îru general, situaţia forțelor inamice în acea 
parte era următârea: la Arcer-Palanca se 

aflati întăriți 1,800 Turci cu artileriă; la Vîrtop 
era un detașament inamic retranșat, având 
ante-posturi. la Dobridol. Cetăţuia Belgradjic 
avea 0 garnis6nă ca de 2,000 6meni cu 12 
tunuri; la Or&sc se afla un post înaintat cu 
antileriă. La Bercovaţ erai 2,000 niza mi ; în 
fine în cetatea Vidinului se afla o garnisână 
de 12,000 6meni cu numerâsă artileriă. 

După căderea Plevner, divisiunile a 3-a și 
a t-a romăne devenind pe dată disponibile, a 
3-a porni, cum s'a v&dut, în escortarea. prin- 
șilor; a 4-a avea a se întruni cu corpul de 
Vest care urma a mal fi întărit de divisiunea,
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a 2-a, pe măsură ce prinși! se evacuaii și trupe 

de reservă rusescl veneau să ia locul trupelor 

romăne în Plevna. După internarea prisonie- 
rilor cari reveneait țărei n6sire, şi predarea 
autorităţilor militare rusesci a celor ce urmau 
a fi internaţi în Rusia, divisia 3-a luă în pază 
țărmul stîng al Dunăre! începând de la Giur- 
giu până la Călărași, unde 'şi da mâna cu tru- 
pele rusesci aședate pe Dunărea de jos, ast-fel 
că două părți din litoralul dunărân, de la Gruia 
la Călărași, era păzit acum de trupe romă- 

nesci. La Giurgiii se aședase 8 bataliâne și 
24 tunuri; aceste trupe, pentru unitatea de 
acţiune în' contra” Rusciucului, se puseră de 

Domnitor la disposiţiunea marelui-duce moş- 
tenitor care făcea asediul acelei cetăţi. La Ol- 
tenița se aflau 1 batalion și 1 bateriă ; 2 bata- 

„li6ne și 1 bateriă erai postate la Călărași. 

Apol de la Petroșani în jos până la Călărași, 
15 escadrâne de cavaleriă romănescă prive- 
gheau țărmul Dunărei. In spatele acestor 
irupe se alla o a doua liniă ocupată de deta- 
șamente de reservă rusesci. 

“Pe timpul de viscol, de ger și de zăpadă 
care domnea în a doua săptămână a lunei lui 
decembre în Bulgaria, trupele romăne cari 

urmau a porni de la Plevna spre Rahova şi 

Lom-Palanca, pentru a lua parte la operaţi-
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unile din apusul Bulgariei, îȘI s&vârșiră mar- 
șul lor. Tot în, acel timp comandantul corpului 
de Vest ordonase divisiunei 1-a de infanteriă 
(care fusese întărită cu 2 bataliâne de doro-. 
banți sosite de la Calafat pe la Rast, și avea 
să mai fiă sporită cu trupe ce erai în marș de 
la Plevna) a înainta spre Arcer-Palanca. La 
apropierea trupelor. n6stre, vrăj mașul începe a 
se resfrânge către Vidin, părăsind posturile 
sale înaintate de la Vîrtop și Dobridol, eva- 
cuând și oraşul Arcer-Palanca și: retrăgându- 
se spre Nazirmahala și Vitbol. Divisia 1- -a ocupă 
la 1%, decembre Arcer- Palanca, cavaleria n6- 
stră își întinse rada pe linia Sabripașakioi, 
Virtop, Logosovce, Șipot şi Corlevo. Satele Vit- 
bol și Nazirmahala, situate în drumul dintre 
Arcer-Palanca și Vidin, erai puncte pe cari 
trupele romăne, operând pe malul drept al Du- 
nărei, trebuiau să se facă stăpâne pentru a se 
apropia de objectivul lor, cetatea Vidinului. S'a 
vădut. că după retragerea lor din Lom- -Palanca, 
Turcii ocupaseră aceste sate. La 20ircemre ej 
porniseră de la Vitbol 1 batalion de infanteriă 
Și 2 escadrâne de cavaleriă spre a recunâsce 
mişcările n6stre; însă 1 companiă de infante- 
riă și 1 peloton de cavaleriă romăne întîmpi- 
nară detașamentul i inamic, care, după 'schim- 

„bare de câte-va focuri, se retrase spre Vitbol.
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Divisia 1-a fiind sporită cu regimentul 1-iu 

de liniă, 1 batalion din regimentul al 1l-ea, 

1 batalion din regimentul al 14-ea de doro- 
„robanţi şi 3 baterii din, regimentul al 2-ea de 

artileriă, marele cuartier-general ordonă ca 

un detașament de 1,000 6meni infanteriă, cu 
1 escadron de cavaleriă și 1 secţiă de artileriă, 

să ocupe la “iese satul Rujince ca să ob- 

serve trupele vrăjmașe de la Belgradjic, și să 

împedice eșirea și împreunarea lor cu trupe 

turcesci car! ar fi putut porni din Vidin. Tot 

în acest scop regimentul al 3-ea de dorobanţi 

se așeqă la Osmanlia și Logosovce. Aceste 

trupe ţinură disele posiţiuni până la, Se, 

când fură înlocuite cu brigada 1-a (Cantili), 

din divisiunea 2-a de infanteriă, sosită. de la 
Lom-Palanca. 

Divisia. 1-a se concentră atunci pe linia 
Clodniţa, Vîrtop, Sabripașakiol și: Caranţina. 

Colonelul Lecca recunoscuse posiţiunea ina- 

mică de la Nazirmahala și Vitbol, ocupată de 

vr'o 2,000 6meni infanteriă cu 4, tunuri, și 

conform ordinelor ce priimise, luă disposiţi- 

unile pentru a. ataca acâstă posiţiune. La 

ae, la. 10 ore diminâța, brigada 1-a a 

acesiel divisiuni înaintă pe înălțimile de la 
Jiglița drept asupra inamicului, și deschise 
lupta. Brigada 2-a apucând prin satul Cuşoviţa 
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trecu girla' Reca, unele trupe prin apă, altele. 
pe o podișcă lângă o m6ră, şi ocoli flancul 
drept al inamicului, amenințând a îi tăia re- 

"tragerea. Artileria divisiunei se stabili pe înăi- 
țimile de la Jiglița și de la Sud de Cușoviţa, 
și începu focul asupra satelor Nazirmahala și 
Vitbol. Lupta. ţinu dou ore, dupe care Turcii 
vedând mișcarea, ocolitâre a brigadei a. 2-a și 
temânduse de a fi tăiați de Vidin, își începură 
retragerea. cu precipitare, lăsând în mânele 

trupelor romăne un însemnat material de mu- 
nițiuni de resbel, corturi, efecte de îmbrăcă- 
minte şi un mare aprovisionament de producte. 

Divisia 1-a ocupă imediat Nazirmahala, Vitbol, 

Tirnac, Bucoviţa, Sinacoveea, urmărind cu 

focurile . infanteriei și artileriei pe Turci, a 

căror retragere fu acoperită, prin forțe pornite 

din Vidin, dar cani sosiră prea tărdiu pentru 

a împedeca trupele n6stre de a izgoni pe ina- 
mic din posiţiunile atacate. Scopul atacului fu, 
deci, atins; divisia 1-a se făcuse stăpână pe 

___posiţiunile cari împedecai,spre Sud, înaintarea 
„ n6stră şi începerea investismentului cetăţe). 

Comandantul corpului de Vest, general Hă- 
ralamb, își stabili acum cuartierul la -Nazirma- 
hala și luă disposiţiunile pentru încongiurarea 
Vidinului, care avea să se esecute progresiv 
cu sosirea, celor-lalte: 2 divisiuni, a 4-a şi a
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2-a, cari erau în marş. Dar pentru a se asi- 

gura acâstă înconjurare despre Belgradjic, 

cuartierul general prescrise a se face o demon- 

straţiune cu'trupe mal numărâse asupra ace-: 

stel cetățui prin natură fârte tare, aședată pe 

virful unek. stînc, și a sili pe inamic a 'și de- 
masca puterile ;ce avea acolo și cari puteau 

ameninţa flancul corpului nostru de operațiuni 

în contra Vidinului. La âeezhe capetele. de 

col6ne ale divisiunei a 4-a de infanterie sosi- 

seră: la 'Arcer-Palanca, Bela, Cladino “și Ostro- 
„-cavel. Comandantul. divisiunei, generalul An- . 

gelescu G. conform ordinilor. ce priimise, îna- 
întă brigada 2-a (Ipătescu) : spre Belgradjic, 

Bela și Vîrtop; iar -brigada 1-a (Sachelarie) 

„avea să 'ȘI urmeze marșul asupra Vidinului. 
Generalul Angelescu G. întreprinde în diua de 

îmecenre 0 recunâscere asupra Belgradjicului 

cu regimentul al S-ea de liniă și 1 escadron 

din al '9-ea, călărași, iar la |, ianuarie fiind 
sosit restul brigadiei Ipătescu la Virtop, Bela 

și Caluger, comandantul divisiunel a 4-a. or- 

donă a se începe o. canonadă care ţine tâtă 
diua. Bombardarea urmă în dilele de ?,, și], ia- 
nuarie, în câre timp generalul Angelescu dis- 

puse a se esecula, demonstraţiuni de atac de 
către regimentul al S-ea de liniă și al 2-ea de 

dorobanţi, pe când „brigada 1-a (Cantili) din 
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divisia 2-a înainta asemenea trupele de la Ru- 
jince, Scomgea și Oră&sc. Turcii nu răspunseră 
de cât forte slab din cele 3 redute și din fortul 
cari apărau orașul, și constatându-se -ast-fel 
că, pentru a observa și conţine garnisâna Bel- 
gradjicului, brigada Cantili va fi de ajuns, ge- 
neralul Angelescu dete ordin brigadei a 2-a 
din divisia sa a se îndrepta spre Vidin, Și a se 
împreuna acolo cu trupele de investiment.. 

Cetatea. Vidinului, aședată pe malul drept 
al Duvărei în faţă de Calafat, la vr'o 50 kilo- 

„metri de Timok și de frutaria Bulgariei spre 
Serbia, a jucat în tot-d'a-una an rol important 
în r&sboiele anteridre ale Turciei. Orașul, cu o 
populaţiune şedătâre ca de 25,000 locuitori; 
coprindea acum un. număr aprope înduoit de 
suflete, sporindu-se cu familiile musulmane 
din-localităţile din prejur Și chiar depărtate, 
cari, la înaintarea trupelor n6stre se refugiară 
aci-sub protecţiunea cetăţei. : Acesta era con- 
stituită din două incinte. Una, alcătuită de lu- 
răni permanente cu fronturi bastionate. și 
șanțuri alimentate cu apă din girla Pereşit 
care se aruncă în Dunăre la Vestul orașului. 
A doua incintă, formată de lucrări trecătâre 
sprijinite pe redute, înconjură suburbiile . 
Inaintea acestor incinte se află de tâte părţile 
un tErem mlăștinos care îngreuneză apropierea
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cetăței. Singurul punct de unde atacul pâte 
porni mal lesne, este despre Nord, unde te- 
renul se înălță mai mult. Despre Dunăre Vi- 
dinul era apărat de un zid în crâmaillere, 

Ast-fel întărită, cetatea turcâscă avea o gar- 
nis6nă de 12,000 Gmeni trupe solide, și era 
pregătită cu provisiuni de hrană şi de muni- 
ţiuni spre a putea susţine un asedii mal în- 
delungat. Ea era comandată de un general cu- 
noscut de energic și inteligent, ferikul (general 
de divisiă) Izzet paşa, care nu se mulţumi cu 
apărarea pasivă în dosul forturilor, ci se în- 
tinse -peste linia lor înainte întărină, cum s'a 
vedut. punctele Vitbol și Nazirmahala, Tatar-. 
gic, Novoselo, Rupce, Rainovce, Capitanovce, 
Ceiselo ; și mal ales importanta „Posiţiune de 
la Smărdan și Inova. 

Pentru a putea păși la atacul fortereţei, cor- 
pul nostru de Vest trebuia so împresâre de . 
tote părțile și să X taie comunicaţiunile atât 
cu Belgradjikul, cât și cu Nișul. Isolarea de 

" acâstă din urmă cetate otomană aședată Ja - 
p6lele apusene ale Balcanilor, avea să fiă în- 
lesnită de intrare în acţiune a Serbiel, care, 
după căderea Plevnei, declarase resbel Turciei 
la ?/,, ianuarie 1878, și armata serbâscă 'şI 
incepuse operaţiunile în contra Adliel și Ni- 
șului. Generalul Haralamb prescrise -disposi:
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țiunile pentru împresurare. Ante-garda eor-. 
pului ocupă satele Belarada și Musulmana, Și : 
brigada de roșiori porni în recunâscere . la 
Nord spre Denkoviţa, de unde respingând pe 
inamic după o scurtă luptă, împinse până la. 
Florentin, pe malul Dunărei la Nord de Vidin: 
Urmară apoi cele-Valte trupe întărite acum și . 
de a 2-a brigadă a divisiunei a 4- -a, care sosise . 
din 'naintea Belgradjicului, și de brigada a 2-a . - 
a divisiunei a 2-a (Cerkez) care își s&vârșise : 
la 9 ianuarie marşul ei de la: Plevna Și Raho- 
va spre. Vidin. Corpul de Vest ocupa la “/;; 
januarie următorele posiţiuni : La aripa n6s- 
iră dreptă, divisia, 4-a (general Angelescu G.) 
cu brigada I-a (Sachelarie) la satul Vitbol, 
având. posturi înaintate dincolo de pod pe ȘO- : 
s6ua Vitbol-Vidin, cam la 3,500 metri de ce-: 
tate. Brigada 2-a (Ipătescu) ocupa satele Tirnac 
și Bucoviţa, cu posturi înaintate spre Tatargic, 
unde se lega cu divisia 1-a (Lecca). Acâstă 
divisiă executase la ?;,, ianuarie, după sosirea 

„brigadei Sachelarie, un marș ocolitor, respin- - 
sese la *,5 o demonstraţiune de atac a câtor- 
va tabore turcesci cu cavaleriă pornite din 
Tatargic și Novoselo, şi se aședase cu brigada 
1-a (Cruţescu) la Belarada și în viile din drâpta.. 
și stînga șoselei Adlie-Vidin. Brigada a 2-a 
(Dona) a acestei divisiuni ocupa satul Musul- 

24
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mana și viile din spatele satului Rupcea, în 
care se afla inamicul. Divisia 2-a (general 
Cerchez) avea până acum înaintea Vidinului 
numai brigada 2-a, împuternicită cu 2 esca- 
dr6ne din regimentul al S-ea călărași sosite de 
la Lom-Palanca, cu regimentul al 9-ea doro- 
banți și 2 baterii date de divisia 1-a, şi ocupa 
satele Girce și Dencoviţa. Brigada de roșiori 
ŞI 4 escadrâne din al 2-ea şi S-ea călărași, 

„acoperea aripa stingă a corpului de investis- 
ment și se întindea de la Negovaniţa şi Halvagii 
până la Florentin. Numărul luptătorilor corpu- 
lul de investisment, pe malul drept al Dunărei, 
era în diua de |, ianuarie de 15,435 baionete, 
„2,149 călăreți și S4 tunuri; pe malul stîng se 
mai alla la Calafat şi Ciuperceni divisia de re- 
servă (colonel Slăniceanu). 

Rada de înconjurare a trupelor n6stre ne 
fiind încă la distanţă eficace spre a se începe 
bombardarea, cetăţei de pe malul diept al Du- 
nărei, comandantul corpului dispuse, la “ls 
ianuarie a se restringe acea radă ordonând 
divisiunei a, 4-a a înainta asupra posițiunel de 
la Tatargic; divisia 1-a avea să ocupe satele 
Hupcea și Rainoveea, și apoi Novoselo după 
ce'] va fi bătut de ajuns cu artileria sa. Divisia 

2-a urma să înainteze și să ia cu forță satele 
Smărdan și Inova, și trebuia să încâpă ata-
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cul după ce divisiunile a 4-a și 1-a vor fi 
ocupat Rainovcea, Rupcea și Tatargic. Ba- 
teriile divisiunei de reservă de pe malul stîng 
al Dunărei, aveai să susţină prin bombardare 
viuă asupra, Vidinului, atacul trupelor nâstre 
de pe malul drept. 

