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Răsedla

Românilor

r

e:

Ardeleni

sub căpetenia lor

HORIA,
în ierna

Episodu

din

1784

istoria

—

1783.

Transilvaniei,

Confererţă ţinută la Atheneul din Pucureso!
ama
în 1!/2ș fevruarie 1873,

Domnilor,

V&gdendu-vă acumiă, dinainte mea, așa
de numeroși

și aşa de

binevoitori,

vă rogii,

mai

nainte

de tâte, să

credeţi că nu mă amăgescii însu'mi
cu deşcrte şi pretențiose măguliri,
Sciii bine că nu, spre a asculta nevo
i&sa și nedibacea mea rostire, Vaţi datii ostendla
a vă aduna şi
a vă închide

astă-scră,

aşa de mulţi,

în sala cam

c6să și cam monotonă a Atheneului nostr
u.
Nu meritii ei atâta sacrificii; nu merit
i

ondre.

De

se cuvine,
Aţi

întune-

et aşa

aceia, chiarii de la începutii, o voiu
da cui ea

venitii

aci,

cum

vine

totii d'a-una

roniânul,

— cu voiosă stii îngrijată grăbire,—
cândi se aşteptă a

vede

r&sărindă

din

umbrele

trecutului,

luciul

„mare faptii naţională; ați veniti cum
vine, când

vre

unui

eli dă
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cu gândul

că

rEsunetul,

chiarii
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are să audă şi să reculcgă în mintea sa,
și slăbitii,

alii

vre

unui

puternicii sus-

pini ali inimelor românesci,
M'amii

încumătatii

dar şi eii, în momentul

acesta,

cândii atât€ mendre amintiri, atât€ dulci speranţe și
atât€ amarnice îngrijiri s'a redeșteptatii în sufletele
n6stre,

m'ami

încumătatii,

dicii,

a rechiima

la

luarea

aminte a publicului românescă, unii actii din tragedia
n6stră naţională, puginii cunnoscutii aci la not şi în genere

răi apreguitii

pent

acumii.

Acestii actii, — răscâla Yobagilor Ardeleni sub căpetenia lor, Horia, — s'a petrecuti, mai ași put dice,
la granițele nâstre, dincolo de judeţele Jiiului. Eli abi€
peste șese anni de astăgi își va împlini primul săi centennariiă,

Şi cu tâte aceste, cândă intrămii în cercetarea nelegiuitelor întocmiri sociale care Lai produsii, a faptelor crunte prin care sa semnalatii, a sfârșitului îngrozitorii la care-a ajunsă, ne-amii crede cu mai multe sutimi
de anni depărtați de timpuri și de locuri așa de înrăutăţite, așa de încruntate,

așa de sângerâse,

Dar, ceia ce s'a petrecută cu Românii din Ardelii
la 1785,—acumii nou&-deci și patru de anni,—se adduce
așa de multii cu ceia ce s'a întâmplatii, totii acolo, cu
şese deci şi patru de anni mai în urmă,—adică, mai sub
ochii. nostri, la 1848,—încâtii rămâne să ne întrebămiă
decă cum-va

veninul

socială,

care

a provocatii,

în acea

nenorocită țerră, suroră a nâstră, aşa periodice şi desperate frenesii, s'a sterpiti acumii cu totul, sâă decă nu
*
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cum-va mâne poi-mâne, el are să isbucnâscă din noii,
prin
şi mai crâncene şi mai spăimentătâre convulsiuni? .
Vrendii nevrendiă, cată să purtămi grijă de ja-

ratecul,

care

bine

scimiă

că

ascunsă

sub

cenușă,

nu se

mistuiesce şi care pârtă în sînui tâte urgiile focului
şi
perjolului, precum şi tote ragele luminei, tâte binefa
cerile căldurei.
Numai lumini şi înfrăţitâre căldură! iată de siguri
ceia ce noi, Românii, dorimii: pentru înşine şi pentru
fraţii nostri de peste totii locul.
Dar, din nenorocire, nu sunt toți la o-laltă, la acelaș
cugetii cu noi, și adesc sârtea ostindesce: fără voiă
pe
sermanul poporii români, la lungi, la grele, la nemeri
tate încercări.
Fiindi elii însuşi de o fire blândă, prietendsă, deşteptă,
priimitâre şi iubitâre de tâte bunurile culturei, —ast-fe
lii
încâtii vre-o câţi-va annt numai de pace și de libertate,
îi sunt de ajunsii, ca să'şi curăţe țerrina de ori-ce buruYeni sălbatice şi să se pună d'a rândul cu alte popsre
,
care aii lucratii secol îndelungă la cultivarea lor,—fiindă,
dicii, așa bine înzestrați de natură, Românii, bietii! se
vădii mereii stânjeniţi în desvoltarea lor firâscă, opriţi pe
locii în silă și nevoiţi a toti plivi, a totă lepăda de
pe

brazdele

lor, petrârele sterpe

ce le asvârlă

mereii

vecini

dușmani în ogdrele lor.
Domniele-vâstre vedeţi şi cunnosceţi țârra nâstră cea
dintre Carpaţi și Dunăre, în trecutul ca şi în presentele
ci. De aceia nici că cugetii a atinge aci despre petrele
ci din casă.

-8
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La Carpaţi o să'mi ducii jalea;

cum dice vechiul nostru poetii;
Lor cii volu s'o hărăzescii |

In ţerra munţilor,

în mândrul Ardelă ali Românilor,

voiu să vE strămutii cu mintea, și —d'aşii put6,—să vă
facii a simţi pentru acea frumâsă bucată din moşia strămoşescă a nmului românesci, o fubire și ună dorii,
âncă mai vii şi mai spornice decâtii acel€ ce de sigură
le purtaţă în inimele d-vâstre.
Dar, propuindu'mi asemene scopii, cutezare-aşă eiă
a vă descrie pământul Ard€lului, cualte cuvinte, decâtii
cu acel ce "i a consacratii nemuritorul nostru istoricii
Nicolae Bălcescu?
Penna lui a zugrăvită minunată, în câte-va pagine,
măreţul theatru pe care s'aii petrecutii întemplările, ce
voiescii astă-gia vile rememora. Deci, cu pericolul chiariă
de a vă presenta apoi pe actorii acestei drame, în modii
cu totul nedemnii de splendidul decoriice mi la aşternutii pentru dinșii ilustrul nostru Bălcescu, nu m& voru
opri

ânsă

de a vă desfășura,

mai

nainte' de

tâte,

minu-

natul tabellii ală țărrii Ardelului, esşită din condeiul istori-

cului lui Michaiu Vitezul: *)

«Pe culmea cea mat naltă a munţilor Carpaţi, se întinde o țârră,
«mendră

şi

«pământii.

binecuvântată

Ea

«de architectură,

între

semină a fi ună
unde

sunt

tâte

țările,

semănate

de

Domnul

pre

mireţii şi întinsă palatii, capii d'operi

adunate

și aşedate

cu inândriă

tâte

frumu-

«seţile naturale ce împodobescii cele-l-alte, ţinuturi ale Europei, pe care
«ea cu plăcere ni le adduce a-minte, Unii brâii de munţi ocolesce,—pre*)

Cartea

IV:

Unitatea

Waţionali,;
7

d$

1,2

şi3,
3
Ş

SUB

«cum

zidul

o cetate,—t6tă

HORIA

,

LA 1784.

9
«

acâstă țErră, şi dintr'însul, ici col, se desfacii,

«întindendu-se până în centrul ef,—ca nisce valuri proptitâre, ma! multe
«şiruri de deluri nalte şi frumâse, măreţe pedestaluri învergite care vErsă
«urnele lor de zăpadă, peste vă! şi peste luncY,
«Mal presus de acelii brâă muntosii, se înalţă două piramide
"«mari de munţi, cu crestele încununate de o vectnică diademă de nin«s6re,

care,—ca

duo

uriași, —stait

la âmbele

capete

ale

ţărrel,

cătândă

„unul în faga altula, Păduri stufose, în care ursul se preâmbli în voiă,
«ca unii domni stpânitorii, umbrescii culmea acelor munţi,
«Şi nu departe de aceste locuri,—care îţt adducii a-minte natura
«țărrilor de megă-nâpte,—dat, ca la porţile Romet, peste câmpil arse și
«văruite, unde bivolul dormitezi a-lene, Ast-felă mEgă-nâpte şi megă-gi
a:răiescii întracestii ținută, alătur! una cu alta şi armonisândii împreună,

«Aci, stejarit,, bradit şi fagit trufaşi înalţă capetele lor spre ceri;
«alături, te afuugt întrio mare de grâii și de porumbii, din care nu se
«mal vede calul şi călărețul. Ori încotro te't uita, vedi colori felurite,

«ca unii întinsii curcubeii, şi tabloul celii ma! încântătorii farmecă
vederea :

«stânci pripăsti6se, munţi uriașt ale căror vârfurY mângâte nuorit, păduri
“întunecâse, lunci înverdite, liveyt mirosit6re, văt r&corose, girlea căror
“limpede api curge printre câmpii înflorite, pârate riipedi, care mugindii
*grOznicii, se prăvilescii în cataracte, printre acele ameninţătâre
stânci
«de piră, ce placii vederet şi o înspiimântă totii de o-dată,
«Apol

în totii

locul,

daf de rîurt

mart

cu nume

armoni6se,

ale

«căror unde portă aurul. In pântecele acestor munţi zacii comorile
mi«nerale cele mal bogate şi mat felurite din Europa: sarea, ferul,
ar«gintul,

«mat

arama, plumbul, mercuriul, ,.,, şi în sferşitii metalul
celă
îmbilşugati decâtii tâte, aurul, pe care îlii vegi strălucindă,
până şi

«în norolul drumurilor,
;
«Ast-felii este țErra Ardclului ! -

«Dar nu numai artistul şi naturalistul, ci âncă

strategicul, politicul şi

aarcheologul aii de multe a se minună într'acestii împodobit ţinută.
«Celii d'ântâlu va privi şi va cerceta cu mirare acestă puternică şi
«întinsă cetate naturală, scăparea nemurilor în e ocele
sr grele ale istorief
p
«lumel, De ori-unde ver veni, af să urc! multă, spre a ajunge la dinsa,
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«şi nu poţi pătrunde în ea, fără de a
«acele

şpte

porţi,

întărite

de

fi străbătutii ccli puginii una din

natură,

lesne

de

apăratii,

fârte anevoii

«de coprinsăi,
«Politicul va admira felurimea naţiunilor şi a religiilor, adunate
«din tâte colțurile lume pe acestii pimântii, unde Dumneţeii însuşi pare
«a le fi chiămatii,

întindendă

dinainte

lor o mâsi

aşa de

îmbilşugată ;

«elii va admira şi minunatele instituțiuni democratice ce ati ocrotitii aceşti
«munți, pe cândit despotismul le mătura din tâtă Europa.
«In sferşiti

istoricul archeologii

va

cerceta

cu interesii

aşi rămăşiţele

Dacilor,

ale acelui vitezii şi nenorocită

«urmă

din acelă

nâmi

odraslă

minunati

ali

suvenirile

popor,

Pelasgilor,

cea din

care se arătă la

«lEgăinul civilisaţiunei tutulor popârelor şi formă vârsta eroică. a ome«nirei, Eli va întelni âncă, la totii pasul, urmele de uriași ale poporului
«romani, domnit lumei, căct Ardelul e cea mat frumâst parte a Dacici
«fericite,

Dacia felix, draga (Erri a Cesarilor.
«Aci crai Apulum, Saline, Napoca, Patavium, Pretoria Augusta,
«Aqu, Auraria, frumâse și însemnate colonik romane, din care patru
«cu dreptii italică și cea mat vestită decâtii t6te, Sarmizegethusa Regia,

«capitala lut Decebal, numită apot Ulpia
«plină e și astăgi valea IIaţegului.

“Traiana,

de ale cărit ruine

«Rămășițele templelor, basilicelor, apeductelor, băilor dati şi astăgt

«puternici dovadă
«Romani.»

de

„Dar peste
barii Goţi.
«D'aci
«ecopleşiră

Romani

înainte

Dacia.

cultura cea

cumplite

Aflându-se

mare

veniră,

în

care

la

nevof, în vreme
în

calea

ajunsese

annul
de mat

barbarilor,

peste

Dacia

249,

sub

bar-

multe vEcuri,
dînsa

mat

«ântelu se vărsi aceli îngrozitorii potopii de nemuri, care înneci tâtă
«Europa.
.
«În acele vremi grele, Ardclul mat cu sâmi fu scutitorul națiuni
«române, In munţii lut scăpară locuitorii ţirret Românesc și at Moldovei,
«cândii se vidură năpădițt de barbari, de unde, cândii se mat limpeqia locul
„«de

duşmani, ef se scoboraii la şerurt, către căminele lor cele vechi. a

Pe

la începutul

vecului alti Xis, veniră

în sferşitii
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Ungurii, rămăşiţe pripășite din ordele asiatice ale lui
Attila, care coprinseră acestă ţerră, suppuindii pe locuitorii
ei Români, atâtă prin puterea armelor, cătii şi prin viclene
uneltiri.
Curendii după aceia, la 1143, regii Ungurilor adduseră în țcrră o coloniă de Germani, de Sași, cărora le
deteră pămenturi și privilegii.
Ungurii cu fraţii lor de sânge Sicuii, și Saşii r&maseră stăpâni ai ţărrii; iar Românii, despuiaţi de ori-ce
drepturi, deveniră robi-lobagi ai nobilimei unguresci, ai
Nemeşilor scii domnilor maghiari.
«Românii reduși ucumii toţi în starea țirrănâscă, se sculară în mal
«multe

ronduri,

în

vâcul

ali

XIL-l5,

ali

XUUI-l6

şi ali

XIV-i6.