La */., ianuarie atacul corpului de investis- 
ment al Vidinului a. început pe tâtă linia. La 
1 ore dimindța, la aripa n6stră dreptă, divisia 
4-a (general Angelescu G.) a deschis focul 
celor 3 bateri! de 12 tunuri construite-peste 
n6pte în drepta și în stînga șoselei Vitbol-Vi- 
din, și având de obiectiv fortul Sud, precum și 
colânele inamice ce ar fi eșit din cetate spre 
a merge în ajutorul Tatargicului şi Novoselel. 
Brigada Sachelarie era aşedată în susținerea 
ar tileriex; brigada Ipătescu avea să înainteze 
asupra Tatargiculu. La 7:/, ore acâstă bri- 
gadă părăsesce bivuacurile, și regimentul al 
S-ea de liniă, 1 batalion din regimentul al 2-ea 
de dorobanţi și 1 peloton de genii, sub co- 
mandamentul loc.-colonelului Poenaru, înain- 
teză asupra Tatargicului. Restul trupelor .a- 
cestei brigade, sub colonelul Papadopolu, era 
în reservă. La 8 ore loc.-colonel Poenaru 
intră în Tatargic, unde se întâlneşte cu tru- 
pele divisiunei 1-a (Lecca). | 

Acestă divisiă avea ordin a păși în acţiune
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simultane cu divisiunea a 4-a, cu care lre- 
buia să concure în atacul asupra Tatargicului, 
a-ocupa asemenea satele Rupcea și Rainovcea, 
și după acâsta a ataca posiţiunea vrăjmașă 
de la Novoselo. Artileria divisiunei se aședase 
în 3 bateril construite peste nâpte, din care 2 

baterii de 18 tunuri luai sub focul lor satul 

Novoselo și împrejmuirile lui, a 3-a bateriă, de 

6 tunuri, la spatele satului Rupcei, bătea atât 

Novoselo cât și flancul posiţiunei inamice de 
la Smărdan. Brigada 1-a (Cruţescu) se pune 

în marș la 61, ore diminâţa asupra Tatargi- 
cului, având în linia ântăia batalionele 1-il ale 

regimentelor 1-iă deliniă și 1-ii de dorobanţi, 
în a doua. liniă al 2-ea batalion din regimentul 

I-iă de liniă și 3 companii din regimentul al 

1 l-ea de dorobanţi, sub loc.-colonel Dănescu. 
In reservă se afla 2 bataliâne din regimentul 

l-iă de dorobanţi, sub maiorul Burileanu. In- 
dată ce inamicul zărește înaintarea trupelor 
nostre asupra Tatargicului, el deschide un foc 

viu de infanteriă susţinut de artileria din No- 
voselo, care însă nu pricinuesce păgubj seri6se 

din causa. tragerei nesigure și a ceței. Brigada 

Cruţescu înaintând cu hotărire ; Turcii, cară 

erai înșănțuiți în Tatargic, părăsesc acâstă 

posiţiune şi se retrag spre Novoselo; trupele 

n6stre din divisiunea l-a ocupă Tatargicul,
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unde să întâlnesc apol cu col6na divisiunel a 
4-a condusă de loc.-colonel Poenaru. Compa- 
nia de genii se puse îndată a întări posițiu- 
nea și a o întârce în contra Vidinului. 

Pe când brigada Cruţescu înainta asupra 
Tatargicului, brigada Dona a divisiunel 1-a se 
îndrepta asupra satelor Rupcea și Rainovcea. 

"d companii din regimentul al 4-ea și 1 batalion 
din regimentul al 15-ea dorobanţi, conduse de 
loc.-colonel Herfner, porniră din viile de la 
spatele Rupcei și ocupară acest Sat, care fusese 
evacuat de Turci. Tot-de-odată 1 batalion din 

„regimentul al 3-ea de dorobanţi ocupă Rai- 
novce, de unde asemenea Turcii se retrăse- 
seră. Ast-fel, pe la orele 10 a.m. posițiunile 
Tatargic, Rupce şi Rainovce erai în stăpânirea 
trupelor nâstre cari se întăriră pe dinsele. 
Nu mal remâneaii acum, în linia anteriră de 
apărare, în “posesiunea vrăjmașului, de cât 
posiţiunile de la Novoselo, Smărdan și Inova, 
la Sud și Est; de la Capitanovce, Kerimbeg 
și Ceiselo, la Nord. 

Spre a păşi la atacul Novoselei, punctul cel 
mai apropiat de cetatea Vidinului Și spre care 
nu se putea înainta, de cât pe șoseaua Adlie- 
Vidin, terenul fiind mlăștinos jur-împrejur, 
trebuia ca trupele n6stre să se facă stăpâne 
maj ântâii, pe întăririle vrăjmașe. de la Smăr-.
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dan și Inova. Atacul acestor întăriri urma a, 
se da de divisiunea a 2-a; după ce linia Ta- 
targic-Rupcea-Rainovce va fi fost ocupată de 
divisiunile a 4-a și 1-a. Pe la orele 11 coman- 
dantul corpului trimise ordin generalului Cer- 
chez a începe acum atacul asupra Smărdanu- 
lui și Inovei, și în acelaș timp, spre a, face 
diversiune și a atrage atențiunea inamiculul, 
regimentul al S-ea de liniă priimi ordinul a 
înainta asupra. podurilor de pe digul soselei 
Novoselo, șia desemna un atac asupra acestei 
posițiuni. Regimentul al S-ea de liniă înaintâză 
asupra primului pod, şi după o scurtă, dar 
sângerosă luptă în care fu rănit de mârte sub- 
locotenentul Șerbănescu, și mal mulți soldați 
din acest regiment cădură uciși Și răniţi, po- 
dul dântâiu fu luat de trupele nsstre, și Turcii 
respinși asupra podului al doilea. 

Generalul Haralamb aștepta acum începe- 
rea acțiune! divisiunei a 2-a. Ceaţa! devenise 
atât de desă în cât artileria nu. mai putea a- 
precia. efectul tragerei sale. Generalul Cerchez 
își dispusese de diminâță trupele, având în viile 
din fața satului Dencoviţa câte un batalion 
din regimentele al 4-ea și al G-ea de liniă, 1 
companiă din regimentul al 4-ea era aședată 
la mâra de pe păriul Topoloviţa, spre a servi 
de reazim flancului drept al infanteriei și a
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susține escadronul din regimentul al 5-ea de 
călărași, care acoperea acest flanc spre Rai- 
novcea. Regimentul al 9-ea de dorobanţi, dat 
ca întărire de divisiunea 1-a, era în reservă; 
24 tunuri erau aședale în baterii pe dâlurile 
de la Dencovița, și bătea posiţiunea ce 
urma să se atace. Pe flancul stîng 3 es- 
cadrâne din regimentele al 2-ea și S-ea de 
călărași ocupaii Halvagi, priveghiând terenul 
d înaintea. Inovei și Capitanovcei, ocupate de 
inamic, și aceste escadrâne se legaii pe stînga 
cu brigada de roșiori, care înaintase de la 
Negovaniţa în fața Capitanovcei și Kerimbegu- 
lu, cu misiune a. împedeca înaintarea de 

ajutâre turcesc din numitele puncte spre 

Inova. și Smărdan. 
In acâstă ordine adăsta divisia a 2-a re- 

sultatul atacurilor asupra Tatargicului, Rup- 

cei, şi Rainovcei, pentru a intra apoi în ac- 

țiune conform dispositivului de bătaiă. Pe la 
7 ore dimineța un detașament turcesc, tare de 
200 Gmeni infanteriă cu vr'o 60 călăreți, îna- 
intâză, în recunâscere de la Smărdan asupra 
trupelor romăne aşedate în viile de la Denco- 
vița. Ante-posturile n6stre priimesc cu tocuri 
vii pe vrăjmaș, și '] silesc a se retrage. La 

amiaqi generalul Cerchez trimite relaţiune co- 
mandantului corpului de cele petrecute în li-
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nia sa, şi cere ordin dacă, în urma ceței dese 
care îngreunsză mișcările trupelor, urmeză 
totuși ca să dea atacul asupra Smărdanulu! 
și Inovel. Generalul Haralamb răspunde că - 
aceste posiţiuni fiind de mare importanță pen- 
tru trupele n6stre, este necesar ca ele să se 
ocupe şi atacul să se dea. 

Smărdanul și Inova eraii întărite cu 3 re- 
dute legate între dinsele prin tranșee de ocro- 
tire, și apărate de vr'o 2000 Gmeni cu artile- 
riă. La orele 2 și 20 minute, generalul Cer: 
chez dele semnalul atacului prin 3 salve de 
câte 12 tunuri ale bateriilor din vi. La acest 
semnal liraliorii noștri esi din șanțurile în 
cari erai adăpostiţi, şi trupele de atac, CO- 
mandate de loc.-colonel Cotruții, avend în 
prima liniă batalionul al 2-ea din regimentul 
al 4-ea de liniă cu maiorul Stoilov în cap, şi 
companiile a 3-a și 4-a din batalionul l-iă al 
aceluiași regiment, atacă de front reduta din 
stînga posițiunei inamice. O secțiă din kate- 
ria călăreță înainta împreună cu colâna de 
atac. In acelaș timp cele-Valte 2 companii din 
batalionul 1-iti a] regimentului al +4- -ea, şi ba- 
talionul 1-iă din regimentul al G-ea de liniă, 
cu maioril Teleman și Ulescu în frunte, aco- 
periți pe drepta de escadronul 1-iă din regi- 
mentul al S-ea. de călăraşi, fac o mișcare oco-
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litâre asupra - satului Smărdan, spre a ataca 
reduta pe la spate. | 

Maiorul Stoilov, care înainta asupra redu- 
tei din stânga Smărdanului cu cele 6 compa- 

'nil din regimentul al 4-ea de liniă, profită de 
un Șanț vechii d'inaintea ei prin care se pulu 
apropia acoperit, precum și de negura desă 
care împedeca vederea inamicului, ȘI linia ti- 
railorilor noștri, urmată de aprâpe de susţi- neri, ajunge, fără a trage o pușcă, la șanț. Com- 
paniile n6stre trec ca un vertej peste dînsul, Și în câte-va minute năvălesc peste parapet. Turcii, surprinși, se apără cu desnădejduire, '0 luptă din cele maţ săngerose să încinge, soldaţii noștri lucrâză cu baioneta și cu lo- 
vituri năprasnice cu palul puscel. Oficeril com- 
bat în rând cu soldaţii, toți se disting, dar mal 
ales căpitanul Vidulescu cu compania S-a, și 
căpitanul Amăreșteanu cu compania 5-ea. 
Tunaril otomani mor lEngă tunurile lor; tru- 
puri de nizami încleștate în supremă luptă cu trupuri de Români, umple: șanțurile și zac înnăuntrul redutei. Dar Și perderile n6stre Sunt simțitre, din cele 6 compănil care dedeseră asalt de front redutei, a treia parte a efectivului era afară din luptă, şi maiorul Stoilov vedea apropiându-se momentul “când va fi silit de sosirea Teservelor inamice să >
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părăsescă cucerirea care costase atâtea şirdie 

de sânge. | 

De-o-dată'se aude în spatele redutei un pu- 

ternic strigăt de ura! romănesc care împrăscie 

îngrijirea maiorului Stoilov și vitejilor săi sol- 

dați. Era maiorul Teleman, care, folosindu-se * 
de ceaţă care îl ascundea mișcările, săvârșise 
ocolirea redutei și se arunca asupra ei pe la. 

git. Cucerirea redutei era acum asigurală. 

Dar Turcii din a 2-a redută și din satul Smăr- 

dan împroșcai cu un foc viii de gl6nţe și de 
obuse trupele nstre din reduta ciștigată. 

Atunci loc.-colonel Cotruţii pornesce batalio- 

nul 1-iu din regimentul al 6-ea de liniă, și 

companiile a ă-a și a S-a din regimentul al 

4-ea de liniă asupra redutei n” 2; iar batalio- 

nului I-iii al regimentului al 4-ea de liniă și 

companiilor a 6-a și 7-a. din acelaş regiment, 

le ordonă să atace satul Smărdan. Tunurile 

maiorului Vartiade acoperiseră până aci cu 

obuse satele Smărdan și Inova, şi redutele n* 

2 și 1 cari mal eraii ocupate de vrăjmaș. 

Maiorii Teleman şi Stoilov, în fruntea trupelor, 
pătrund în Smărdan ; o încăierare crâncenă și 
ucigașă urmeză aci. Soldaţii noştri sunt siliți 
a respinge pe 'Turci din ogradă în ogradă, din 

casă în casă, dar nu fără simțitâre jertfe și din 
partea n6stră. Locotenentul Paladi fu rănit



SMÂRDAN. — VIDIN 273 

aci, sub-locotenentul-Frunzeti cade ucis, stră- 
puns de trei glânţe în momentul când, în ca- 
pul pelotonului scu, se repedea așupra casel 
baricadate în care 'Turciy aveau telegraful de 
comunicaţiune cu Vidinul, Și din cere trăgeau 
focuri de pe ferestre, din podul casei, și se a- 
părai cu îndărătniciă. Dar tote silințele vrăj- . 
mașulu! fură zadarnice; nimic nu putu opri 
minunatul avânt de voiniciă al oștenilor noștri. 
Satul Smărdan rămase în stăpânirea, lor. Turcil „erau isgoniţi, parte ȘI căuta scăpare în a 
treia redută despre Inova, parte fugea spre 
Vidin. Escadronul l-it din regimentul al S-ea 
de călărași, care urmase aripa nostră drâptă 
în mișcarea ei ocolit6re, se puse în g6na fu- . 
garilor și prinse vr'o 200 dintr înșii, dar dou& 
escadrâne de Cerkezi eșite din Vidin acoperiră 
retragerea Turcilor, și călărașii încetară urmă- 
rirea, îngreunată de t&rem,. 

Pe când se urma acâstă luptă în satul 
„Smărdan, maiorul Ulescu, cu batalionul din 
regimentul al G-ea de liniă Și cu cele 2 com- 
panil din regimentul al 4-ea de liniă, ataca 
reduta n” 2 cu mare energiă; pătrundea întw- 
însa, și Turcii lăpădai armele și se predau. 
Vrăjmașul respins din dou& redute Și din satul 
Smărdan, nu mat ocupa acum. de cât reduta 
n” 1 de pe flancul său drept, și satul Inova.
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Generalul Cerchez dede'atunci ordin regimen- 

tului al 9-ea de dorobanţi, care se afla în re- 
servă, a păși la atacul redutei a treia și a satu- 

lui. Dorobanţi, conduși de comandantul lor 
loc.-colonel Holban, și de maiorul Stroja, 
înaintedă cu hotărîre la atac sub focul crâncen 

al apărătorilor redutei, având a învinge şi 

greutățile t&râmului, căci trebuiaii să treacă 
pe ghiaţă şi prin apă până la brii, păriul 
Delena, care se afla înaintea întărirel inamice. 

Acestă împrejurare întărdiă marșul. regimen- 

tului al. 9-ea de dorobanţi, Și Turci, v&dând că 

nici focul, nici. apa. nu pâte opri înaintarea 

soldaților noştri, nu mai cutează a aștepta so- 

sirea lor, şi, după ce mai trag câte-va descăr- 

cătun de pusci şi de tunuri cu mitralie, ei 
scot repede gurile de foc din redută, și se re: 
trag prin satul Inova spre Vidin. Regimentul : 

al 9-ea de dorobanţi, care în înaintarea sa. în- 
cercase perderi în soldaţi și oficieri (pîntre a- 

ceștia. sub-locotenentul Verbiceanu ucis, loco- 

tenenții Băjgol și Argeșianu răniți) ocupă 

reduta și salul Inova. 

Pe la 6 ore sâra lupla era sfârşită, și trupele 

n6stre ocupau întrega liniă pe care o atacase 

diminsţa, începând de la Tatargic, la Sud, și 

până la Rupcea, Rainovcea, Smărdan și Inova 

la Est și Nord-âst. Momentul principal al bă-
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tăliei fusese, cum s'a vădut, lupta de la Smăr- 
dan și Inova, care era posițiunea cea mai tare 
a liniei înaintate de apărare a cetăței Vidinu- 
lui, și unde vrăjmașul desfășurase ma! multă 
împrotivire. Trupele nâstre cari deteră asal- 
tul acestei posiţiuni, se purtară cu cea mai 
mare vitejiă; ele fură conduse cu energiă și cu 
inteligență de şefi lor. Intre aceștia, se distin- 
sese mai ales loc.-colonel Cotruţii, comandan- 
tul atacului din drepta asupra redutei n“ 1 și 
2 șia satului Smărdan. EI sciu să se folo- 
sescă de tărâm și de împrejurări (ceața, surprin- 
derea Turcilor) spre a și săvârși mișcarea oco- 
litâre şi a cădea în spatele inamicului, și tot- 
de-o-dată, trăgător dibaciu, acest oficier supe- 
rior luase o pușcă În mână, încinsese o gibernă, 
Și» ca un simplu soldat, lua liniștit în mijlocul . 
glnţelor la ochiă, Și culca la pământ tiralioră 
turcesci cari cercai a opri cu focul lor înain- 
tavea liniei nâstre de atac. Maiorii Teleman,. 
Stoilov şi Ulescu dederă asemenea, prin pilda. 