Istoria

«Ardclului şi a Ungariet de pe acele timpuri, e plină de așa numitele
«răsesle firrănesct (tumultus rusticorum), Aceste răsc6le nu eraii numat
«ridicarea

Yobagfului

în

contra

stăpânului

săi,

dar

mal

multi

răscâla

«simţimentului naţionali ali unut poporii, chinuiti de altii popor. De
«atunci ura n€murilor luă proporțiunt mari şi, în vreme ce acestă deoesebire a sângelut slujla împilătorilor de pretextii la tirania lor, în inima
«împilaţilor ea hriinfa vecinicii dorința de neaternare. 2
«Jugul Românilor în Ard€li se îngreuit, nu numai din partea
«nobililor Unguri, ci âncă şi din partea popilor catolict,
«Era o Întreită tiraniă: religi6să, poli.ică și socială.
«La

1366,

Ludovicii

I-iu, regele

Ungariei,

dedese voiă

nobililor

«să stirpâscă de totii națiunea română. Acestă cruntă prigonire ajunse
«atâtii de nesuferită, încât, la 1437, Românit apucară cu toţi armele
«împotriva tiranilor. EL îş aleseră povăţuitorii pe Antonie Magnu.
«Unguri! chiămară întru ajutorii pe Sicut şi pe Saşt, se conjurari împreună
«şi făcură legătură, spre apărarea comunăşi sterpirea Românilor, întăerindii cu jurământii a lor legătură, în 17 septemvrie 1437. Acâită Jegii«tură o mat întăriră âncă în 2 fevruarie 143$, şi fu temelia Constitu«ţiunei ce a domnitii în Arcâiă, până la annul 1848.
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Atunci era timpul, domnilor, cândiă după legile ţărrii,
care înferai pe Yobagii români cu denumirea legală de

lolri scă de i/hari, poporul

românescii

fu abi€ Zolerati,

în vechia lui patriă şi acesta, numai Bentru folosul ce
frăşeaii proprietari? maghiari dintr'iusul, ca din nisce
vite de muncă.
Aşa se exprimă legea organică a ț&rrei, făcută de
Unguri.
Atâtii de revoltătâre devenise pentru totii omul cu
simţire, starea în care ajunsese bieţii iobagi români, sub
asuprirea trufașă şi sălbatică a Maghiarilor, încâtii unii

cuviosii

episcopii

din secolul

din urmă,

Grigorie

Maiorii,

augindă într'o di tânguirile unei poporimi din ţinutul Dejului, pe care stăpânul săă ungurii nu voia so îngăduiă a
clădi biserică românescă pe moșia lui, strigă cu desperare,
înălţându'şi mânele către ceri:
«Dâmne, Dumnegeule! Aşa'ţi trebuiă, decă ai datii
«totii locul domnilor, de acumii nu mai ai pe smăţi
«nici atâta locii, câtii să'ți ridice ţie, &menii casă 1»
Ast-felii stătură,

Ardei

până

în ali

domnilor, lucrurile cu Românii din

patrule

pătrară

ali

secolului

ali

NVIIL-I&, cândii, pe tronul Austriei, rămase singurii st&pânitorii, la 1780, Iosif ali 11-l,. carele fusese, pent la

vârstă de patru-deci de anni, ţinută sub epitropiă rigurosă

de mumă-sa,

vestita

împtrătesă

Maria

Theresa,

protectâre a naţiunei şi a nobilimei unguresci,
De

marea

altmintrel€, Maria Theresa, a fostii, precum sciți,

o femeiă cu capii, care a sciutii să'şi folosescă tâte isteţimile
minţei sale femeesci, spre ajutorul politicei ce urmăria.
*

-
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Dinsa a fostii aceia care, învinse fiindu'i cătanele în
răsboiu de Yanicerii turcesci, a isbutitii a face ca Porta săi

dăruiască, dreptii mângătere,
Bucovină.
Totii

dinsa,

în

frumosa şi strmana
"

totii d'a-una

corectă

şi

nâstră

trufașă în

relaţiunile sale cu suppuşii, stabilise la curtea Viennci, cele
mai stricte şi mai desvoltate reglemente de etichetă, în
care, bună-6ră, se explica cu deamăruntul nemeșilor unguri că, fiindii poftiţi la prângul împărătescii, nu se cuvine
să se descalțe de cisme pe sub mâsă, nici să'și aprindă
pipa, nici să scuipe pe josii, nici să bage degetele în
bucate, nici să'și sufle nasul fără batistă.
Despotica Maria Theresa,— şi permiteţi'mi a adauge
că acusaţiunea de despotismii nu o întemeiezii câtuși de
„puginii pe rigGrea prescripțiunilor mai susii pomenite,—
despotica Maria Theresa nu isbutise a însufla fitului stii
Iosifii, mai nici una din aplecările ei.
Lui Losifii nu'i plăcea de felii eticheta şi ceremonialul.
Eli se adăpase cu ideile de filosofiă umanitară, ce se deșteptase, în timpul acela, mai alesi în Engliterra șşi în Franga,

multii

Principiele de egalitate între 6meni plăceaii fârte
minţei sale şi elii își croise o theoriă de nivelare

universală

a omenirei,

forte binișorii cu

pe

care

scia

totuși

autoritatea absolută a unui

autocratii.
“Eli visa să devină,

pentru

numerosele

s'o

împace

monarchii
şi feluritele:

popsre ale împărăției austriace, ună dispensatoră supremi
alii tutulor

A face

beneficiilor filosofiei.

o apă din

tâte

acele

Da

popore,
oi

-

fără a mai
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distincţiuni

de credinţe,

de legi

și de privilegii, de

de usuri, ba nici chiari de portii:

iată

/ ceia ce se frământase, în timpii de patru-deci de anni,
în creerii lui Iosifii âlii 11-16,
Negreşitii că, cu asemene idei, elii se afla mai cu
scmă în antagonismii directii cu instituţiunile, âncă de
] totii feudale ale Ungariei şi Transilvaniei. De aceia, cu
„ deosebire, nu iubia pe Unguri, scii celii puginii pe no-/
bilii_Jor.
Cândii dar Iosifii ajunse în sferşitii a fi deplină stăpânii pe faptele sale, elii se grăbi a'și pune în practică
sistema sa de organisare socială, fără de a lua în semă
tâte furtunile ce ea putea să stârnescă în atât€ cercuri
de privilegiați de. totii felul, pe care asemen€ innovaţiuni
îi jicniaii în folosele și în credinţele lor.
Iosifii se răpedi, f&ră de nici unii cumpătii, în reforme
şi, în cei doui, trei primi anni ai domniei lui, el decretă ca :

la patru sute de legiuiri diverse, prin care tâte întocmirile
administrative,

financiare,

religidse,

militare,

industriale,

comerciale, ba şi chiari sciinţifice, ale țErrilor dependinte
de corâna Austriei, erati făcute vală-vârtejii.
Intenţiunile lui erai mai ades€ demne de ttă lauda ; |
dar procederile expeditive ce întrebuința autocratul
produceaii, — cu si: fără cuvântii — neîncetate nemulţumiri,

conflicte

şi turburări.

Liberalul

împăratii,

ânsă,

bizuindu-se pe credinţa că dinsul singurii urmăresce principiile nestrămutate ale: filosofici . sociale, răspundea la
tâte obiecţiunile, prin lungi și sentimentale raţionamente umanitare, care, până la capătii, ajungeaii tâte la
a

ii

2
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conclusiunea : <Aşa_voiu, aşa faci! Eii sunt preste voi
<toţi_mai_mare !»
Nu se pste tăgădui că Iosifii II avea forte preţiâse
şi rare calităţi. Eli era simplu în vieţuirea sa; îi plăcea .
să se instrujască

despre

tâte;

căuta

să afle păsurile

6me-

nilor din poporii
şi săi ajute, cu precădere asupra exigenţelor nobilimei,
.
Ancă de la annul 1773, losilii,— carele, ca unii
simplu particulari, visitase cu deamănuntul mai tâte părțile Europei,—călătorise în Arddlii şi însuflase
o dragoste
cu_totul specială, poporaţiunei_românesci.
Recunnoscândii în nenorociţii iobagi români, originea, limba și alte rămaşuri ale colonilor romani din Dacia,
elii le repeţia mereii, cu Gre-care mendriă, că: e«dinșii,
«strănepoţi_aY_lui

Traianii, „erati adevărații

feciori ai sti,

«de Gre-ce eli, proclamatii împăratii alii sacro-santei_ Îm=
<părăţii Romane, pârtă singurii astă-di moştenirea impe«rială a Cesarilor din Roma.»
Totii

cam

pe

atunci,

spre

a

lăsa o amintire

vită

în poporul ardelenii despre visita ce'i făcuse împăratul,
sai aședatii în ţinutul Năsăudului, patru nou sate românesci,

cărora

sa

datii

numiri

latine,

care

formâză unii versii, ce promite zpânfuire
a anticului ARozzalu,
'
Acestii versii sună ast-felii:
SALVA

RONULI

PARVA

împreunate

Zinere! nepăte

NEPOS.

Atâta ânsă arii fi fostii puginii ca să mângâie pe
bieţii iobagi de cumplitele lor suferințe; dar Losifi făcu
pentru dinșii mai multi.
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Cu

câţi-va anni mat

nainte,

la 1764,

se întocmise

spre paza graniţelor despre imperiul turce
scii, regimente
de Grăniceri. Trei dintracest€ erati comp
use numai de
Români, Ardeleni și Bănăţeni, pe cari guve
rnul austriacii,
făcându'i militară şi stabilindu'i în satele
de pe margine,
îi desrobise din iobăgia domnilor maghi
ari, îi scutise de
biruri șii împămentenise pe domenii ale
statului scii pe
moşii cumpărate de la Unguri.
Da lungul munţilor mehedințeni, pe parte
a lor
apusană, se întindea zona regimentului de Grăni
ceri de
Banată; Yar de pe la Jiiu încâce, penă la scaun
ele săsesci
din Sebeşiă, din Sibii şi din Brașovii, adică în
adevărata
țerră a muntenilor ardeleni, —vestiţii Moţi,—streju
ia regimentul I-iu de Grăniceri români,
Apoi dincolo de scaunele săsesci şi de grani
ţele
Stcuilor despre Moldova, adică pe hotarele învec
inate cu
Bucovina, spre Năsăudă și Bistriţa, cra regimentul al 1I-ic

apăraii ţerra.

,

-

La asemen€ vicță, volnică şi voinicescă, se prinseră a năzui cu dori toți Românii
din Ardelă.

_

românescii, a cărui istoriă a scris'o, cu inter
esante amenunte,

venerabilulul patriotii transilvani, d. G. Bariţă.
Mare a fostii mulţumirea și mendria iobagilor români
de la graniţe, cândă s'a vădutii de o-dată scăpaţi de robia
nemeșescă şi aă căpătatii în mâni arme, de la care erati
straşnicii popriţi de către domnii lor de mai nainte.
Ei se simţiaii acumii ca reînviați. Stăpânii le erai
Dumnegeii numai în ceră, și Impăratul pe pămentiă.
Ei,
cu sapa îşi munciaii țerrina lor propriă, şi cu arma își

)

STB

"osifă ali
călătoriă
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mângâta

la annul

la a doua a sa

1 753, acordândii

tolc-

ranţă deplină a cultelor și prin urmare liberul exerciții
ali religiunei ortodoxe; apoi se cercă a ușura nevoile
Yobagilor, regulândii printr'o legiuire mat echitabilă, munca sătenului şi instituină tribunale cu sarcină să asculte
plângerile clăcaşului în contra sttpânului, care arii abusa
de dinsul.
.

.

-

.

———————.

...v

Ungurii turbaii de mâniă: <Românii,—diceaii ei,—
«sunt fcre stlbatice, cărora nu se cade să -li se de€ nică.

«uni dreptii sociali, căci mintea le e tempită, stricată şi!
enepriimitâre de cultură. Ei nu sint deopotrivă la fire cu
<Omenii. Este dar o nesocotință primejdidsă ai îndreptăți
«deopotrivă cu cele-l-alte naţiuni.»
„ Asemen€ cuvinte, domnilor, figureză neîncetată în
reclamaţiunile oficiale, adresate de Unguri către cancel.
laria imperial.
“Iar,

pe

cândă

Ungurii scriaă

într'astfelii, ei, în Ar-.

del puneaii ordinele” împărătesci sub salt€ şi adminis::
trai dreptatea,—sci mai bine ncdreptatea;—după vechiul
obiceiu feudalii ali ţărrei.
e
Românii începură şi ei acumii a simți că una disese
Împăratul, şi alta făceaii Ungurii.
Ei se chibzuiră a trămite plângeri d'a dreptul, la
bunul lor Împăratii din Vienna. i
Pentru acesta, le trebuia unii solă îndemânatecii,
carele să nu'şi perdă rostul în curţile împărătesci.
Îi găsiră în personalitatea, devenită legendară, a

lui Niculae

(9551).

Ursu

o

ali

Florei,

-

Îi

din

O

7 Coatrăti

AS
2

Albacu,

ZIZUOIECA

CZ

O
Ss

satul

Vaivoreitert

N
,

" Duenrstt
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căruia"i
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diceaii toți mai în de obște, /foria, căci tare bine Jor7ă,
seii cânta din gură doinele muntenesci ale Moților din
țerra Abrudului și- Hațegului.
Nicolae. Bălcescu

scinteietorii,

conturnele

ne a schiţatii, domnilor, cu penellă

generali şi priveliştele

caracte-

ristice ale Transilvaniei.

Daţimi voiă acumii și mie,—umilitii închinătorii ali
marelui nostru istoricii
— să vE preâmblu ună minutiă
vederile pe charta topografică aacelui unghiu, care conţine vizuinele vitejilor munteni scii J/o?,
Nu este acelă unghiu, țerra Oltului pe care mai cu
semă o visitămii noi, cândă trecemii vera graniţa pe la
Turnu-Roşu, pe la Predelă, pe la Oituzi sâă pe la Bicazi. Dar chiarii aci, de vale sub pâlele prelungite ale
Ciahltului, în ţinutul s&cuiescă numitii Cikul, stă obârșia
Oltului, și alături cu dinsa, aceia a fratelui săi ardelenescii, a Mureşului, carele, mai ântciu se urcă spre nordiă,

străbate totii șesul transilvan, de la răsăritii spre apusă
şi în fine, aplecându-se iar către Carpaţi, vine, tocmai
la marginea occidentală a principatului transalpinii, de
desparte, prin mănâsa'“i luncă, aprigii munţi ai Hațegului,
de stâncele nu mai puginii aspre și pădurâse ale Zarandului şi Abrudului.
Prin ţârra Hațegului, lipită dosii în 'dosii cu Gorjiul
nostru, se scurgii spre Mureşii apele Striiului, scăldândi,
elă și peraiele lui, numai sate şi cătune românescă, printre
care staii ruinele anticei Sarmizegethuse, la Grădiştea şi
cetăţuiele mai moderne ale Hunedidrei și Hațegului.
De partea drâptă a Mureșului,
— carele acolo trece
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pe lingă tergul Devei, pe lingă Ilia şi apoi se strecâră
în Ungaria și în Banatul Timișorei, către Oradia şi către
Aradii,—d'a drepta Mureşului, dici, se întinde în depărtare, regiunea