„lor, avânt și entusiasm trupelor. Intr'un cu- 
vânt, oficierii superiori și subalterni își făcură 
datoria. Ne pare rău că în acestă scriere în 
care trebuie să îmbrăţișăm generalitatea fap- 
telor și întîmplărilor petrecute în întregă pe- 
riodă a resbelului, nu ne putem întinde și des-. 
crie nenumărate acte individuale de vitejiă și
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devotament. săvârșite de oficieri și de soldați. 

Când s'ar culege și sar publica monografiile 
corpurilor, istoricul regimentelor n6stre, s'ar 

vedea. cât sunt ele de avute în asemenea acte. 

Vom dice numai aci că plină de gloriă pentru 

armata n6stră a fost diua de *,, ianuarie 
1878, şi lupta de la Smărdan şi Inova, unde 

regimentele al 4-ea, al G-ea de liniă și al 9-ea 

de dorobanţi culeseră dafini nevestejiţi, și me- 
ritară ca Domnitorul să le încunune drapelele 

cu marea cruce a Stelei Romăniei. Vrăjmașul 

perdu în acea di posițiunea sa cea mai tare 
înaintea Vidinului, avu ca. la 400 Gmeni uciși, 

un număr şi mal mare de răniţi și peste 300 
prinși, între cari + oficieri. Restul trupelor tur- 
cesci din Inova şi Smărdan, sfărâmate, se re- 
traseră în cetate. 4 tunuri de oțel Krupp, unele 

din ele încă încărcate, atât de silnică şi de 
iute fusese năvala oştenilor noștri, cădură în 

mânele lor, împreună cu numărâse muniţiuni 

de artileriă și infanteriă, mai multe sute de 

-pusci Peabody-Martini și Snider. 
Ora, era prea înaintată spre a se urma ata- 

cul; și trupele, cari mai mult de 12 ore se 

afla sub arme, aveaii trebuință de repaus. 
Acţiunea asupra Novoselei se amână, deci, cu 

atât mai vîrtos că se putea aștepta cu sigu- 

ranţă o întârcere ofensivă a inamicului asupra
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Smărdanului și Inovel, Posiţiunea era prea 
importantă pentru apărarea cetăței, pentru ca 
Turcil să nu încerce a o lua înapoi. Intade- 
ver în timpul nopței se observă mișcări de 
trupe vrăjmase despre Capitanovee Și Vidin, 
Și a doua di *%j; ianuarie, în zori, mai multe 
tabore de infanteriă turcâscă avend înainte un 

lanţ de tiraliori, urmat de artileriă, se zăriră 
înaintând despre Capitanovce Și despre cetate 
către satele Inova Și Smărdan. La 61/2 ore tu- 
nurile otomane deschid focul asupra posiţiu- 
nilor n6stre. Regimentul al 4-ea de liniă, regi- mentul al 9-ea de dorobanţi și batalionul 1-ii din al 6-ea de liniă, cară ocupati Smărdanul și Inova, sunt sub arme, gata a priimi atacul 
inamic. Brigada de roșiori se întinde pe stînga în fața Capitanovcei și Kerimbegului. Linia, ti- 
raliorilor turcesci înaintâză cu hotărire până la 300 metri de posițiunile nâstre, urmată de 
col6nele d'înapoi ; dar lovită pe front de sal- vele infanteriei și artileriei romăne, amenin- țată pe flancul lor drept de brigada de TOȘIOTI care 'și desfășură escadrânele pe terenul aci șes Şi favorabil, și începea năvăli, Turcii se retrag treptat. și în ordine, nu, însă, fără a întîmpina perderi atât în 'naintarea, cât Și în 'năpoierea lor în câmp descoperit. i Perderile nostră în dilele de “loa ȘI 13/.5 ia-
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nuarie au fost de 119 morți și 316 răniți. Ca 
în tâte luptele precedente, oficierii plătiră cu 

bilșug nobilul tribut către patrie; 11 dintre 

dinşii cădură, + uciși, 7 răniti Cel cari aflară 

aci mârtea sunt: locotenentul Elefterescu Sa- 

che, din regimentul al 6-ea de liniă, sub-loco- 

tenenţii Frunzeti I6n, din al -ea de liniă; 
Verbiceanu Vasile, din al 9-ea de dorobanţi ; 

Șerbănesce Dimitrie, din al S-ea de liniă. Ră- 
niți eraii: căpitanii Georgescu Constantin, din 

regimentul al -ea de liniă; Lecca Grigore, 

din al 3-ea regiment de dorobanţi; locote- 

nenţii Bălănescu I6n, din al 6-ea de linia; 
Cumpănaș Ilie, Paladi I6n, din al 4-ea de li- 
niă; Băjgoi I6n, Argesianu Christache, din 

al 9-ea de dorobanţi. i o 
Isbânda cîștigată de armata nâstră în diua 

de **/,, ianuarie avu o simțită înrîurire mo- 

rală, însuflând temere și descoragiare vrăjma- 
șului. Intadevăr el nu numa! nu cuteză de 
aci înainte a lua ofensiva în contra n6stră, 
dar începu chiar în diua de */, a părăsi 
posiţiunile sale înaintate de la Kerimbeg şi 
Ceiselo, şi în nâptea de 1%, spre 12, eva- 

cuă asemenea Capitanovce, posiţiuni cari fură 

tâte ocupate pe dată de trupele nâstre. Nu 
mal rămânea în posesiunea Turcilor înaintea 

cetăței de cât satul Novoselo, asupra cărui
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comandamentul corpului de investisment ho- 
ări a nu se mal da atac cu forța, căci ocupa- 

rea acestul sat nu mai avea importanță în 
urma cîștigărel de către trupele nostre a, po- 
sițiunilor de la Tatargic, Rupce, Rainovce, 
Smărdan, Inova, Capitanovce, Kerimbeg, Cei- 
selo și Cutova, cari închideau i Jur-împrejur ce- 
tatea. Vidinului şi o puneait sub dominaţiunea 
tunurilor nostre. 

Vidinul era acum împresurat de tote păr- 
ţile și încins cu un briă de foc despre malul 
drept şi despre malul stîng al Dunăret. Cetă- 
țuia Belgradjic era asemenea priveghiată şi 
conținută de brigada 1-a (Cantili) a divisiunei 
a 2-a de infanteriă, care, de la %|„ ianuarie de 
când remăsese singură în faţa acestei - posi- 
țiunt, prin: mişcări, recunosceri și bombardări 
continue, ţinea în îngrijire pe inamic. Prin a- 
câstă activitate brigada Cantili împlinea lipsa. 
unul efectiv mai număros cu care se p6tă ataca 
întăririle vrăjmașe, și în misiunea de obser- 
vare ce '! era încredințată, ea dovedi energiă, 
inteligență, răbdare la, greutăți și osteneli. 

La ! i Ianuarie corpul nostru de împresu- 
„rare de pe malul drept, întărit cu a] 2-ea ba- 
talion din regimentul al 4-ea de dorobanţi, 
adus din Calafat; cu al 2-ea batalion din re- 
gimentul al 6- -ea de liniă ; cu batalionul al 2 

25
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de vânători și regimentul al. -ea de liniă, so- 
site de la. divisia 3-a; cu batalilionul 1-ii din. 

„regimentul al 10-ea de dorobanţi, deschide, cu. 

148 guri de foc de pe ambele ţărmuri ale 

rîului, bombardarea care avea să silescă ceta- 

tea să se predea, sai să deschidă în zidul el 
spărtura prin care aveai să se asvă&rle colonele 

n6stre de asalt. Bombardarea, ţinu în timp de 

9 dile până la amro. Vidinul ardea în fla- 

cări de tote părțile, şi se aflase prin desertori 

și locuitori refugiaţi în liniile romăne, că gar- 
nis6na era, discoragiată, că tot orașul suferea 

întratât de acest.foc violent, încât notabilii 

musulmani și creștini merseseră, în numele. 
populaţiunei, la guvernorul civil și la coman- 

dantul cetăţei spre a % ruga să nu mal urmeze 

o luptă zadarnică, șia" conjura, în. numele 
umanităței, să capituleze. “Atunci sosi, prin. 

cablul electric sub-dunărân, la f3-iim:ie_, scirea. 

oficială în cuartierul general al corpului de 

Vest, despre încheiărea armistițiului de la An- 
drianopole între Rusia şi Turcia, și Domnitorul 
ordonă a se suspende ostilitățile. La +, fe- 
bruarie se încheiă între -ferikul Izzet pașa și 
șeful statului nostru major general, colonel 
Fălcoianu, în numele generalului! -Manu dele- 
gat al maiorului- general al armatei, următorea. 
convențiune : 

 



SMĂRDAN— VIDIN 381 

Intre E. S. Izzet pașa, comandantul cetăței Vidin, 
și E. S. generalul Manu, lucrând în numele E. S. ma- 
iorului-general: al. armatei romăne, -sa convenit-ur- |. mătârele +. a 

I. Jiua evacuărei cetăței de către trupele imperiale 
otomane este fixată pe -mâine 1*/,, ale curentei, la 
amâdi. Un singur batalion din aceste trupe va r&- 
mânea în calitate de sentinelă până la intrarea tru- 
pelor romăne. 

II. Trupele imperiale se vor opri la Vitbol și Nazir- 
mahala până ce, prin mijlocirea autorităților romăne, 
se va îngriji transportul provisiunilor diselor - trupe. 

III. "Trupele romăne vor intra în Vidin mâine, 12/,, 
ale curentei, la 3 ore sera. 

IV. Autorităţile militare otomane. se îndatorâză a 
desemna oficierilor armatei romăne, cară se vor pre- senta la, orele 4 de diminsţă, locurile ce sunt a se 
ocupa de către sentinele, locuinţele şi cele-lalte. 

V.. Onorurile militare se vor da reciproc; statul- 
major romăn va priimi defilarea trupelor imperiale la 
eșirea lor din fortereţă, și vice-versa statul-major oto- 
man va priimi defilarea trupelor romăne la intrarea 
lor în cetate. 

VI. Autoritatea -civilă otomană va priimi- trupele 
romăne la intrarea lor în Vidin, spre a asigura a- 
cestor trupe o priimire cordială și a înlătura veri-ce 
neorănduială. RE 

VII. Autoritatea civilă va pune la disposiţiunea tru- 
pelor romăne locuinţele de cari ea va putea dispune 
pentru instalarea lor, și le va înlesni “mijlâcele.. de 
subsistență şi de comunicaţiă, 

VIII. Evacuarea fortereței Belgradjik se va face în 
acelaş mod ca aceia a Vidinului, adică trupele oto-
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mane formând garnisâna acestei. cetăţi vor efectua 

predarea ek imediat trupelor romăne, urmând însă 

a rămânea în orașul Belgradjik, până la trecerea tru- 

pelor din Vidin pentru a se împreuna aci. | 
IX. Comisiunea militară otomană însărcinată a 

efectua „predarea cu inventariu a armelor, muniţi- 

nilor şi alte ce urmeză a se lăsa în deposit la Vidin, 

va fi oficial presentată la marele-cuartier romăn de 

către E. $. Izzet pașa. 
X. Trupele imperiale otomane ce vor cantona în 

cuartierele de la Vitbul şi Nazir penă la plecarea lor 

definitivă, vor putea face aprovisionările necesare 

din Vidin pentru a nu atinge provisiunile lor de drum. 

XI. Familiile militarilor ce însoțesc trupele impe- 

riale otomane, și cari vor porni cu o n6pte. mai 

"nainte de plecarea trupelor din etapele de la Vithol 

şi Nazir, nu vor fi întru nimic supărate în irecerea 

lor. Căt despre familiile militarilor cari vor rămânea 

la Vidin spre a aștepta deschiderea liberei naviga- 

ţiuni a Dunărei, li se vor acorda de către autorită- 
țile militare romăne tâte înlesnirile pentru a reintra 

în căminile lor. Tot asemenea se va urma și cu 

familiile refugiaților. ” 

XII. Autoritatea militară romănă se însărcineză a 

remite trupelor imperiale o scrisre deschisă, drept 

titlu, pe lângă autorităţile militare sârbe în scop de 

a asigura acestor trupe libera trecere printre liniile 

serbe, conform itineralului fixat prin art. 5 din pro- 

tocolul de armistițiă. 
Făcut în dublu pentru unul şi acelaș scop. 

Pentru general Manu : ” : 

Șefal statulur-major general al armatei romăne 

Colonel Fălcoianu. 
1zzet.
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Acâstă convenţiune se comunică Și colone- 
lulu Cantili care comanda trupele romăne din 
fața Belgradjiculul, și care regulă cu Suliman- 
efendi, comandantul acelei cetăţi, disposiţiu- 
nile evacuărei ej. 

Trupele turcescă predară, conform conven- 
țiunei de mai sus, Vidinul și Belgradjicul ar- 
matei romănesci, cari intră în cele două sin- 
gure cetăţi cari mai r&măseseră sub stăpâni- 
rea otomană în Vestul Bulgariei. Din Vidin - 
pornise prima ghiulea turcâscă care lovise în 
oștirea n6stră ; asupra Vidinului fuseseră ma! 
ântâiu îndreptate din Calafat, la aprilie: (yo 
nurile n6stre carl bubuiră apoi la Olteniţa, la 
Islaz, Bechet, Măgurele, de la Nicopole și Ra- 
hova în sus pe tot malu! turcesc al Dunăre Și 
până la Plevna, tunând în lume faimă. de 
nume romănesc. La Vidin—Dilul părinţilor 
noștri— loc de lupte, loc de cinste pentru 
dînşii, acolo răsună pentru ultima Gră în acest 
r&sboii! sgomotul armelor n6stre, acolt se în- 
cheiă ciclul epic, crugul de fapte și de vitejii 
prin carl oștenii noștri xeîntineriră luminosul 
lor trecut, și se arătară vrednici de marile tra- 
dițiuni militare ale străbunilor. Drama care 
sguduise răsăritul și îngrijase apusul Europei 
era terminată ; se începuseră acum toemell de
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pace. Nu ne mal rămâne: de cât a espune 
resultatul lor. |



CONCLUSIUNE 
  

Insemnătatea serviciilor ce adusese impe- 
riulul otoman energica apărare a Plevnei, se 
vădu și mal bine când Osman, cu viteza lu 
oștire, nu mai stătu în calea Hușilor. Nimic 
d'atunci nui putu opri. La finele Iul decembre 
el trecură Balcanii, având a lupta ma! mult cu 
greutăţile drumului și cu asprimea, iernel, de 
cât cu armatele turcescă car! nicăeri nu mai 
fură în stare a le stăvili înaintarea către Cons- 

„tantinopole. Pârta. solicitând în zadar inter- 
venirea puterilor, fu silită să cadă d'a dreptul 
la Rusia cu cereri de pace. Marele-duce Ni- 
colae trăgăni negociările până ce oștile rusesci 
trecură de Andrianopole și înconjurară, capi- 
tala Turciei, ajungend la Galipoli și Dedea- 
gaci, pe marea. Egeă. 

S
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La */, ianuarie se subscrise, în sfirşit, în 

Adrianopole armistițiul și bazele prealabile 
„Carl aveau să serve la încheiărea tractatului 

definitiv de pace. La aceste acte Romănia, stat 

beligerant, nu fu admisă a participa, avisul 

delegatului nostru, colonel Arion E. nu fu cerut. 