muntâsă

a Zarandului,

străbătută

de

apa

altele,

care

Crișului, care ' curge şi elii către apusă, în paraleli cu
Mureșul. Pe malurile Crișului stati îndesate totii tergulețe și sate românescă: Curechii, Bradul, Mestâcănul,
Baia

de

Crişă,

Almagiul

și

multe,

multe

'şi aă lăsată numele lor în annalele memorabile ale
annului 1784.
D'asupra Zarandului, şi încinsă întruni brâi ângustii
de munți aspri şi înalţi, şerpuiesce riul Arieșul, în a
cărui sălbatică vale, stai pitulate, printre stânci şi păduri, numai selaşe ncoşii românesci, adăposturi ale mndrilor Moţi din ţerra Abrudului. Acolo, sub piscurile se-

meţe

ale

Detunatei,

e tergul

Abrudului

și băile) lui

de aură.
Mai susii, pe apa Arieșului,— carele, esşindi apoi
din strimtârea munţilor, curge spre răsărit, pe lingă
Turda, — mai 'susii pe Arieşii: se vădii satele Câmpeni,
Pondrele, Scărișora şi Vidra, ce se rezimă spre apusă
de munţii Biharului; Yar în fundul celă mat adâncii ali
văilor,

chiarii la obârşia Arieșului, zace Albacul,

nascere ali lui
n&scă, âncă şi
nepoţii eroilor
Horia din
fosta

satul de -

Horia, unde modesta lui căscidră țărrăpână astădi se păstreză cu sânţeniă de
şi martirilor de la 1785.
Albaci, iobagiu de pre domeniile statului,

elii, mai ântâiu,

precum

se pretinde,

cătană

împă-

rătescă ?
9*
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Acâsta e probabilă, şi ce este âncă şi mai probabilii este că elii scia scrie și citi, că vorbia nemţesce
şi, fSră induoială că, prin mintea şi isteciunea lui, era
privitii ca omul celii mai de frunte şi mai de temeiu
dintre ţărranii români din ţinuturile împrejmuitore.
Pe

dinsul îlii aleseră dar ci, în mai

multe

rânduri,

ca să ducă la Vienna, plângerile lor către Împăratul.
Într'uniă rândii Chiar, văgendii ei că,
bunuri li se făgăduise, nimicii nu se împlinia

din câte
şi, încre-

dințaţi fiindii că vina nu este a monarchului, ci a nemeşilor, a viceșpanilor şi a şolgabirăilor, adică a boierilor,
prefecţilor şi subprefecţilor unguri, ei legară cu jurămentă pe trămisul lor, ca să nu se întârcă înapoi, pent
ce nu se va fi încredințată cu ochii, cumcă Împăratul
le a cititii jalba.
Horia jurăși, plecândă pe josi la Vienna,—ca şi
în alte rnduri, —:âvu vreme, în patru săptămâni, câtii
ţină drumul, să plănuiască cum va face spre a'şi împlini
juruirea.
,
: Horia era omi cu minte și încercatii ; elii scia bine
că împăraţilor nu le pre place a'și perde vremea citindă
lungi jăluiri,.
Iată dar ce.se gendi să facă:
Împăratul Iosifii avea obiceiul fârte laudabilă de a
priimi pe ori-cine în palatul săi. Vizitatorii de ori-ce:
treptă se înşiraii, la anumite ore ale dilei, în lungi galerii
şi monarchul, trecendă pe dinainte fiă-căruia, îl intreba

ce'i este de lipsă.

|

În gioa cândii veni şi rândul lui Horia deafi cer*
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cetatii de Iosifi, elă îi dise că vine cu plângeri de la
Românii din Ardâlă șit înmână o chârtiă, în care tâte

acele plângeri eraii coprinse.

|

Iosifii luă chârtia şii spuse:
]
— «Bine, voinice; voiu îngriji ei de voi !»
— «Așa e, mărite Împărate, — răspunse Horia,—
«dar ei ami venitii aci legatii cu jurământii de la at
cmei, ca să te vidă pe Măria-ta, citindă cu ochir Măcriei-tale,

cartea

nâstră,

că de't citi-o însuţi,

bine scimii

«noi cu toții că nu ne“ uita.»
Iosifii zîimbi cu bunăvoință de obstinaţiunea
nului și,

deschidendi

chârtia,

într'insa:
«JIlărite

ţărra-

iată, domnilor, cela ce citi

Im perate!

<Impărfela septemânei :

«Patru gile de roboti ; (adică de clacă)

al cincea, la pescăritii;
cdl şesea, la venătâre;
«Și

tete aceste la o-l-altă, numai pe

că şiptea di, dîrăi a lui Dumnedeii!

sema

domnului,

<glpei Judică, pre drepte Imperate, cu ceo să ne mai |
plătimii și noi de birii şi de tote cele dări!»
;

Ancedota,—fiă autentică sii nu,—ne dă totuşi măsura înţelepciunei lui Horia.
De amii crede ceia ce ai mai spusă în urmă Ungurii, Horia, în acelașă rândiă, scii la altă întrevedere a
sa cu Împăratul, i ară fi dist că, decă nu se va face

dreptate tobagilor români, apoi ei aisă
„ucigendă pe toți domnii lor unguzi. |

'şio facă înșiși,

—de

scurti

c..

Iosifă arii fi răspuns atunci,
dătorii :
«Xhut ihr das!»
«Faceţi voi acâsta !»

SP
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coprin-

Spus'a scii nu a spusii într'astfelă Iosifii impăratul,
altmintrel€ nu pre mare prieteni ală nemului ungu-

rescii,— noi scimii

întorsiă a-casă

că în tâmua annului

1784,

în Arddlii şi colindă mereii

nesci din Biharii,

din

Zarandi,

Horia

era

satele româ-

din Haţeg,

din Abrudii

şi din Zlatna, îndemnând pe iobagi a împlini voințele
Împăratului, de la care ci trebuiă să aștepte numai bine
şi ajutorii,
In vera acelui anni, ţărranii

acestor

părți erai

mai_

cu osebire turburaţi. Și iată unele din cause:
De-mai multă timpi âncă venise în Ardelii ofigeri
împărătesci, cu ordini ca să înscrie recruți pentru armata imperială.
'Tobagii români alergaii în glâte spre a se înrola,
cu speranţa că, devenindii cătane, vorii căpăta toţi libertatea și drepturile acordate regimentelor de Grăniceri.
Ofigerilor recrutatori,
— în genere italieni scii germani,—le plăcea cu deosebire acesti zeli ostășescii ali
Românilor