In zadar cancelaria rusâscă căută să justifice 
acestă înlăturare prin pretinse precedente de 
la Villafranca și de la Versailles. La Villafran- 
ca, Imp&ratul Napoleon III subscrise, într'a- 
devăr, singur cu Împăratul Francisc-Iosif pre- 
liminările păcei, dar nu fără a fi luat mal ân- 
tâiu înțelegere cu aliatul sâă, Victor-Emanuel; 
Și când fu nevoiă a se prelungi, până la.ter- 
minarea negociărilor, armistițiul care. se în- 
cheiase la -11 iulie 1859, delegaţii piemonteză 
semnară la Ziirich .protocolu! de prelungire, 

alături cu delegaţii Franciei și Austriei. Cât 
pentu armistițiul de la Versailles, la 1871, 

apoi Imp&ratul Germaniei era cu totul în altă 

situațiune de drept faţă cu confederaţii și a- 
liaţii săi. Actul constitutiv al confederaţiunei 
Germaniei de Nord din 1867, și tractate for- 
male instituiai pe regele Prusiei cap al acestei 

confederaţiuni, puneau sub comandamentul 

săi direct puterile militare ale statelor confe- 

derate și aliate, "1 dedeai dreptul a declara 
răsboiii și a încheia pace în numele lor. Nu 

Zac
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în acestă situaţiune juridică se afla Rusia cu 
Romănia; convenţiunea -de Ia $ is aprilie asi- 
gura, din contra, acesteia o individualitate: po- 
litică și naţională. deosebită. 

Bazele prealabile ale păcel stipulau, în ceia 
ce privea țâra. n6stră, că independenţa Romă- 
niei va fi recunoscută, că o: despăgubire teri- 
torială îndestulătâre 1 va fi asigurată, că în- 
dată după subscrierea armistiţiului, ostilitățile 
vor înceta între armatele beligerante, Și că tru- 
pele otomane vor evacua cetățile Rusciuc, Si- 
listra, Vidin: și Belgradjic. 

In a doua-jumătate a lu! ianuarie st. v. ge- 
neralul Ignalief trecu din St. Peters burg prin 
Bucuresci, spre a merge a lua parte la nego- 
ciările păcel care avea să se desbată la San- 
Stefano. Prin mijlocirea acestul diplomat, ca- 
binelul rusesc făcu guvernului. romăn 0 pro- 
punere formală de a retroceda Rusiei partea 
din Basarabia întârsă Romăniel prin tractatul 
de la: Paris din 1856. 

Grija și nemulțumirea cari nelinișteai opi- 
nia publică din momentul în care se aflaze 
subscrierea actelor de la Andrianopole, se 
schimbară întrun viă sentiment de măhnire 
și de amărăciune care se lăţi de la o margine 
la-cea-l'altă a ţărei când se cunoscu preten- 
țiunea cabinetului rusesc, transmisă la Bu-
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curescl de generalul Ignatief. Ministerul fu in- 
terpelat asupra acestui punct în Adunarea de- 
putaților și în Senat, și ambele Camete, în acord 
cu guvernul, votară cu unanimitatea tutulor 
nuanţelor de -opiniuni, moţiuni identice priu 
cari se declara. că representaţiunea naţională 
este hotărilă a mănţine întegritatea ţărei, și a 
nu admite-o instrăinare din pământul ei, sub 
nici o denumire și pentru nici-o compensa- 
țiune teritorială sau desdăunare. 

Trupele romăne aflate pe malul drept a Du- 
nărel priimiră ordin a reîntra în țeră. Misiunea, 
lor era terminată. Ele trecuseră Dunărea spre 
a împedica, agresiunile turcesci îndreptate în 

„contra teritoriului nostru, și a izgoni oștirile 
otomane: din cetăţile ţărmurene și din centrul 
lor de acţiune de la Plevna, de unde puteai 
porni atacuri asupra țărel n6stre. Turcia în- 
vinsă, renunța la luptă și cerea pacea, pri- 
mejdia din parte-Y pentru noi nu mai exista. 
Pe de altă parte, Pârta recunoscuse prin ba- 
zele păcel autonomia statului bulgar. Nu mai 
era, dar, motiv pentru 'a lăsa oștirea romă- 
nâscă în Bulgaria. 

Manifestându-și în mod solemn și categoric . 
voința de a nu ceda nimic din patrimoniul ei 
pe un schimb ori cât de mare și de avanta- 
gios, națiunea -romănă sperase că guvernul
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„rusesc, luminat asupra sentimentelor una- 
nime ale unei țări amice și aliate, nu va stă- 
rui în cererea-y Și va părăsi idea retrocedărel 
districtelor băsărăbene. Oamenii de stat. ruși 
nu ținură semă de acest sentiment în tracta- 
tul de pace pe care "1 încheiară. cu Turcia la 
„mere. la San-Stefano. Nici la negociările și 
la subscrierea acestul act, representanți al 
Romăniei, stat aliat și beligerant, nu fură ad- 
miși a participa. -Acâstă exclusiune se pâte Și 
“mal puţin justifica prin precedente ca. cele ce 
fuseseră invocate de cancelaria rus6scă pen- 
tru neadmiterea delegaților noştri la subserie- 
rea armistiţiului și bazelor preliminare de la 
Andrianopole. Pacea de.-la F “rancfort ?/,. în- 
tre Francia și Germania fusese semnată de 
Impăratul Wilhelm, în numele confederaţilor 
săi, .pe temeiul dreptului concedat de legile 
constitutive ale imperiului german, și afară 
de acâsta, statele aliate ale Prusiei, precum 
Bavaria, Wiirteriberg și Baden, fură chiămate 
a adera la tractatul de pace Și a pune semnă- 
tura ministrilor respectivi ax afacerilor străine. 
Pacea încheiată în urma, resbelului Italiei, în 
1859, se semnă nu numa) de representanţii 
Austriei și Franciei, dar Și de al celui-Valt stat 
beligerant, al Sardiniei. Precedentele pledaii dar - 
pentru Romănia, și argumenţiunea că Porta
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n'ar fi priimit delegaţii noștri la încheiărea pă: 
cei de la San-Stefano nu se pste susține, căci, 

prin basele de la Andrianopole, negociatorii 

otomani .se îndatoraseră a recundsce indepen- 

dența Romăniei. Turcia nu putea, deci, se re- 

fuse prima sancțiune din parte-! a acestei în- 

datoriri, subscrierea instrumentului de pace 

de către representanții unul stat părtaş la 

luptă, și recunoscut ca independent de însăși 
P6rta. Apoi acâsta priimise condițiuni mult 

mai 'durerâse pentru dânsa de cât acestă for- 

malitate, la care, în drept, ca în practică, nu se 

putea opune. 

: Tractatul de la San-Stefano fu aspra impu- 

neve a învingătorului asupra învinsului. Tur- 

cia era ca desființată de fapt. Coprinsul ace- 
stul tractat fiind în de obște cunoscut, vom 
lăsa. de o parte cele-lalte clause, și vom aminti 
numal pe acelea, cari privesc de-a dreptul Ro- 

mănia. Acestea, sunt, în substanță, că Pârta 

recunâsce independența Romăniei, care va 

face să valoreze dreptul la o indemnitate de 

resbel ce se va desbate între ambele părți. 

Până la încheiărea unu! tractat direct între 

Romănia și Pârta, supușii romăni se vor bu- 

cura în Turcia de (te drepturile garantate su- 

- pușilor celor-l'alte puteri europeane. Turcia 

cedeză.  sandjakul Tulcei (Dobrogea) către
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Rusia, pentru ca acesta să "i pâtă schimba cu 
partea Basarabiei întrsă Romăniei prin trac- 
tatul de la 1856. In sfirșit, la un articol pri- 
vitor la ocuparea Bulgariei de trupe rusesci 
penă la orgănisarea definitivă -a acestui prin- 
cipat, Rusia priimea de la Turcia dreptul de a 
păstra. în timp de doul ani comunicaţiunile 
trupelor sale din Bulgaria prin Romănia. 

Este de prisos a. insista asupra netăgădui- 
tei nedreptăţi, asupra atingerilor materiale ȘI 
morale ce aduceaii Romăniei stipulaţiunile 
acestul tractat încheiat fără dânsa, în privința 
ek, și, se pâle dice, în contra ei. Se înțelege 
dar lesne sentimentele de adincă întristare, de 
amărire și desamăgire ce el produse asupra 
țerei nâștre. Și nu numai asupra României, 
dar și asupra opiniunei lume! întregi acest 
Iractat făcu o viuă impresiune denemulţumire. 
Acestă nemulțumire se manifesta în chip neîn- 
doios printre populaţiunile din răsăritul Euro- 
pei cari se simţeai lovite în drepturile sai în 
aspirațiunile lor. Grecil se vedeai jertfiți. ele- 
mentului slav din peninsula balcanică; Alba- 
nezii, de origină greco-latină, âveai aceiași 
nemulțumire; Sârbii se plângeau de a nu fi 
obținut 'rectificarea teritorială-la care credeai 
că pot pretinde în temeiul dreptului istoric Și 
identităţei naţionale. In sfîrșit în însuși orga-
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nismul statului bulgar se:întrodusese un aluat 
care putea dospi neînţelegeri și vrăjmașil între 
Bulgari și Serbi din causa contestaţiunelor de 
fruntarii între aceste două state spre Niș și 
Bregovo. 

Tractatul de Ja San-Stefano atingea areptuni 
și interese colective ale marilor puteri euro- 
peane hotărind, fără dînsele, despre mutări de 
posesiune la gurile Dunărei, despre navigaţi- 
unea mărilor și trecerea strîmptorilor, cestiuni 
regulate prin iractate anteridre și cari priveaii 
însemnate consideraţiuni de: comerciu, de 
schimb şi înriuriri, economice şi: politice. -In- 
terese financiare internaționale, drepturi do- 
dândite de creditorii de titlurile împrumuturilor 
de stat contractate şi garantate de tesaurul tur- 
cesc, erai asemenea periclitate, aşa încât .nu 
mal remânea îndoială că imperiul otoman, re- - 
dus la câte-va crâmpeie de provincii, n'avea 
să fiă în stare 'a'ȘI ține angagiamentele contrac- 
tate și a plăti dobândile datorite. Ast-fel -in- 
strumentul de pace de la San-Stefano ameninţa 
a deslănțui conflicte mai întinse și mal mari. 

Incă de la încheiărea armistițiului de la 
Andrianopole, cabinetul austro-ungar propu- 

sese puterilor adunarea unei conferenţe pentru 
a examina basele de pace stabilite între Rusia 

și Turcia, și a le pune în acord cu interesele
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Europe. Propunerea conierenţei fusese priimită 
de cele-T'alte cabinete.:Dar când se află că în 
temeiul armistiţiului încheiat. la. Adrianopole, 
Rușii înaintaseră oștirile până la porţile capi- 
talei otomane și la. Galipoli, înconjurând ast- 
fel strîmptârea Dardanelelor, o emoţiune. ne- 
spusă se r&dică în Englitera, care vedea flota 

„el staționată la Besika, tăiată de Constantino- 
“pole, peste care nimic nu mai, oprea pe Ruși 
a se face stăpâni. Guvernul britanic. dete a- 
ordin amiralului Hornby a trece strimptorea 
Dardanelelor chiar cu forța, dacă -Turcil s'ar 
opune, și a: merge la insula Principilor, în faţa 
Constantinopolei. Imprejurările deveneau atât 
de grave, încât eraii temeri mari de un conflict 
direct între Rusia și Anglia ; adunarea confe- 
renţei nu maj părea probabilă. 

Tractatul de la San-Stefano, cu nemulțumi- 
rile ce am vădut că rădicase, crescea aceste 
temeri. Austria și Anglia mărturisiseră că in- 
teresele lor eraii. atinse de stipulaţiunile aces- 
tul tractat; Francia, Germania, Italia, decla- 
vaseră așijderea că disposiţiunile actului de la 
San-Stefano cară privese interese generale, tre- 
buesc .supuse. deliberărei în comun a celor- 
Valte puteri. La Pai Austria, propuse, și 
principele: Bismarck priimi adunarea la Berlin, 
în acest.scop, nu a unei,simple conferențe, ci
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a unui congres al ministrilor afacerilor străine 

al. marilor puteri. După două dile sosi ade- 

siunea. tutulor celor-lalte cabipete ; guvernul 

Angliei, singur, fără a respinge propunerea, 

făcu însă reserve formale cerând mai ântâiti 

a se stabili că congresul va. discuta tote: ces- 

tiunile menţionate în tractatul încheiat între 
Rusia, și Turcia, și că nică o schimbare adusă: 
stărei de lucruri anteridre nu va fi recunos- 

cută ca validă înainte de a fi udoptată și sanc- 
ționată de puteri, conform principiilor drep- 

tului public reîntărite -prin protocolul ad-hoc 

făcut la Londra la 17- ianuarie '1871. Rusia 

căuta să se sustragă de la acâstă îndatorire. 

Ea nu priimea discuţiunea de cât asupra ace- 
lor din stipulațiuni cari sar recunâsce că 
ating un interes european. Ori-cât de subtilă 

ar părea distincţiunea, ea era, în fond, seri6să, 

căci din punctul de vedere rusesc iractatul 

de la San-Stefano avea. să fiă despicat în două 

părți deosebite: una asupra cărei Rusia con- 

simțea să se facă discuţiune, alta pentru care 
acestă putere își reserva facultatea, a nu ad- 

mite desbateri, considerănd-o numa! de domen 

direct între dînsa și Turcia. Cabinetul -engles 
cerea ca tractatul întreg, fără nici o reservă și 

restricțiune, să fiă supus, examinat și discutat. 
Guvernul rusesc și guvernul engles stăruiau
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fiă-care în punctul săi de vedere, și nică unul 
nu voia să cedeze. Schimbul de note 'diplo- 
matice care urmă până pe la jumătatea lui 
marte s. v. nu aduse nici un mijloc de înțele: 
gere, negociările pentru adunarea represen- 
tanţilor puterilor fură încă o-dată întrerupte. 
Relaţiunile între ambele puteri rivale se înăs- 
priseră tot mal mult, demnitatea. fiă-căret in- 
trase în joc 'considerănd ca umilire a ceda 
celei-Valte, presa în ambele ări devenise fârte 
agresivă una către alta, opiniunea publică era 
ațițată în ainândouă părţile. a 

Atunci fu trimis în. misiune generalul Ig- 
natief, disgraţiatul . de. la Gorny-Studen - şi 
triumfătorul, acum, de la San-Stefano, spre a 
da. esplicaţiuni, ca autor al acelui tractat, la. 
Berlin și la Viena, şi “spre a căuta mat ales a 
împăca și a cîştiga pe Austria "la vederile și 
combinaţiunile. guvernului din St. Petersburg. 
Dar pe când diplomatul rusesc să silea. să se 
înțel6gă d'a dreptul cu contele Andrassy, și să'l 
despartă de Anglia, sosi în Viena și în cele- 

„alte capitale r&sunătârea circulară, a marchi- 
sului de Salisbury, împreună 'cu vestea gra- 
velor decisiuni. luate la Londra. Acesta puse 
captt misiunei generalului ' Ignatief. Austria 
voi să se reserve în faţa . nuoilor. evenimente. 

Intr'adevăr Anglia: hotărise a dovedi că 
20
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oposiţiunea și protestările sale în contra trac- 
tatului de la San-Stefano nu erai numai 

platonice. Lordul Derby care representa în 

cabinet idei mal moderate, se retrase de la 

direcțiunea afacerilor străine ; marchisul de 
Salisbury îl înlocui, și noul cap al Foreing- 

Oficiului adresă la !/, aprilie agenţilor diplo- 

matici al Marel-Britanil o apăsată circulară 

dată publicităței, care combătea punct cu punct 

tractatul impus Porţel, și declara că Rusia, n'are 
nici puterea, nici dreptul d'a schimba singură 

și în profitul săi starea. de lucruri din Orient 

statornicită de Europa. In acelaș timp șeful 
cabinetului, lord Beaconsfield, supunea la *,, 

aprilie semnăturei Reginei dout proclamaţiuni 

prin cari se chiăma sub arme reserva. armatei 

şi milițiile. Trupe englese se trimiteau la Malta, 

și o numerdsă flotă de transport priimea ordin 

să aducă acolo, prin canalul de Suez, contin- 

gentele Indiilor. Leul britanic se deşteptase; 

pârlamentul, în discuţiunea provocată asupra 

politicei esteridre a cabinetului, se pronunțase 

pentru dinsa cu însemnată majoritate ; în mee- 

tinguri populare se reclama cu animaţiune res- 

belul dacă Rusia nu va ceda cererilor Angliei. 