și ei îi ocrotiaii,—cu

seii fără dreptii legalii,—

în contra multor asupriri locale.
Dar, în curendiă, proprietarii unguri se plânseră la
autorităţile “lor civile şi la guvernatorul supremii ali Transilvaniei, cartle pe atunci era baronul sasi, Michailă
Bruckenthal
din Sibiiu. Ordinii fu dati ca înrolarea să
————
*
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înceteze și iobagii înscrişi să se întârcă pe la casele lor.
Prin acesta mulţi țărrani, dar mai cu sâmă cel din două
sate din ţerra” Hațegului, — Gonzaga şi Vălcelele,—trebuiră
reprimaţi_prin_ forța armată.
În ţinutul Zlatnei, altii subiectii localii de nemulțumire întărită pe săteni.
Penă în vera din urmă, cârciumile de pre domeniile imperiale de la băile de aurii fusese lăsate, cu o
mică arendă, pe sema pămentenilor; acumii ânsă ele se
dase,

cu chiriă mai

mare,

unui

armâniă,

care trăgea el

tâte folosele, lipsindă de dinsele pe &menii locului.
De aci, nemulțumiri, bătăi prin cârciume, spargeri
de buţi şi ncorânduieli de totii felul.
Horia le vedea tâte aceste şinu dormia. Eli simțise că, cu unii poporii așa tare întăritatii pentru mii
de cuvinte, va îndeplini lesne gândul de liberare ce 'și
croise în mintea sa.
Într'o joui, la 28 octomvrie 1 754, se făcea tergiă
la satul Bradu de pe apa Crişului. La tergă era adunată
tâtă românimea din Zarandi.
Horia făcu scire tutulor ca, pe dumineca viitâre,
să fiă cu toții adunați în biserica de la Mestecănii,
unii

satii

învecinatii,

că

are'să

le adducă

Împăratul.
La 1 noemvrie, după sânta slujbă,
rică, în mijlocul poporului, Horia spuse
adunaţi că: cle a venitii vremea să se
«torii lor. Însuşi Împăratul le dă voiă

sciri

de la

/
x

esșindi din bisecuratii Românilor
scape de asuprideplină. Să jure
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«dar cu toții, pe ctucea aurită ce el pârtă la peptiă,
<că, în numele lui Dumnedeii şi ali Împăratului, ei nu
«mai

vorii

robi la domnii

lor,

străini de

nemul

româ-

«nescii. Să se întocmâscă dar în glâte şi în grabi să
«alerge la Cetatea.Albă, unde vori găsi arme, spre a
«se întrarma şi a'și apăra cu ele dreptăţile lor, de cum-va
=vorii fi împedecaţi de către Unguri.»
Îndată

acolo,

George

Crişanii,

fruntaşi

din

partea

locului, fu alesii căpirătr ai acestei cete şi, pe cândi
Horia se răpedia în munții Abrudului, ca să răscâle și
acolo

satele,

glâta

din

Mestecăniă,

voindă

să se

ferescă

de a deștepta fără timpi luarea aminte a Ungurilor, se
îndreptă către satul Curechi dintre munţi, ca de aci, aduoa-di să trâcă, pe sub Cumpătăi, la Cetatea-Albă.
,
| Vice-comitele ungurii ală Zarandului prinse veste
de mişcările Românilor, și îndată trămise trei subprefecți
cu câţi-va Panduri, ca să răsipescă cta conjuraţitor.
Subprefecţii călcară peste nâpte casa din Curechi,
unde dormia liniștitii Crişanul și'lă prinseră legati.
Dar căpitanul Românilor chiamă cu chiote desperate pe ai sti.

În mijlocul nopţei, țărranii adunaţi în tabără se deşteptă înfuriaţi şi, asverlindu-se pe funcţionarii unguri și
pe Pandurii lor, îi ucidii fără cruțare, scăpândii pe căpitanul lor.
Ruptârea era făcută: sângele cursese. erranii
sciaii că pedepsele ce "i.aşteptă de la Unguri voră fi
cumplite.— «Sânge pentru. sânge! Decât noi, mai
bine ei !»
-
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Acumi nimicii nu mai putea să pună stavilă furiei
r&sbunătâre a Românilor.
|
De a-duoa-di de diminâţă chiarii, şi dilele urmă.
tore d'a rândul, răscâla țărranilor, purtândă cu sine pre tutindeni măcelul şi pârjolul, se respândesce ca pecinginile d'a lungul Mureşului prin tâte satele, penă şi în
depărtate ținuturi românesci din Ungaria şi Banati,
Apele, altă dată așa limpegi şi line ale Mureşului
se mohortscii, în acele cumplite dile din noemvrie 1784,
cu sângele ce vârsă fără pregetii desghrabata mâniăa
fobagimei turbate. În întunerecul viforosi ali nopților
tomnatice,

ele se roșescă

şi se lumindză,

oglindindii

lu-

cOrea flacărilor ce sternesce pretutindeni apriga sete de

_răsbunare a ţăranilor.
Totii

asemeni

şi în

laturi,

numai

focii

şi

sânge

rostogolescii valurile pripite și volburâse ale Striiului, ale
Arieșului,

ale Crișului

şi

ale

tutulor

p&raielor

muntâse

din țerra Moților.
Așa, pretutindeni, glta înfuriată a ţărranilor, adăugindu-se

din

satii în

sati,

dă focii

caselor şi

averilor

domnilor unguri și ale preoţilor de alte legi; -iar pe
dinşii, pe preoţi şi pe domni, unde " prindă îi ucidă
fără milă, cu sogiile, cu copiii și cu n&murile lor.
Nimicii din ce e Ungurii sii ungurescii nu mat află
cruţare dinainte urgiei fatale a jurămentului lor.
În cursă de o lună de dile, cetele revoltanţilor,
răslăţindu-se paste totii coprinsul ținuturilor p2 care le
amii descrisii, pustiiescă paste 69 de sate cu “Unguri,
ardii şi jăfuiescii ca la 140 de case domnesci şi paro-
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chiale şi ucidii mai multe sute de Unguri, mat cu semă
din clasa nobilimei.
Cari din aceștia ânsă, apucă să scape prin fugă,
se adună îndată

la

Deva,

la

Hunedidra,

la

Aradiă,

la

Cetatea-Albă, la Clușii şi acolo, organizesă şi din parte-le
miliții de Husari unguresci ca să se lupte cu ţărranii;
iar pe câţi din Români poti pune mâna,— fiă revoltanţi
scii pacinici locuitori,—îi judică şi îi ucidă pe loci, simulândiă nisce tribunale improvisate, care şi pentru
simple bănuieli, nu cunnoscii altă osândă decâtii mârtea
cu caznă.

Astfelii revolta se preface făgişii într'o luptă de
naționalități,
Acestă luptă cruntă 'și ară fi căpătatii de sigurii
resultatul legitimii, decă, pe lângă dreptul de apărare,
Ungurii n'ariă fi întrebuinţatii şi ori-ce alte mijlâce viclene,
- spre a trage în partea lor, ajutorul decisivii alii autorităţii imperiale.
E curiosii lucru în adevării, a vede că, la începutul
acestei răscâle, guvernul superioră ali Transilvaniei nu
cuteză a întreprinde contra Românilor revoltați, nici o
repressiune prin forță. Chiarii de la Vienna nu sosescii
alte ordine decâtii a căuta să împace 'pe Români prin
blândeţe, să le promită iertare totală de la Împiratul,
decă se vorii astempăra de sineși.
Nici trupele împărătesci din Transilvania nu se mişcă
în contra'lor; de câte ori Ungurii recurgă la şefii militari austriaci ca săle ccră ajutorii, aceştia caută a se furişa,
spre a le denega mai lesne sprijinul cerutii.
*
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În timpul acesta, ţErranii români ţinii una că numai ei sânt cu adevării credincioși Împtratului, şi că
dinsul are să le intărescă lor pământurile strămoşesci, pe
care ei, prin isbânda lor, le aii căpătatii acumii înapoi de
la cotropitorii străini, ce pe nedreptate s'aii fostii aşedatii
domni în ţcrrina împărătâscă a poporului românescii.
Horia, îndemnată la ună armistiţiii de matorul
Schultz şi de doctorulul Molnarii, cari
i se trămitii de guvernul

centrali ali] Transilvaniei,

ca să'i vestescă Yerta-

reă ce le acordă Împăratul, comunică tablei sei consiliului ungurescii din Hunedidra, ultimatul săi, cu coprinderea următâre:
«Punctul ri: Provincia şi toţi nobilii să jure pe
«cruce că voră fi credincioși la condiţiunile ce el le
«impune.

«Punctul 2 : Nobilă să nu mai fiă, ci numai func<ţionari, întăriţi de Împăratul.
«Punctul 3% : Toţi locuitorii Ardelului să plătescă
«deopotrivă dare către Împăratul, fără de a mai fi vre
«unul scutiti.
«Punctul gt: Domnii să 'şi părăsescă moşiile lor
«de penă acumii.
“
«Punctul 3&: Moşiile domnilor să se împartă în<tre ţărrani, după o lege, ce o va face Împăratul.
« Punctul Gi: şi ultiuuit : Decă autorităţile unguresci
<priimescii aceste condițiuni, să ridice stegii albii d'asu<pra cetăţuiei de la Deva.
i
«Eli, Horia, va aștepta răspunsul penă la 15 noem-
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«vrie; far. decă va
«ca până aci.»,

găsi

împotrivire, va

urmă

răsboiul

Vedeţi, domnilor, Împăratul, și iar Împăratul;
Împăratul pretutindeni. Credinţa lui Horia în Iosifii II-l
- este deplină, și, până la câsul lui din urmă, ea 'şi a
păstratii temeiu în inima și în cugetele lui.
N
Pote că însuși Iosifii avea încredere în sincera fidelitate a Românilor

și de aceia,

multii s'a luptatii

elă în

contra desperatelor reclamări ale ungurimei, ca să cruţe
pe iobagii români, în drepta lor revoltă în contra asupririlor unguresci.
Lucrurile

d'arii fi stati

totii

astfelă,

Românii

de

'sigurii ară fi mersii departe. Decă însuşi Împăratul r&mânea nestrămutatii în acea disposițiune ce se manifestă
la dinsul, de a lăsa pe Români să facă precum sciă,
apoi

unde

mai

avea

să ajungă

ungurimea,

aşa pugină

şi aşa slabă in faga glotei indesate şi neînstrunate a ţărrănimei românesci?
|
Ori.câtii se desperaii şi se indignaii Ungurii, strigândi din răsputeri Împăratului:
«Vegi! acești rebeli: sălbateci. aii pusi gândi să
esterpescă nobilimea; ci vor să limpedescă Ardelul, şi
apâte şi Banatul,şi pâte însăși Ungaria, de tâtă suflarea
«ungurescă | Dă-ne ajutorii; căci tu eşti rege alii Unga-

arici. Tu trebuiă să ne _mântuiesci>
Dar Iosif, carele nu ptiimise nici o dată a_
se încununa rege „ali Ungariei şi care mutase corâna

Stulur

Stefani

din

Buda, în

thesaurul

—>

Viennei;
—

*
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Iosifii sta nesimţitorii la aceste desperate şi înfuriate
|
chiămări,
Ungurii simţiră că pe altii tonii trebuiaii să sune alarma
pentru ca să însufle îngrijare curței de la Vienna.
Atunci, închipuiră a buciuma că Horia, îngâmfatii
de lesnici6sele'i succese,

nu votesce

să mai sciă de

Îm-

pEratul; că elii sa declaratii Rege a/ii Daciei; ba că a
şi bătutii monetă cu acestii titlu usurpatii.
Şi, spre dovadă, ei— falsari politici — scâseră la
iv6lă nisce derisorii banuţi de aurii, în ale căror inscripțiuni românescă se vădă câtii colo grosolana impostură
şi chiarii orthografia limbei unguresci.

Cu atari

născociri,

purtate

la Vienna

prin căile

cele mai autorisate pre lângă Împăratul, e* obținură
într'adevării mai multi succesii, decâtii prin tâte doleanțele de mai nainte.
Curtea,

intrândă

acumii

în prepusii

despre

propor-

ţiunile ameninţătâre ce pâte lua răscâla din Ardelă, depărtă pe generalul Preyss, care comandase armata din
Transilvania şi, bănuindii de încapacitate pe guvernatorul
Bruckenthal, denumi ca comisarii specială în Transilvania, pe comitele Antoni Iancovitz şi ca comandanti militarii, pe generalul Papilla.
Pe de altă parte, ordine “fură date regimentelor
imperiale din Ungaria de a purcede în contra rebelilor,
de ai supune cu ori-ce preţii și de a prinde pe căpetenii, puindiă şi premii mari pe capetele lor.
Din

decemvrie

momentul ” acesta,

adică

de

prin .luna

1784, răsboiul îşi schimbă caracterul.

lui
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* Tobagii

români

rămaseră

mai ântâiu în mirare,

de a

vede cumcă îînseși cătanele âmblă acumii asupra lor.
Cine re "i a trădatii?
— Foria? cândă îi încredință că Împăratul e cu

dinşii,

—

Sei însuși /zpăratul?

Negreşitii că între aceste duo alternative s'a împărțitii părerile.
Cei pugini, cară aă cregutii că Horia "1 arii fi amă-

gită, ăTdepusii
oștircă.
Cei-l-alţi,

josii
din

armele

contra,

și s'a

în bande

predată
răsipite,

îndată
sai

lup-

tatii cu vitejiă împotriva regimentelor și s'aii rostită fa.
gişii chirii împotriva Împăratului, carei năpustise spre
- se uni cu domnii unguri.
Dar nici că era cu putință ca o asemene luptă să
ţină multi: cetele lui Horia abi€ aveati o organisaţiune;
ele eraii armate

numai

cu sulițe,

cu săbii, cu

ceva pusci

şi pist6le, strinse pe apucatele. Ele n'aveaii căpitani experimentaţi, de oră-ce Horia fusese siliti să încredințeze
comanda
14—15

unei cete, fiiului săii Toni, unii copilandru
anni, carele totuși făcu minuni de_vitejiă.