La armamentele englese Rusia răspunse 

prin alte armamente. Trupele rusesci din pe- 

ninsula balcanică și din jurul Constantinopolei
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priimiră întăriri ; mobilisări complementare se 
făcură pentru a .spori oștirile din”năuntrul 
imperiului cari trebuiaii să apere costele mări- 
lor și să respingă încercări de desbarcare ale 
flotei inamice. | | 

.O subscripțiune publică, sub palronagiul 
guvernului și președința marelui-duce MOȘ- 
tenitor, se deschise în Moscova cu scop de a se 
cumpăra corăbil cari urmaă să fiă armate și 
să se pună în gâna bastimentelor de comerciii 
ale adversarului. 

Acâsta era în aprilie 1878 îngrijitorea. situ- 
aţiune a lucrurilor. Anglia și Rusia armând 
din resputeri; Austria luând. precauțiuni și 

„cerând delegaţiunilor imperiului credite pentru 
mobilizarea armatei, pe când presa acestei țări 
reclama o alianță strinsă cu Englitera. Opinia 
publică în Francia, în Italia, aproba rolul de 
apărător al tractatelor luat de cabinetul. engles. 
Turcia, din parte-i, făcea mari silinţe sub direc: 
iunea lui Osman pașa, eroul de la Plevna, 
ajutat de mușirii Muktar și Mehemet-Ali, pen- 
tru aşi reconstitui puterile militare. Inlesnită 
de subsidiile englese, ea înjgiăbase, cu cel 
60,000 prinși întorși din. Rusia, o oştire de 
130,000. 6meni hotărâți a lupta. cu desnădej- 
duire; și, întrunită cu trupele englese adunate 
la ] Malta, susținută de flota celei mai mari pu-_
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ten maritime din lume, acestă oştire otomană 
ar mai fi putut cerca încă odată sâria r&sbsie- 

lor pentru a scăpa, printr'o supremă opintire, 

existenţa patriei. - 

Alături de marile puteri întrarmăndu-se și 

pregătindu-se la nouă şi mal întricoșată luptă, 

statele dunărene și balcanice, Romănia, Ser- 

bia, .Montenegiu, Grecia, își încordau și ele 

silințele, își culegeau forțele pentru a fi gata 
a le arunca. unde "și-ar fi credut interesele 
mai ocrotite. 

De la o margine, deci, a Europel la alta, de 

la Baltica și marea Nordului până în Asia șîn 

Indii, sgomote de arme, pregătiri de r&sboiu, 

“acesta, era nota dominantă în luna lut marte 

şi aprilie 1878. Dar în acâstă învălmășială, 

în ac6stă ameninţătore întorsătură a lucruri- 

lor, care era situațiunea particulară a țărel 

n6stre ? 

In urma votului identic și unanim dat de 

Camere în privinţa propunerei Rusiei de a "i 

da în schimbul Dobrogei partea din Basarabia 

restituită Romăniei la 1856, d. Kogălniceanu, 

ministrul trebilor din afară, adresă la 9 mar- 

te cabinetelor o notă prin care deslușia mo- 

tivele politice, economice și naționale, precum 

și consideraţiunile de interes. public european 

la gurile Dunărei, cari determinau națiunea



„CONCLUSIUNE. . 399 
romănă a se rosti în 'contra acestul schimb și 
a'l.respinge. Când se cunoscură preliminarele 
păcei de la San-Stefano, guvernul romăn pro- 
testă în mod energic în contra acestui tractat : 
lovind în atributele suverane ale Romăniei, 
în situațiunea cîștigată de. dînsa în dreptul 
ginţilor prin tractatul de la Paris, și recuno- 
sculă din noii de însăși Rusia prin conven- 
țiunea din +, aprilie 1877. Intradevăr, făra 
mai vorbi de cele-Palte. jicniri în interesele - 
materiale și în relaţiunele de comerciti și de 
navigaţiune ale statului romăn despre care 
-Rusia trâtase Și dispusese fără mandat, puind 
Prin acâsta sub un fel de tutelă și dependență 
a sa directă o 'țâră neaternată de fapt, dar 
stipulațiunea prin care Rusia hotâra cu Turcia 
cesiune eventuală de teritorii romăn, era o lo- 
vire și o: negaţiune a articolului 2 -al conven- 
țiunel subscrisă de Rusia cu Romănia în-co- 
prindere că: <pentru ca nică un inconvenient 
«saii pericol să nu resulte pentru Homănia 
«din faptul trecerey “trupelor ruse pe teritoriul 

„«S&ă, guvernul M. S. tutulor Rusiilor se obligă 
-<a mânţine Și a: face a se respecta drepturile 
<politice“ale statului romăn, ast-fel: cum re- 

-<sultă din legile interidre și tractatele existente, 
«precum și a mănține și a apăra integritatea 
cactuală a României.» Apoi Rusia mal în- .
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scriind în articolul 8 al stipulațiunilor de la 

San-Stefano dreptul de comunicare şi de tre- 
cere a armatelor sale din Bulgaria prin Ro- 
mănia, supunea teritoriul nostru la un fel de 

servitudine în timp de duol anl. 
In faţa contestaţiunilor cari se r&dicaii din 

tâte părţile în contra tructatului de la San- 
Stefano, guvernul rusesc era. fârte nemulțumit 
de energica oposiţiune ce întîmpina acest act 

şi din partea. naţiunei romăne. Cancelariul 
imperiului, într'o explicațiune ce avu la 15 

marte cu representantul Romăniei la. Peters- 

burg, generalul principe I. Ghica, declară a- 

cestuia că «cu tote strigătele în ţâră și străină- 
tate în afacerea Basarabiei, hotărîrea Rusiek 

este irevocabilă ;' că ea nu vă duce acâstă ce- 

stiune înaintea congresului, căci ar fi o ofensă 

către Impăratul; că dacă altă putere va face 

acesta, Rusia. nu se va asocia. Ea. voiesce să 

trateze acâstă cestiune numai cu Romănia, 

dacă nu va reuși s'o facă să cedeze, apol va 
lua, Basarabia cu forța; dacă Romănia va 
opune împrotivire armată, ea-l va fi fatală.> *) 

Pucin ma! în urmă, la 3 aprilie, principele 
Gortchakofi interpelă pe generalul Ghica dacă 

este adevărat că guvernul săi are intenţiu- 

%) Veqi Bue- Boo, Turkey, n? 26 din 1878,
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nea să r&dice protest în contra articolului S 
al tratatului din San-Stefano, și 7] însărcină 
să transmită cabinetului din Bucuresci că, 
dacă. are de gând să protesteze și să facă. opo- 
sițiune, apoi Imp&ratul, care era r&u dispus 

: în contra Romăniei din pricina Basarabiei, va 
da ordin a se ocupa Romănia ȘI a se desarma 
armată romănă. Guvernul romăn nu se opri 
înaintea acestor amenințări. EI trimise repre- 
sentantului Romăniei la Petersburg instruc- 
(iuni a răspunde cancelariului Rusiel că Ro- 
mănia a protestat și protestă în confra tutulor 
slipulațiunilor în privința ei din tractatul de 
la San-Stefano, prin urmare Şi în contra arti- 
colului S. Iar cât pentru desarmarea armatei 
române, Domnitorul însărcină pe baronul 
Stuart, agent diplomatic al Rusiei la Bucu- 
res], și transmise asemenea ordin genera- 
lulu Ghica la Petersburg, a declara principe- 
Iul Gortehakoit că Impăratul fusese martor 
Și veduse cu ochii săi cum scie să ȘI facă da- 
toria armata romănă; dînsa nu va suferi, dar, 
să fiă desarmată fără a fi mal ânteiă strivită 
cu Domnul ei în frunte. 

Apoi în fața amenințărilor de ocupaţiune și 
de desarmare ale Rusiei, fiind că oștirile TU- 
sesci se îmmulţeau în Romănia şi nu se rnăr- 
gineaii numai în posiţiuni pe liniile lor de co-
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municaţiuni și de etape spre Bulgaria, dar pă- 
reaui că voiesc să'și întindă rada lor, Domni- 
torul ordonă oștirel romăne a lua și dinsa 
bune posiţiuni defensive pe linia Slatina-Pitescl- 
Târgoviște. Ast-fel aliații până mar: de ună-ci 
cari combătură frățesce alături înaintea. Plev- 
nel, sieteaă -acum față în faţă, privindu-se cu 
răcâlă și cu neîncredere. Șeful cabinetului ro- 
man, d. |. Brătianu, se duse la 5/2 marte la 
Viena, şi de acolo la *, la Berlin, spre a apăra 
pe lEngă imperiile Austriei și Germaniei drep- 
turile Romăniei, şi a cere pentru dinsele spriji- 
nul acestor puteri, pe când principele Ion Ghica, 
trimis în misiune la Londra, îndeplinea aceiași 
însărcinare pe lângă guvernul engles. 

Crisa în care era Europa şi în care trăia 
(era n6stră decând cu semnătura armistițiului 
de la Andrianopole, la *,, ianuarie 1878, se 
prelungi încă în lunile lui marte Și aprilie s.n. 
Impreună cu acâstă crisă urmată armamen- 
tele în Rusia și în Anglia, precum și temerile 
unui îngrozitor conflict care putea pune în 
flăcări Occidentul și Orientul. Dar cu cât trecea 
timpul, cu atât se r&ceati de o parte Și de alta 
patimile aprinse în primul moment de înfer- 
bintare, cu atât se vedeai mai deslușit pri- 
mejdiile ce puteau nasce dintr'un asemenea 
mare r&shoii pe care principele Bismarck, în
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limbagiul săi 'pitorese și realist, îl numise 
„lupta între chit și elefant. Lupta, desemnată 
ast-fel în glumă, putea să aducă, însă, rele in- 
calculabile amândoror țeri. . 

Dar când ork-ce nădejde de înţelegere părea 
peste: putință, tocmai atunci aproprierea se 
făcea pe tăcute. Rusia, începea a vedea des- 
lușit anevoinţele situaţiunei sale, pericolul în 
care putea îi: pusă de a perde, printr'un nou 
r&sboii, râdele celui susținut pân'aci. Oştirile 
rusesci din Turcia Europei, din jurul Cons-: 
tantinopolei şi din Asia, erati bântuite de epi- 
demiile tifosului, frigurilor Și disenteriei. Până 
în lunu maiii intraseră în spitale 70,000 bol- 
navi din armata rusâscă despre Dunăre , 
24,000 din armata Asie. *) Personalul medi- 
cal chiăinat a da îngrijiri era mal cu s6mă se- 
cerat în chip îngrozitor; 50 medici militari Și 
54 hirurgi muriră numa! în luna lui aprilie, 
114 medici și 360 hirurgi se înbolnăviră. Pe 
liniile de comunicațiuni ale oștirei, răul se în-! 
tinse până în Rusia ; în februarie, 3 până la 
+00 persâne se îmbolnăveati pe di de tifos în 
St. Petersburg; „documente oficiale constatat 
că la 25 marte erai atinse de acestă bâlă 

  

*) Vedi Westitorul Cure Roșii, Raportul către societatea în Pertală de medicină din Caucas, şi colecţiunea darului Golos pe uizla februarie mura și aorilie 1878. |
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3747 de individe în capitala imperiului. Ar- 

mata rusâscă în campaniă să topea, deci, di 

cu di înainte de a se deschide lupta care ar îi 

trebuit să reînc€pă în condițiuni atât de defa- 
vorabile: cu Anglia vrăjmașă, cu Turcia setosă 

de a se răsbuna, și unde încă acum mal erai 
sub arme și mal dedeaii de lucru, oștirei ru- 
sesci, populaţiuni musulmane râsculate ca 

Pomacii din munţii Rodop ; cu Grecii, cu Să&r- 
bi, cu Romănii, amăriți și nemulţumiţi; cu 

Austro-Ungaria, în fine, înduoi6să și împinsă, 

p6te, în cele din urmă a se alătura de adver- 

sarii car sar fi r&dicat cu arma în contra 
tractatului de la San-Stefano. 

Apo! starea financiară a Rusiei care, în cur- 

sul anului de r&sboiii susținut până acum se 
îngreunase; devenise și mal îngrijitâre. In 

ajunul campaniei se convocase un consiliu de 
financiari la Petersburg care declarase că 
Rusia p6te cheltui 100 miliâne ruble și face 
resbel trei luni de dile; resbelul ținuse dece 
luni și costase peste $00 miline. Moneda 
hârtie a Rusiei perduse în timpul r&sboiulul 
+50]. Financiele rusesci erau sleite și nu pu- 
tea să lupte cu: puterea bănâscă a Engliterei. 

Cabinetul britanic recunoscu, dar, că sus- 
ținerea, desinteresată a principiilor al căror 
apărător se constiluise, nu putea afla sprijin
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material din partea: celor-l'alte puteri cari nu 
eraii dispuse să se alăture de dinsul Și să 
apere, chiar cu armele, dreptul public, sânţenia 
tractatelor, suveranitatea areopagului ' euro- 
pean. De vreme ce fiă-care putere se călăuzea 
mai 'nainte de tâte de conveniențele și de 
interesele sale, se putea cere ca Eglitera sin- 
gură să aibă mal mult păs de. drepturile Eu- 
ropel de cât Europa însăși, și se putea mustra 
cabinetului engles de a. se îngriji, la răndul 
sti, a ocroti interesele sale proprii? Punctul 
culminant în preocupaţiunile politice ȘI  Co-. 
merciale ale Angliei, este drumul Indiilor și 
securitatea posesiunei acestui întins și avut 
imperii peste mări. Acâstă povățuiesce mai 
mult de cât orl-ce” acţiunea Engliterel în afară, 
acestă determină linia el de purtare în cesti- 
unea Orientului. Dacă pe cale de negociări și 
de înţelegere guvernul britanic dobândea: pu- 
tință să-și asigure calea Indiilor prin canalul 
de Suez, dacă Rusia, făcea concesiuni în pri- 
vinţa cesiunilor teritoriale impuse Turciei în 
Asia, așa în cât să nu amenințe posesiunile 
indiene ale Engliterei, apoi interesele speciale 
ale acestei țări erai destul de ocrotite spre a 

-nu maj fi silită a se expune la un r&sboii 
pentru susținerea unor drepturi generale pe
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cari cele:l'alte puteri le susțineau în mod cu 
totul platonic. 

Rusia, deci, fiind dispusă a face concesiuni 
pentru motivele ce s'a arătat, și Marea-Bri- 
taniă a le priimi, negociările începură din noii 
pe la jumătatea lui aprilie s. v, și Ja 20-amitie 
contele Schuvalof, ambasadorul Rusiei la Lon-. 
dra, obținu din partea lordului Beaconsfield 
și marchisului de Salisbury. comunicarea, con- 
dițiunilor de înţelegere între ambele state. Spre 
a da mai bune lămuriri Suveranului său, con- 

tele Schuvalof fu chiămat la St. Petersburg, 
unde sosi după. ce se întălnise cu principele 
Bismarck la Friederichsruhe. Ambasadorul - 
şedu în Petersburg până la */,, maiă, căci nu 
fusese lesne a învinge înfluenţele . din jurul 
Țarului lucrând la respingerea ori-cărei con- 
cesiuni, și la -:mănţinerea tractatului de la: San- 
Stefano care măgulea ideile panslaviste. Con- 

“tele Schuvalof se întârse la Londta cu hotă- 
ririle definitive de învoire ale Rusiei. La 15. 
mai negociările între Anglia şi Rusia -ajun- 
seră la capăt, şi învoirea între . ambele puteri 
era, întratât destvârșită, încât ea să așternu 
întrun memorandum subscris de ambele părți, 
și cu putere îndatoritâre chiar când în con- - 
gres nu S'ar fi putut stabili înțelegere asupra 
altor puncte din tractatul de la San-Stefano. 
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Acest memorandum fusese comunicat Germa- 
niei care ”] priimise cu muiţumire, căci realisa 
scopul de împăciuire urmărit de principele 
Bismarck, și acest document diplomatic se în- 
cunosciinţase și Austriel. - 

Ast-fel, dar, înțelegerea între Rusia, Anglia, 
Austria şi Germania. era îndeplinită; cele-Talte 
puteri n'aveai interese directe! și atât de grâve 
în joc. spre a se despărți de majoritate. Cât 
pentru Turcia, ea era învinsă Și nu Y remânea 
de cât să priimâscă, ori-ce îndulciri, fiă cât de 
slabe, | a condiţiunile ce 1 impusese înving&- 

„torul: Ma 
Rusia nu se mai opunea, deci, la discutarea 

în întregul s&i a tractatuluy de la San- Stefano; 
dar acestă discutare devenea acum teorelică, 
de vreme ce. se stabilise acordul cu Anglia, 
Austria şi Germania asupra punctelor esen- 
țiale. Acest acord, consemnat î în memorandul. 
subscris de contele Schuvalof și marchisul de 
Salisbury, coprindea un- -spre-dece puncte, în- 
tre cari cele mal de căpeteniă privea modi- 
ficarea delimitărei Bulgariei stabilită de trac- 
tatul de la San- Stefano, delimitare care re- 
buia să se. oprâscă la linia, Balcanilor. Rusia 
se mal îndatora a nu ȘI î împinge mai departe 
cuceririle asupra posesiunelor Turciel în Asia, 
posesiuni cari, dicea . memorandul, <aveaii de
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<aci "nainte să fiă încredințate întrun chip 
«special ocrotirei Engliterer;» iar orașul Ba- 
jazid și valea: Alașkert în Armenia, cedate 
Rusiei de tractatul de la San-Stefano, aveaii 
să fiă întârse Turciei. "Țarul dedea asigurarea 
că nu este în intențiunea sa a converti în ane- 
xiuni teritoriale îndemnitatea de r&sboii, și că 
acestă indemnitate nu r&dică drepturile de 
creditor ale guvernului englez asupra Turciel. 

In fine în privinţa” cestiunei Basarabiei, ar- 
ticolul 11 din memorandul de la 51. maiil 
dicea.: - 

«Guvernul M. S. britanice s'ar crede dator a 
«rosti adinca sa părere de răi pentru casul 
«când Rusia ar stărui definitiv asupra retro- 
«cedărei Basarabiei. Fiind “însă îndestul de 
«stabilit că cel-Talți semnatari ai tractatului 
«de la Paris nu sunt gata a susține cu armele 
«delimitarea. României statornicită de acel 
«tractat, Anglia nu se află destul de imediat 
«interesată în acâstă cestiune pentru ca să fiă 
«autorisală a, lua singură răspunderea, de a se 
«opune la schimbarea projectată, și ast-fel se 
<îndatorâză a nu contesta hotărîrea în acest 
<sens.> | | 

Cu aceste concesiuni Rusia 'ȘI asizura re- 
cun6scerea celor-lalte stipulaţiuni ale actului 
de la San-Stefano. Anglia, părăsind tărâmul
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apărărel drepturilorigenerale pe care rămăsese 
isolată, se preocupa numa! de interesele ei 
speciale. Memorandul de la '5/s maiă men- 
ționa, în termeni nehotăriţi, că ocrotirea impe- 
riului otoman de primejdiile ce ar putea să în- 
timpine în Asia va fi, de aci înainte, încredin- 
țată Engliterei. Nu trecu multă vreme Şi se 
află, ce însemna aceste cuvinte. Intr'adevăr, 
în urma unor negociaţiuni începute lu Con- 
stantinopole în acelaș timp când cabinetul din 
Londra căuta s& ajungă la înțelegere cu gu- 
vernul Rusiei, d. Layard, ambasadorul britanic, 
hotărise pe guvernul Sultanului să priimâscă 
o convențiune de alianță defensivă între Marea- 
Britaniă și Inalta Pârtă. Acestă convențţiune 
subscrisă la "it și ținută secretă până la 
deschiderea congresului, stipula că, în casul 
când Rusia ar cerca să se facă“stăpână pe oul- 
ce allă porţiune de teritoril ale Sultanului în 
Asia, peste cele hotărite de tractatul definitiv 
de pace, Anglia se îndatoresce a se uni cu 
Turcia, pentru apărarea acelor teritorii cu pu- 
terea armelor; iar, spre a pune pe Anglia în 
măsură de a asigura mijlâcele trebuincidse 
pentru îndeplinirea îndatorirei sale, Sultanul 
consimte a da insula Ciprului pentru a fi.ocu- 
pată și administrată de Engliteva. Prin acest 
act dibacii al politicei lordului Beaconsfield,
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încercările rusesci de cucerire în Asia aveau să 
întimpine acum în cale nu numai împrotivirea 
Turciei, dar și pe aceia a Angliei. Acâsta do- 
bândea un 'drept precis și direct de interve- 
nire, un protectorat exclusiv Și recunoscut de 
Portă în provinciile asiatice, în cari dinsa: se 
obliga a întroduce reforme sub coritrolul en- 
glez; o stavilă mai seri6să de. cât puterea 
slăbită a Turciei, puterea britanică, să rădica 
în faţa poftelor de înaintare a Rușilor în valea 

“ Fafratului şi în drumul Indiilor. In fine, prin 
trecerea Ciprului, care comandă costele Siriey 
și intrarea canalului de Suez în Mediterana, în 
mânele Engliterei, dinsa sprijinită pe Malta și 
pe Gibraltar, avea mijlce și ma! eficace pentru 
a apăra comunicaţiunile cele mal scurle și re- 
pedI cu imperiul s&ă indian. 

_ Austria vedu cu mulțumire înțelegerea între 
Anglia și Rusia, căci dinsa re alisa adunarea 
congresului de la care aștepta satisfâcerea do- 
vinţilor sale : ocuparea Bosniel și Ilerzegovinel. 

“ Protagoniștii cei mai interesaţi fiind ast-fel 
împăcați și mulţumiţi, principele Bismarck a- 
dresă din noi marilor pute învitare Ja con- 
gresul- care se adună acum definitiv la !,, iunie 
la Berlin. 

Romănia își împlini până în cele din urmă 
datoria, apărăndu-și dreptul. Președintele 'con-
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"siliului de miniștrii, d. L. Brătianu, și ministrul “ afacerilor străine, d. Kogălniceanu, se duseră pentru a susţine causa ț&rel lor înaintea con- „gresului. In a noua şedinţă a imputerniciţilor 
statelor representate, se discută dacă trebuie să se admită și să se asculte delegaţii romăni. Trimișii greci fuseseră priimiți în diua aceia. „ «După ce a ascultat delegaţii unei națiuni care <reclamă provincii străine,» dise marchisul de Salisbury, «congresul va lucra drept ascul- " <tând representanţil unei țări care cere să păs- <lreze pământuri cari sunt ale el.» Se hotări ascultarea trimișilor noștri, şi, în ședința a decea de la imi» ministril romăn) fură in- 

” troduși în congres; - - 
D. Kogălniceanu dete citire unul memoran- 

dum care arăta motivele naţionale, politice și 
economice pentru cari Romănia .nu putea să consimță la perderea Basarabie!; amintea .că “acest pâment era romănesc și că îmbucăţirea 
făcută la 1812 nu se putea justifica nici prin faptul, nick prin dreptul de cucerire. Tot așa de puţin ca la 1812 se putea acum cere, în te- meiul dreptului. de cucerire, Basarabia de la 
Romănia pe care Rusia, în tot timpul ultimu- Iul r&sboiă, a considerat'o că un stat indepen-. - dent și aliat, cărei 1 a. garantat. expres inte- gritâtea actuală prin -convenţiunea de la i, 

27
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aprilie 1877. Memorandul ma! cerea ca leri- 

toriul romăn să nu fiă supus dreptului de tre- 

cere a 'oştirilor rusesci cât vor ocupa Bulgaria, 

ca delta Dunărel și insula. Şerpilor, posesiuni 

seculare ale Romăniei, să se înapoieze. In 

fine delegaţii ţărei n6stre reclamaiu partea ce 

se cuvenea acesteia în despăgubirea de resbel 

cerută de la Turcia, în proporţiune cu puterile 

militare puse în liniă; exprimait încrederea că 

independenţa statului romăn: va fi recunos- 

- cută de Europa, și rosteaii dorința ca neutrali- 

tatea sa să fiă garantată. 

După retragerea delegaților romăni, primul 

ministru al Angliei luă cuvântul și declară că 

a vădut cu cel mal mare regret stipulațiunile 

articolului 19 din tractatul -de la San-Stefano 

cari ating, fără nici o necesitate, articolele 4 

şi 20 ale tractatului de la Paris, şi îndatori- 

vile luate de Rusia față. cu puterile europeane 

pentru a se garanta libertatea de navigaţiune 

a Dunărei. Lordul Beaconsfield. atrăgea. totă 

îngrijirea înaltei adunări asupra. unei stări de 

lucruri atât de grav, şi fără chiar a examina 

dacă schimbul de care este vorbă este, sai 

nu, sancționat de posesorul actual, împuter- - 

nicilul Angliei deplângea acâstă ingerenţă în 

tractatul de la Paris, şi protesta în contra el. 

De vreme ce cel-lalți semnatari al acestui 

.
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tractat declinazeră orl-ce amestec în afacerea de faţă, primul ministru a] Marei-Britanie nu putea povăţui pe Suvernul Reginei de a între- buința puterea spre a mănţine stipulaţiunile tractatului de la 1856, dar.protesta în conira acestei schimbări, Și aștepta deslușirile ce co- legii săi ruşi: vor fi în măsură să dea congre- Sului asupra îndatoririlor ce Suveranul lor înțelege a lua pentru ocrotirea. libertăţei Du- nărel. Nici unul din representanţii celor-Palte puteri nu r&dicară glasul spre a. Susține pro- testul lorduluy Beaconsfield. Principele Gort- „chakof ținu un discurs care, după resumatul din protocolul ședinței, tindea mal ales a de- monstra că retrocesiunea Basarabiei -n'avea să exercite nici o înriurire asupra libertăţei de navigaţiune a- Dunărel, și conchidea prin declaraţiunea că guvernul. său este hotărit a : nu ceda asupra: acestei: cestiuni. Contele Schuvalof mal adăogea la aceste cuvinte că afacerea Basarabief putea să fiă considerată de Rusia ca o cestiune de ambiţiune şi: de in- teres, sati cao cestiune de ondre. Rusia a, voit să o reducă la cestiune de. onâre, și de aceia nici n'a ceruț părțile de teritoriu de la gurile - Dunărei cu întregul. Delta, a cărei po- sesiune ar fi putut să constituiă o amenințare sai un amestec în libera plutire a riulur. Con-
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tele Schuvalof' era convins .că Romănia nu 

perdea în acest schimb, căci 1 se oferea un 
teritorii mal întins, și cât pentru principiul 

integrităţei și' independențel Romăhier amin- 

„tit de lordul Beaconsfield, representantul Ru- 

siel dise că Romănia n'ar putea să'și „păstreze 

acâstă integritate și independenţă pe câtă 
“vreme ar stărui să viețui6scă din despoierea 
(des dâpouiles) unul mare imperiii care se 

“crede în drept a'și revendica o fașiă din ve- 

chiul săi teritorii. 
„Nedreptaiea fu consumată. In a dout-decea 

ședință, Ia 1/,, iulie 1878, tractatul de la Ber- 
lin se subscrise. Nu vom insera aci întregul 

acestul lung document în î; de articole, căci 

el a avut o publicitate destul de întinsă spre 

„a fi în de obşte cunoscut. Ne vom mărgini nu- 
mal a aminti că cestiunile privind ţera n6stră 
au fost coprinse în articolele 43 până la 47, 

stabilind în punctele de căpeteniă că înaltele 
părți contractante recunosc independenţa. Ro- 
„măniel, legând-o de următârele două condi- 

ţiuni.: egalitatea confesiunelor și credințelor 

religi6se pentru folosinţa. drepturilor civile şi 

politice; întârcerea Basarabiei către Rusia în 

schimbul Dobrogei, limitată printr'o liniă por- 
nind la Est de Silistra penă în marea Nâgră,
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la Sud de Mangalia, cu delta Dunărei. și in- sula Șerpilor. | | a 

Descrierea faptelor și evenimentelor ce am întreprins în acâstă. carte ne-a impus datoria a resuma, în urma narațiunei luptelor și pă- tăliilor, fasele diplomatice, resultatele politice ale resboiului din 1377—1878 în care îm- prejurările ce am desvoltat în introducerea aceste! scrieri au adus țera nostră în situa- țiunea de a interveni. Acestă resumare co- 
prinde partea „Care se numesce politica resbo- îulul, pe care nu puteam, fără lacună, s'o Jă- săm neatinsă. Ne-am silit a face acesta în chip cât se pote mal obiectiv într'o lucrare - adresată în special armatei, care trebuie să remână în afară de ori-ce polemici și discu-” țiuni politice. Căci, în cestiuni de asemenea, natură, și may vîrtos în afaceri cari privesc acțiunea naţională în afară, mintea oștenului n'are de cât o Singură părere, aceia a guver- nului țărei sale, ochii lul nu cunosc de câl o unică col6re, aceia a drapelului, veșment sân- țit al patriei. Apol de-și aii trecut aprope dece ani peste întîmplările ce povestim, ele sunt, totuși, prea prOspeie pentru a fi putut intra cu desăvârșire în domenul rece și desbrăcat de patimi al posierilățer; multe âcte ale pro- cesului lipsesc, sai sunt încă în discuţiune.
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“Dar din documentele cari slaii- faţă și sau 
adunat până acum spre a constitui dosarul 

causei desbătute în congresul de la Berlin, 

acea instanţă supremă, acea juridicțiune- eternă 

și permanentă care este-mal'presus de cât mi- 
nistrii, de cât suveranii și de cât congresele, 

înaltul tribunal al istoriei, va privi nu fără un 

sentiment de stimă și de îndreptăţită simpa- 

tiă cum un popor 'mic la număr, dar mare 

prin consciința dreptului și iubirea de patriă, 
'Şl-a apărat cu neșovăire pe t&râmul diplo- 
matic, ca și pe câmpul de bătaiă, pământul 

strămoșesc. Acest tribunal cercetându-și re- 
gistrele, r&sfoindu-și analele, va vedea că nu 

era dreptă alegaţiunea că Romănia, cerând 

să păstreze Basarabia, «ar fi voit să trăiescă 

din despoierea unui mare imperii care se cre- 

dea în drept a 'și revendica o fășiă din vechiul 

stu teritoriu.» Căci istoria stă faţă spre a do- 
vedi. că Basarabia n'a intrat în posesiunea. 

Rusiei decât la. 1312, dată de Turcia care nu 

avea titlu legal spre a face acestă cesiune; că 

Romănia stăpânise până atunci de cinci ve- 

curi acest pământ, și că numele, chiar, al celei 

mai strălucite familii al căror membrii aii ocu- 

pal în timp de peste tre! sute de ani tronul ţ&- 

rel, numele Domnilor Basarabi, este: marlur | 

al acestei stăpâniri romănesci. |
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Neputendu-se tăgădui nici dreptul de pose- 
siune, nici vechimea titlului, al. douilea împu- 
ternicit al Ţarului la congresul din Berlin 
mal disese că Rusia nu tăcea din cererea Ba- 
sarabiei o cestiune de intăres, ci o cestiune de 
ondre. Negreșit era, grei a dovedi interesul de 
salute și de siguranţă care ar fi cerut ca un 
imperiu de 2 milisne 262 1nit miriametri pă- 
traţi întindere cu 90 miliâne populaţiune să 
'ȘI însușescă un petic de pământ de 930 mi- 
riametri pătrați cu 137,000 locuitori. Cestiune 
de ondre, s'a dis la Berlin. Dar sânțenia an- 
gagiamentelor, semnătura guvernului rusesc 
pusă pe convenţiunea, din “ls aprilie 1877, 
nu erau și acestea cestiuni de ondre? 

Judecata nepărtinitâre a viitorimei cu- grei 
va putea, desluși că întradevăr onrea Suve- 
ranului, securitatea și mărirea imperiului Tu- 
sesc impuneai o purtare atât de aspră. faţă cu 
Romănia, și acea judecată nu se va putea do- 
miri cum 0 țră mare ca Rusia, o naţiune pu- 
ternică și evlavisă a putut să răsplătâscă ast- 
fel altă naţiune de aceiași lege care 7 a fost 
aliată leală, care 7 a alergat în ajutor în cea- 
sul de primejdiă, și a amestecat frăţesce la 
Plevna sângele ej cu sângele rusesc. Vătă- 
marea adusă Romăniei în congresul de la
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Berlin, dreptatea imanentă și nestrămutată a 

istoriei nu o va putea sancţiona. 

Nu ne stă în cuget, precum n'avem nici în- 

deletnicire, nici “cădință a aprecia aci politica 

conducătâre a unul alt stat în ceia ce privesce 

interesele sale exclusive. Dar întru cât acea 
politică se resfrânge asupra intereselor n6stre 

atingându-le direct și simţitor, ca în eveni- 
mentele pe cari le povestim, avem și dreptul, 

și datoria, a'o cerceta şi a o studia din privirea 
acestor speciale interese. Cercetarea și studiul 
acesta atent trebuie să'l facă orl-ce Romăn 

care voiesce bine să se lumineze asupra cau- 

selor și asupra efectelor ultimului r&sboiu. 

Aceste cause şi aceste efecte noi ne-am silit 
a le descrie pe cât u fost în puterea mijlâcelor 

n6stre. Prin titlul acestei cărți: Luptele Ro- 
mănilor în resbelul din 1877—1878, eram în- 

datoraţi a nu ne mărgini numal în naraţiunea 
întimplărilor militare, dar a face și un scurt 

resumat despre faptele naţiunei întregi, căci, 

în acea memorabilă periodă, lupte ai fost 

| pentru naţiune ca și pentru armată, lupte 

grele, lupte patriotice, lupte prin cari genera- 

țiunea de astădi a arătat că a sciut să se ins- 
pire de marile tradiţiun! ce a moștenit de la 
generaţiunile precedente, și că la rândul el s'a 
făcut vrednică d'a fi luată de generaţiunile
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viitre drept pildă a împlinire! datorie către 
țeră. Pentru cititorul care a bine voit a ne 
urma până aci, a trebuit, dar, să facem des- 
voltările coprinse în acest capitol. încheiător 
spre a'i pune în vedere, împreună cu resulta- 
tele militare, și resultatele politice ale răsbo- 
iului din 1877—1878. 

Căci cată a se mărturisi, în cugetul multor 
din compatrioţii noștri resultatele politice nu 
le pricinuiesc aceiași mulţumire ca resultatele 
militare. Este netăgăduit că cu o oștire victo- 
ri6să, cu jertfe simţităre, cu încordări mari Şi 
devotamente minunate din partea tutulor cla-- 
selor sociale, Romănia n'a putut să scutâscă 
perderea unei părţi de -teritoriii, n'a putul să 
înlăture strimbătatea care “1 s'a făcut la San- 
Stefano și s'a priimit la congresul din Berlin. 
Insă dacă ceva p6te amorţi asemenea durere, 
este, mai 'nainte de tote, simţimântul datoriei 
împlinite, este încrederea că țera n'a eșit mo- 
ralmente scădută din aceste deshaten. Din 
protivă ea 'Ş-a dovedit, în acordul opiniunei 
întregi din afară, vitalitatea, energia, puterea 

„consciinței el naţionale. Ea n'a cedat Rusiel, 
a trebuit să cedeze instanței cărei și mal mari 
de cât no'sunt siliți să se supună, concertului 
puterilor europeane. Dara fost nedrept congre- 
sul! Pentru prima ră st vădu însă acum în
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lume că și cel mari sunt supuși nedreptăței și 

rătăcirei? Hotăririle congreselor, ca -tâte lu- 

crurile imperfectei naturi omenesci, pot greşi. 

Când congresul de la Miinster și Osnabriick, 

în 1648, proclama dreptul 'Ţerilor-de:Jos de a 

se constitui în naţiune liberă și independentă, 

el făcea un act de dreptate care ţine până a- 
stădi. Dar când congresul din Viena de la 1815 

unea cu sila națiunea belgiană cu regatul 

olandez, el făcea un act nedrept în contra li- 

perei disposiţiuni de sine-le a popsrelor, şi la 

1$30 Belgia se despărțea de Olanda. Când 
același congres de la 1815 confirma, indepen-: 
denţa şi neutralitatea elveţiană, el făcea un 

lucru înţelept și dăinuitor. Când îmbucăţea, 
însă, peninsula italică în sumă de petice și de 

guverne nesulerite și, în mare parte, străine, 

așa în cât principele Metternich să pâtă dice 
că Italia nu este de cât o expresiune geogra- 

„ fică, congresul făcea atunci un act nelrainic, 
Italia este astăqi o naţiune liberă, mare, unită 
sub un rege italian. 

Dar fără a mai căuta exemple în alte ţăui, 
țera și istoria nâstră nu nile dau ele înșile ? 
Congresul de la Paris din 1856, atât de bine- 
voitor pentru noi, nu ne a refusat unirea Prin- 
cipatelor sub un singur Domn și monarhia 
ereditară, cereri naţionale cari s'au realisal
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mai tărdiu?' Nu, congresele diplomatice 'nu 
sunt fără păcat; dreptatea singură, ca dumne- 
deirea din care purcede, este eternă și nepe- 
rit6re. 

Romănia n'are a se căi dea fi luat parte 
la resboiul din 1877—1878. Sa dis că dacă 
ar [i stat d'o parte, tot ar fi obținut indepen- 

denţa. Se pte, este chiar probabil şi nu tăgă- 

duim. Însă pe când tâte cele-l“alte state din 

r&săritul Europei făcuseră atâtea silinţe, atâ- 
tea jertfe pentru drepturile ce revendicaă, pen- 
tru neat&rnarea ce voiaii să 'ȘI asigure; pe 
când Serbia luptase în 1876 până la copleşi- 

vea teritoriului şi la secarea puterilor «i, şi re- 
începuse, cu l6te acestea, lupta la 1878; pe 

când Montenegrul se bătea de doi ani cu mi- 

nunată vitejiă ; pe când Grecia însăși, care 'şi 

făcuse probele de vitaliialilate şi de eroism în 

lupta-pentru independența ei de la 1821 la 

1830, si totuşi își trecuse în 1$78 oștirile 
peste fruntarii, şi nu le retrăsese decât după 
asigurarea puterilor că înteresele ei nu vor fi 

trecute cu vederea la încheiărea păcei; — pe 
când acâstă lucrare de vicţă și de energiă se 

petrecea în jurul el, Romănia singură "ȘI ar fi 

obţinut neatârnarea fără luptă, fără un sacri- 

ficiă pentru dînsa. Ar fi fost ea tot atât de 
mândră? Oare acea neatârnare așa de eftin



q22, | CONCLUSIUNE 

dobindită n'ar fi avut mai mult caracterul 
unul dar benevol fiă din partea Rusiei, fiă din. 
partea puterilor, și acest -dar n'ar fi impus 
țări n6stre îndatoriri de gratitudine, dacă nu 
şi de dependenţă și de smereniă cari '% ar fi 
făcut o situaţiune mai puțin demnă în con- 
ceztul națiunilor libere: și suverane? N'avem 
de cât să ne uităm în vecinătatea n6stră, peste 
Dunăre, spre a avea răspunsul la acâstă în- 
trebare. 

In sfi rșit abținendu-se, avea Romănia ma! 
mari sorți de a salva Basarabia? Documente 
și acte oficiale, între carl comunicarea con-. 
telui Schuvalof către contele Derby din 2-maie__ 
1877, au dovedit hotărîrea de pe atunci a gu- 
vernulul rusesc de a ne lua acestă provincia. 
Dacă alianța n6stră militară, dacă concurşul 
eficace și mergerea n6stră în ajutorul Rusiei 
la Plevna n'a putut să schimbe acestă hotă- 
rire, negreșit că nu abţinerea. din parte-ne pu- 
tea s'o îmlădie şi s'o facă mal favorabilă no&; 
acâsta abţinere ne-ar fi r&dicat lillul Și mal 
mare. pe care 1] dobîndisem la. ocrotirea Rusiel, 
și n'ar fi crescut pentru not stima lumei, care, 
cel puțin, nu ne-a lipsit. 

Istoria proprie! n6stre țEră, și în acestă pri- 
vinţă ne pâte da bune înv &țăminte. La 1777, 
Turcia, tot prin abusul de putere și călcarea
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"de drept de cari avea, să se mai facă îlică o 
“dată vinovată către no, dă din teritoriul 
nostru Bucovina Austriei, şi nimeni, îi afară, 

nu se pieotupă de nedreptatea ce ni-se făcea. 

“La 1812 Turcia dă 6răși din pământul nostru - 
tâlă Basarabia Rusiei, și nică atunci nimeni 
nu se îngrijâsce de vătămarea ce ni se aduce. 

“ Obţinut-am la 1777 şi la 1812 vre-o compen- 
saţiune, vre-o despăgubire, pentu teritoriile 

ce ni se luai? 

„Dar lucrurile cari se petrecuseră atunci 

când Romănia era strivilă de nenorocire, de- 

“ sarmată și fără apărare, nu se mal petrecură. 

“la 1878. TŢâra discută acum liber în năuntru, 

protestă și apără în afară drepturile: el; ea 

"fa admisă a 'ȘI dice'cuvântul în congres, ces- 
tiunea fu privită ca o afacere generală intere- 

“sând Europa. întrâgă, care, singură, avea că- 

dere s'o resolve. Romănia nu mal era acum 

"cu scăluşiul în gură, ca la 1777 și 1815, nu 
maj era mută şi desarmaţă; ea dovedise pe 

câmpiile de bătaiă valrea e! militară, precum 
dovedea în faţa. mesel. diplomaţiei consciinţa 
deșteptă a drepturilor ei naţionale. Europa " 

_Trecunoscu neată&rnarea și suveranitatea de 
stat, și dacă, spre a depărta, causele unul noă 

conilict pe care luase sarcina a'l înlătura, con- 

gresul de la Berlin adjudecă Basarabia Rusiei,
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el recunoscu însă Romăniel dreptul la o-com- 
pensaţiune . teritorială care. nul fusese acor- 
dată nici la 1777, nicila 1812, Areopagul 
puterilor. celor mari îi dete delia Dunărei și 
Dobrogea.. Acâsta era o. despăgubire precum 
țera n6stră n'o putuse obţine atunci când nu 
mal era în măsură să arate vitalitate politică 
și ostășescă, și cel puţin, pe lângă acest be- 
neficiii material pe cure Romănia nu'] ceruse, 
dar 1 se recunoscuse ca un act de dreptate, 
ea mal dobândea un însemnat beneficii moral 
care este un capital având și dinsul valrea 
sa în relațiunile d'între popsre, acel al consi- 
deraţiunei din partea opiniuneli nepărtinitâre 
pentru energia e patriotică. 

Pârghia care servi națiunei romănesci spre 
„a ajunge la aceste resultate, undlta care " 
dete putinţa a eși cu onor din grelele eveni- 
mente cari se petrecură în 1877—1878, a 
fost armata. Dacă pentru dînsa făcuse Și ur- 
meză a face mereu (âra darnice sacrificii, *) 
armata, le resplăti pe deplin, căci cu ajutorul 
el Romănia apucă iarăși calea din care o 
abătuse viforul vremilor, cu ajutorul ej popo- 

  

*) Istoria armatei nâstre, și, se pote dice fără presumpţiune, îs- 
toria modernă a României, întrEga el activitate morală și materială, 
se împarte în două mari periode distincte: înainte și dupe resboiul din 1877. Caracteristice în acestă privință sunt cifrele budgetulut
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rul romăn se întorse la seculara-i menire 
care făcuse de timpuriu dintr'însul, spre a trăi 

în. mijlocul puternicilor vecini cari "1 înconju- 

rail, 0 naţiune bărbată și ostășescă, și tot 
într'o. vreme și un element de civilisațiune 
creştină, de libertate şi de propășire în Eu- 
ropa r&săritenă. Prin faptele armatei sale; 
țera își consânţea, acum dreptul la neatărnare 
și la suveranitate; din oţelul: tunurilor cuce- 
rite de dinsa își făurea o regală corână, și 
mulțumită acestor fapte Romănil ati cuvânt - 
să dică: «Prin noi înșine.» . 

Dând în acestă scriere dreptatea: care se 

cuvine armatei, . povestind cu mândria oul- 

cărei inimi romănescl vitejiile'ei, arătând“în- 

semnalele servici! ce dînsa a adus patriei, - 

n'am căutat câtuși de pucin se însuflăm oște- 
nilor noștri trufașă  măndriă, nemtsurată so- 

colință de sine-le. Asemenea vătămătâre por- 
nirl lipsesc pe atât din cugetul nostru, pe cât 

sunt și de 'depărtate din spiritul iubiţilor no- 
Șiri frați de arme, spirit pe care scriitorul a- 

ministerului de resbel. In peri6da de 14 ani, de la 1$63 la 1577 

acest budget însumeză : 

Credite budgetare Credite extraor. - Total 

215 752.225 24 435135 240 190.360 
In perisda de 10 ant de 

"- la 1877-1887: 233-534.104 130.050 340 3064.418.444
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cestor rânduri, nefiind străin de dinșii, crede 
al cunâsce în: deajuns. Ostaşii români sciti 

"toți că armata este un instrument la a cărui 
perfectibilitate” trebuie a .se lucra necurmat; că 

„ori cât de bun ar fi, el nu este nicl-odată de- 
săvârșit, şi că val! de oștirile, chiar cele ma! 
gloriose, cari adorm pe laurii lor. Ostașil ro- 
“măni sciă asemenea că la dinșii mintea, tre- 
“huie să șI păstreze pururea ascuțiș și agerime 
"ca Și spada, că numa! nepregetată muncă, | 
simțină încordate, sus înălțate suflete sunt al 
faptelor mari nesecat izvor, : 

Dar istoriei apar țin aslădi faptele ce âm po- 
” vestit aci, , judecata” lor n'am făcut-o noi, a fă- 
“cuto opiniunea în genere, a făcut'o! și alte 
“armate. Când în urma cădere! Plevnei, Capul 
statului Frances și Impe&ratul. Germanie! tri- 
miteai ' Domnului “Romănilor decorațiuni de 

acelea cari âcolo nu se daii de cât comaridan- 
ților de oştiri victori6se, medalia militară -a 
Francie! şi ordinul pentru merit al Prusiei, ne-. 
greșit că legiuitele și înaltele căpeteriit ale 
armatelor franceză și germană, onorând pe 
supremul comandant al 6stel romănesci, ai 
recunoscut și onorat însușirile, precun ȘI Vi- 
tejiile acestei 6ste. 

“Sarcina ce ne am luat prin: scrierea de faţă 
este terminată. Avem, negreșit, consciința ne-
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des&vârșirei lucrărei nostre în raport cu întin- 
derea subiectului ce am cutezat a tracta, su- . 
biect cu atât mar bogat și nemărginit, cu cât | 
el nu coprinde numai isbândile oștirei, dar și 
abnegaţiunea, devotamentele, faptele de stră- 
lucit patriotism al€ țerel întregi în memora- 
bila periodă a. r&sboiului” din 1877 —1878.. 
Dar îngăduința cu care se priimesce la: rădi- 
carea une) zidiri, alături 'cu meșteri : iscusiți. 
și cu geniall arhitecți, chiâr și salahorul 'cel 
mai modest, ne dă nădejde că se va întîmpina. 
cu bună voire și petricica, ce am avut în cu- 
get cucernic și noi să aducem la măreaţa zi-. 
dire, la .templul istoriey naţionale: și al imări-: 
rilor Patriel. E 

Acesta a .fost singurul îndemn care ne a fă- 
cut'să întreprindem acestă naraţiune, iâr nică 
cum dorința de a, face apologia. r&sboiului în 
sineși, de a exalta luptele săngersse.. între 
meni.:Ca, fite-şi cine suntem şi nor: pătrunșt 
de bine-facerile păcei, de neprețuitele fol6se 
ale. frăţiei între popore. Dar 'orl-ce ar dice 
ubii generoși filantrop! și sentimentall mora- 
liști, vedem că r&sboiul este un fapt nedespăr- 
țit de omenire, un fenomen care se înfățișeză 
în Ordinea politică cu aceași neînlăturată stă- 
ruință cu care'se repetă în ordinea fisică unele 
mari și periodice sguduiri precum cutre- 

28
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mure, inundaţiuni, incendiuri, epidemii, etc: 

cari r&pun neînțeles atâtea vieți. Pentru filo- 
soful care caută însă a se învoi cu lucrurile 

cum sunt iar nu cum ar dori să fiă, pentru cu- 

getătorul care năzuiesce a se împăca cu con- 

cepţiunea unei superidre şi nepătrunse voinți 

a tot conducătâre și regulătore, r&sboiul, acest 

rău vechiii ca și lumea, rămâne o nedeslușită 
taină care are neapărat și părți crunte şi du- 

rer6se, . dar. care :dă prilej . firei omenesci să 

desfășure cele mal mari frumuseți morale. Da, 
în r&sboiii omul se desface de lanţurile și de 
cătușele materiei, se desbară de boldurile ego- 

iste și josoritâre pentru a 'și împlini funcţiu- 
nea sa ideală pe pământ prin pornirile curate 

cari 1 stăpânesc atunci inima, prin simțirile 

de eroism, de devotament și de jertfire până 

la mârte pentru binele obștesc. 

Nu trebuie, deci. hulit cu ori-ce -preţi r&s- . 

boiul, căci el este un izvor de virtuți înalte 
și de iubire către: patriă. EI este și un trainic 
ciment al clădirilor naţionale, o pavăză şi o 

ultimă ocrotire a ondrei și a libertăţei pop6- 

relor, și istoria ne înveţă că el este mai în tot 
de-a-una un premergător și un agent în des- 
voltarea intelectuală și în civilisaţiunea lor. 
In vechime, ca și în vremile mai apropiate de
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noY, după fiă-care periodă r&sboinică apare și 
o periodă literară, artistică și filosofică. | 

Fiă-ne permis a dice, înainte de a termina, 
încă un cuvânt camaradilor noștri din armată 
căror acestă carte este special dedicată. Lip- 
sindu-ne călăuze sigure, opere complecte ȘI 
făcând autoritate cari să fi fost publicate păn' 
aci la noi asupra evenimentelor ce am pove- 
stit; nevoiţi a ne mărgini în amintiri și notițe 
personale și în bine-voitâre comunicațiuni, se 
vor afla, fără îndoială, lipsuri în lucrarea acâ- 
sta a cărel sîrguire a fost; mal "nainte de tste, 
a fi cu adăver și cu bună credință alcătuită. 
Multe fapte, multe nume ne-au scăpat, pâte, 
din vedere, fără scire și fără voiă. Dar pentru 
a scrie cum se cuvine glorisa epopeă a na- 
țiunel și a oștirel romănesci în ultimul resbel, 
nu 0 slabă pană ca a nostră este de ajuns; 
trebuie dalta puternică care sapă în piatră, 
trebuie tiparul în care se -târnă bronzuride . 
nemurire eroilor, de pomenire faptelor mari. 
Nu sarbedele rânduri ale unei sarbede cărți 
pot statornici neperitor vestea acelor fapte 
și faima acelor eroi: cu jertfe de *'naltă fire, 
cu nobil și generos sânge ele stau scrise pentru 
veciniciă în cartea neamului romănesc. 

FINE
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PARTEA DOUA. LUPTELE IN BULGARIA 

CARTEA ŞEASEA 
Trecerea Dunărei. — Sosireu ?'nainteu 

Plevnei. : 
. . Pag. 

Posiţiunile ocupate de divisia 4-a peste Dunăre până la» 
trecerea armatei romăne. — Ofensiva romăntscă începe 
cu mişcările detașamentelor . de cavaleriă şi de ante- 
gardă însărcinate a pregăti și acoperi trecerea grosu= 
lul armate! nâstre.— Brigada de cavaleriă a divisiunel 
a 3-a este trimisă peste Dunăre la Nicopole, şi de 
acolo peste Vid. — Ante-garda divisiunel a 3-a trece 

- Dunărea la Corabia, ocupă Măgura Și Ghighen şi se 
întinde pe malul stîng al Iskerulur.— "Restul trupelor 
divisiurel a 3-a trec succesiv Dunărea pe pontâne la 
Corabia, întăresc ante-garda și se întind pe valea I1s- 
kerulul.— Bănuială despre un atac al Turcilor asupra 
armatei romăne în marș de desfăşurare peste Dunăre. 
-— Atacul turcesc se îndrâptă în contra armatei rusesci 
din'naintea Plevnei la Zgalince și Pelişat.— Corpul al 
IV-a rus susţine și respinge atacul.— Osman pașa aflând 
înaintarea armatei romăne, reintră în Plevna,— Valea 
Iskerului adoptată ca liniă primitivă de operaţiuni a 
armatei n6stre.—Motivele cari determinară modificarea
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  aceste! linii și înlocuirea er prin linia Vidului.— Divisia 

3-a priimesce ordin a se strămuta de pe valea Iskerulur 
pe valea Vidulur.— Divisia de reservă, cu Domnul Ca- 
rol în cap, trece Dunărea pe podul de la Siliştidra. 
Măgura.— Înalt ordin de di către armată, — Procla- 
maţiă către națiunea romănă. — Domnul Carol ia 
comandamentul trupelor aliate Tuse-romăne formând 
Armata d: Vest, şi stabilesce cuartierul săi gencral la 
Poradim.— Marșul trupelor române spre a ajunge pe 
-Posiţiunele lor înaintea Plevnei.— Atacul asupra Lovcel, 
— Compunerea și efectivele Armatei de Pest, - Posiţiu- 
nile ocupate de acestă armată înaintea Plevnei la 25 
august (6 septembre), ,. î... .. 

CA RTEA ȘEAPTEA 

Gri yiţau 

Consiliul de resbel pentru a hotări operațiunile armatelor 
aliate romănă-rusă în contra Plevnei. — Părerile sta- 

 tului-major rusesc.. — Părerea Domnului Romănilor, 
— Atacul general asupra Plevnel este decis.— Descrie= 
rea posiţiunilor ce urmaă a se ataca.-—Armata Jur Os- 
man pașa.——Bombardare de patru dile .care precedă 
atacul. — Ordinile Domnitorulur către trupele armatei 
de Vest pentru executarea aceste bombardări.— Di. 
visia 4-a romănă ia posiţiune în faţa Grivier. —Prima 
di de bombardare 1a 26 august, (7 septembre). —Divisia , 
4-a înainteză peste n6pte bateriile zale ma! aprope de 
posiţiunile inamiculur ; divisia 3-a se aș€dă dimineţa în 
faţa Bucovel.—A doua di de bombardare, 27 august, 
(S septembre), — Atacul redanului din "naintea reduter 
Griviţa de către regimentul al 13-ea de dorobanţi și un 
batalion din regimentul al 5-ea de liniă.— A treia qi 
de bombardare, 23 august, (7 septembre).— Cercarea 
de eşire a 'Turcilor spre Etropol, lupta cavaleriei ro- 
măne care respinge pe vrăjmaș.—A patra di de bom- 
bardare, 20 august, (10 septembre). — Ordinele și 
pregătirile pentru lupta generală ; formațiunea cold- 
nelor de atacă. — Ajunul batalier,— Diun de 30 au- 

1—42
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Pag. gust, (ui septembre). — Inceperea bataliei de către 

trupele generalilor Skobelef şi Krylof.—Cursul bata- 
liel la2 ore.— Atacul Romănilor.— Divisia 3-a întăl- 
nesce a doua redută de lâ Griviţa.— Mârtea maiorului 
Șonţu și căpitanului Valter Mărăcinenu.— Atacul divi. * siunel a 4-a ; respingerea lui. — Al douilea atac.— Al 
treilea atac împreună cu Rușii, respins asemenea.— 
Al patrulea atac.—Luarea redutei Griviţa... , 43—134 

CARTEA OPTA 

*Nanintea Plevu ci 
Consecuenţele celet de a treia bătăli de la Plevna.—Schim- barea tacticei urmate până aci în contra posiţiunei tur. cesci, În locul atacurilor generale se hotărâsce de co- mandamentul rusesc și romănesc a împresesura Plevna şi a sili armata Jai Osman pașa să se predea.—Re- cunâscerea vitejiei cu care luptase oștirea romănă,-— 

Scris6rea Impăratului Rusier către Domnul Romănilor. —Turcil iaă ofensiva la 31 august (12 septembre) în contra. redutei Griviţa cucerită de Romănt și în contra 
celor 2 redute ocupate de generalul Skobelef.-—Roma. 
nit resping pe Turci.— Generalul Skobelef, după ce „luptă tâtă diua, părăsesce cele 2 redute. — Romănii încep lucrările de apropiere în contra reduter Griviţa n? 2 şi de întărire a linier lor de împresurare — Se presintă Domnitorului stegul luat de ostașii noștri în lupta de la zo august (12 septembre) — Respingerea 
de către Osman pașa a cererel de armistiţiii pentru a să redica răniții şi a se îngropa morții. — Suferințele 
răniților noştrit rEmași pe câmpul de luptă și crudimele turcesc. —Atac al Turcilor la *|4 septembre în contra redute! ocupată de Români, Turcii sunt respinși, — Cuvintele pentru car! trupele romăne întreprind o nouă . acţiune în contra redutel Griviţa n%,2— Atacul de la Sha septembre. — Operațiunile cavalerie! romăne şi ruse pe malul sting a] Vidului, la Vestul Plevner.— Lupta ro- şiorilor şi călărașilor la En6ja, cucerirea unui stindard. 
— Intrarea în Plevna a primului convoiă turcesc cu apro-



IV 

visionări de hrană și muniţiuni.— Formarea corpului 
romăn de observaţiune între Vid și Isker pentru asi- 
gurarea liniilor de comunicaţiuni ale armate! nâstre.— 
Lucrările de întăriri ale Românilor înaint&ză cu acti- 
vitate ; scurt resumat al acestor lucrări pnă la mijlo- 
cul lui septembre.-— Sosirea înaintea Plevnel a genera- 
ului Todleben.— Inspectarea posiţiunilor Plevnei de 
acest general î impreună cu Domnitorul și cu marele-duce 
Nicolae.—Laude făcute Romănilor pentru fortificările 
severșite de dânșir.— Generalul Todleben numit ajutor 
al căpeteniet armate! de Vest.— Demonstraţiunea ge- 
neralului Krylof cu cavaleria rusă-romănă în contra Ra- 
hovel. - Călăraşi romănt prind.un convoi turcesc 
care voia să între in Plevna. —Recunâscerea divisiunel 
a 2-a romănă, susținută de cavaleria de peste Vid. a 
posiţiune! turcesci de la Opanez. — Intrarea celui de 
al duoilea convoi turcesc în Plevaa.— Generalu Ar- 
noldi înlocuesce pe generalul Krylof în comandamentul 
cavaleriei rusă și romănă de peste Vid.—Ordin de di 
al generalului Krylof,— Lucrările de întărire ale Romă 
nilor de la 13/,, septembre la %/,, octombre, — Greu- 
tăţile întîmpinate de soldaţii noștri în săvârșirea acelor 
lucrări şi în serviciul de tranșee. — Motivele cas1 deter- 
minară a treia acţiune în contra redutel Griviţa n? 2.— 
Atacul divisiunel a 4 a la î îhgoctombre.. . ,. 135—222x 

CARTEA NUOA 
Luarea Inhovei.—Câderea Flewnei 

Greutățile întîmpinate de trupele aliate 'naintea Plevnel se 
măresc din timpul iernatic, din starea comunicaţiunilor 
și din condiţiunile sanitare defavorabile. — Ingrijirile 
din causa prelungirei resbelului; silințele făcute în țeră 
spre a veni în ajutorul armatei cu cele trebuincise.— 
Neajunsurile pricinuite de cadeverele rămase neiîngro- 
pate în faţa Plevnei, amenințare de epidemil, —-- Nouă 
propunere făcută lui Osman pașa pentru încetare de 
arme spre a se immormânta morţii de ambe părţi, că- 
duţi în luptele precedente.— Propunerea este priimită.



  Ingroparea morţilor la 24 octombre.—Sosirea ajutâre- 
lor din Rusia. Garda imperială împreună cu alte trupe 
rusesci trimise 'naintea Plevnel, sunt puse sub coman- 
damentul Domnului Romănilor—'Turcit formeză o nouă 
armată la Sofia pentru despresusarea Plevnei. — Co- 
mandantul armatei de Vest decide a se tăia liniile de 
comunicaţiuni și de retragere a lui Osman pașa spre 
Nord-Vest și Sud-Vest. —. Atacul Gorny-Dubnikului și 
Telişului de trupele gardel rusescI; atacul Dolny-Dub- 
nikului de trupele romănesci la 2 octombre.—Con- 
cursul dat acestor atacuri de brigada Cantili. Demon- 
straţiunile armatei de împresurare de pe malul drept 
al Vidulu. — Operațiunile detașamentului colonelului 
Slăniceanu între Vid și Isker.— Coionelul Slăniceanu 
priimesce ordin a ataca Rahova,— Corpul de observa- 
țiune de la Calafat are ordin a bombarda Vidinul și 
a împedica trimiterea de ajutâre din acesta cetate. — 
Cufundarea monitorului turcesc la Canapa.— Atacul și 
luarea Rahovei la 7/.g, Sau şi 9 noembre, — Tasem- 
nătatea aceste! izbănde.— Scris6rea marelui-duce Ni- 
colae către Domnul Romănilor.— Ordin de di al Dom. 
nitorului. — Scrisorile Domnitorului către colonelul 
Creţeanu, căpitanul Merișescu și văduva maiorului Ene, 
— Disposiţiunile luate de comandamentul armate! de 
Vest pentru a sili armata turcescă din Plevna a se pre- 
da.— Ordinea de bătaiă a armatei romăne.-—Generalul 
Gurko are misiune a opera spre Sudul Plevnei și a 
opri înaintarea armatei de despresurare ce Turcii adu- 
nă la Sofia.— Lucrările de întăriri, de apropiere și de 
mine s&verşite de Romăni până la căderea PlevneL.— 
Somaţiune făcută lui Osman pașa de a se preda ; res- 
pingerea el, — Impărțirea armate! romănă-rusescă în - 
sectori, disposiţiuni pentru a întîmpina pe vrăjmaş în 
casul uner eșirr.—Prinșii turcesci şi fugarii din Plevna 
aduc sciințe despre starea oştirei turcesci și despre * 
pregătirile de eşire. — Eșirea "lu Osman pașa la 28 
noembre s, v.—Bătălia.— Predarea și căderea Plevne!, 223—334



“VI 

CARTEA I)ECEA 
Smaărdan.— Vidin 

  Nouile objective ale armatelor „aliate romăne-ruse după 
căderea Plevnei. — Împăratul Alexandru. plecă din 
Bulgaria spre a se întârce în Rusia trecend prin Bu- 
curesci.: — Hotăririle în privința operaţiunilor ce ai 
a se executa de trupele nâstre. — Armata instituită 
în scop de a împresura Plevna este disolvată — Dis- 
locarea trupelor române şi rusescl. — Ordinul de di 
al marelui-duce Nicolae.—Scrisre de mulțumiri adre- 
sată Domnului Românilor. — Noua ordine de bătaiă 
a oștirel nâstre. —Asprimea iernei în Bulgaria. Greu: 
tăţile aduse prin acesta operaţiunilor și transportului 
prinşilor turcesci cari se evacuaă spre Romănia și 
Rusia. Sentimentele de compătimire și de umanitate 
ce li se dovediră în ţera nâstră. — Domnitorul se în- 
târce în Bucuresci chiămat de trebile Statului, — Pri- 
imirea entusiastă ce i se face.— Corpul romăn de Vest, 
care ocupase Cibru-Palanca, înainteză spre Lom-Pa- 
lanca. — Divisiunea 3-a romănă ocupă Giurgiu, Olte- 
niţa și Calărași, — Trupele nâstre observă și isolsză 
de Vidin cetăţuia Belgradjik, și iai în stăpânire Arcer- 
Palanca. Oştirea nâstră înainteză spre Vidin. —Imuptă 
la Vitbol şi Nazirmahala ; Turcii sunt respinşi. — Des- 
crierea cetățer Vidinulut și a întăririlor sale.— Posi- 
țiunile luate de corpul de Vest pentru împresurarea 

„acestei pieţe despre malul drept al Dunărer, şi con- , 
cursul dat împresurărel de trupele nâstre de la Ca. 
lafat, — Înaintarea divisiunilor romăne de pe malul 
bulgar pentru a restringe cercul în jurul Vidinului, — 
Împresurarea cetățuiei Belgradjik de către brigada 
2-a a divisiunel a 2-a.—Lupta la Novoselo, Rupce și 
Rainovce — Posiţiunile de la Smărdan şi Inova.— 
Atacul Smărdanului; luarea acestei posiţiuni și a celei 
de la Inova de oștirea romănescă,— Eșirea garnisânel 
turcesci din Vidin la 15/23 ianuarie sprea recuceri 
Smărdanul ; respingerea 'Turcilor, — Bombardament . 
de ştse dile asupra Vidinului, — Armistițiul și or. 

Paz.



VII 

Pag. 
  dinul de suspendare a ostilităților. — Convenţiunea 

pentru predarea cetăților împresurate trupelor ro- 
măne ; armata turcescă părăsesce Vidinul şi Belgrad- 
jikul și se retrage spre Nig ec c.. . | + 335—3854 

Conelusiune ....., în n... n e e 385—430 
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