Apoi ierna apăsă grei în acele
merindele și nutreţul de pretutindeni
şi prin_ xăsipă.

locuri
perise

de

muntâse;
prin focii
:

Gerul și lipsa munciaii pe bietii munteni, mai tare
€hiarii decâtă prigonirile cătanelor.
Ei se luptară ânsă& voinicește, respinseră chiarii
*
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p'alocur€ soldăţimea; dar, răsipiţi în cete mici, — de şi
revolta întregă coprinsese o ste de 20 mii şi mai bine

de Gmeni, —

una

după

alta, cădură

tâte

cetele,

Se

uci-

seră în bătălii Gmeni mulţi; alții, cu sutele şi cu miile,
fură aruncaţi în închisorile cetăților, de către autoritățile
unguresci, care acumii prinsese la inimă,
În mijlocul acestei cumplite dirăpănări a planurilor
şi a speranţelor sale, ce făcea 6re Horia?
Din minutul cândi văguse că oştirile împărătescă
se declară fagișii în contra Gmenilor stă, totul ne face a
crede că elii a simţitii cumcă minţile Împăratului fusese
din” noii îmbrobodite de inimicii_nemului românesciă.

"Eli

atunci, povăţui pe ai săi Să nu se mai împo-

trivescă și, fOră de a perde cu totul ori ce speranță de
îndreptare a lucrurilor românesci în Ardcliă, făcu scire
că va căută să răsbâscă printre haitele prigonitorilor să
şi se va duce

/

âncă

o dată

la Vienna,

ca să spună

d'a

dreptul Împtratului tâte nouile păsuri ale poporului românii; jar în pimăvera viitâre, cândii vori muguri codrii, atunci lupta_va_reîncepe, mai piinci6să Românilor,
cari până la acelă timpii voriă put fi și mat bine
pregătiţi,
Luându 'şi dar remasii

bunii de

la ai

stă, Horia,

însogitii nuriiăi de credinciosul sti secundantii, I6nii
OrgăBoreclitii Cloşca, din Cărpenişul_ Zlatner, se în-.

dreptă_către_casa_sa._din_Albacii şi, pornindu'şi sogia şi

pruncul către. Beiuşii în _ Ungaria, merse să se ascundă
de o cam dată, în munţii păduroși ai Radacului, care
E otet
tii
despartii țerra Abrudului de ţinutul Biharului.
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Acolo trăi câte-va dile prin pesceri și prin colibele
de vcră părăsite ale bacilor.
Dar locotenentele-colonelii Kray, din ali duoil€ regimentii de Husari săcui, carele răsipise cele din urmă r&mășiţe ale cetelor românesci din valea Arieșului, se
luase cu totii dinadinsul după urmele lui, cu gândi să!
'şi căştige, cu prinderea capului principală ali rebelilor, *
o răsplată excepţională.
Acestii ofigeră adimeni cu bani pe nisce gornicj/”
sâii pădurari ai locului, care cunnosceai tote potecile și
înfundăturile .codrilor și asupra cărora Horia şi Cloşca
nu aveati prepusii de trădare.
In una din ultimele dile ale annului 1784, la 27
decemvrie, acei vendători, prefăcendu-se că pornescii la
venătore, călăuziră pe Husarii lui Kray, penă la ascunqătârea unde, fără de nici o bănuială, Horia şi Cloşca:
şedeaii duşi pe genduri, într'o poieniță, încăldindu-se la
focii, după cum. aii obiceiu țărranii noştrii, cândiă
apasă grijile și nevoile. .
Cândii se v&dură înconjurați fără veste de o glâtă
aşa numerdsă de vrăjmaşi, atât numai putu face Horia
câtii să asvârle

în

focii o

desagă

cu chârtii,

ce o avea

în sină.
Ce mări taine va fi conținută acea desagă?... Unul
Dumnedei mai sciă!....
Kray, inveselită şi îngâmfati fârte de prada ce
făcuse, mână îndată pe .prinșii seila Zlatna
; Yar de acolo
îi strămutară curendii, sub strașnică pază, în temniţele
de la Cetatea-Albă.
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În cale, Ungurii îşi făceaii o mârşavă bucuriă de
a batjocori în toti chipul, pe nefericiţii căpitani ai Românilor, acurii cu totul înfrânți, Urmărindă cu înr&utățită vicleniă, planul lor de a arunca asupra lui Horia
nemeritata vină C'arii fi năzuită la puterea supremă și
că sarii fi dusii cu gândul şi cu fapta penă a smulge pe
scmă'i diadema regală alui Iosif împăratul, ex îli preâm- blară prin sate, legati cotii la cotii, d'asupra carrului
şi purtândă pe capii o derisoriă corână de chărtiă poleită, cu vorbele: HORA REX DACIE, scrise pe dinsa.
Totii astfel odinidră, la cesul îngrozitorii ală
ispăşirei de veci, călăi Mântuitorului nostru, cutezase
ali insultă cu cununa de spini şi cu numele batjocoritorii de Rege!
,
Amarnică,
dar neînduotâsă mângâiere, domnilor;
căci, vai !. în Grba omenire, la atari injurii sânt expuşi
numai

cei

ce

aii

soliă

de

a

mântui

lumea

sii

de a

desrobi popsrele.
Aşa dar, prin asemen€ mișelesci ocări începură
acumi și Ungurii a'şi scutura de pe sufletele lor, ntprasnica spaimă

ce, în

cursii

de

două

luni,

le înfipsese în

nm

inimă acei_ uriași ai munţilor Ardeleni, luptându-se, cu
crucea la sînă, “pentru a lor liberare !
La Alba, comisarul împărătescii Tancovitz şi gene.
ralul comandanti Papilla îşi reservară singuri dreptul dea
face, fără de alţi marturi, interogatoriul lui Horia și lui

Cloșca.

|

,

Procesul lor şi ali sogilor sti se prelungi aprâpe două
luni, În acestii răstimpii, oştirile împărătesci prinseră și

(9581)
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Românilor,

pe .George

Cri-

şanii; dar acesta, addusi în Alba la 1 fevruarie 1785, se
spendură singurii, în temniță, cu brăcinarul sti, în dioa
de 15 ale aceliași luni.
Fiiul celi mare, — celii de 15 anni — alti lui Horia
.
Sa
OT
tea
[i
murise
- vitejeşte” în luptă; pe altă fiu vitregii alii căpieee
il
2
a
TI
tanuluă,aaîlă eo
trăsese Ungurii în pă, impreună cu alte
- De ce ânst a ținută așa dee multi procesul lui
Horia?
Toti ce scimii mai sigură este că Horia a refusatii de a răspunde la ori-ce întrebare i sa făcutii și
n'a încetatii de a repeţi că voiesce să fiă dusii la Vienna,
ca să dea semă numai Împăratului, de faptele şi de

cugetele sale. *
Esşise chiariă vorba cererea lui va fi îndeplinită ;
dar atunci, pe semne, Ungurii 'și aii încordatii şi may
tare silințele ca să obțină îndată de la Curte, pedepsa
cea mai straşnică pentru cei duoi capi ai rebeliunei.
„La 28 fevruarie 1785, — tocmai patru luni di cu
di in urma ântâiei vestiri a Românilor la târgul de la
Bradii, — sentența de morte cu caznă a lui Horia şi
Cloşca, ca rebeli în contra Împăratului şi legilor ţărriă,
fu pusă în execuţiune. Împăratul Iosif se înduplecase
a o confirma din Vienna.
La Alba, dinaint6 mai multor mii de iobagi români, pe cari autorităţile unguresci îi addusese cu sila,
câte şese de fiă-care sâtii românescii ali Ardelului, ca să
le fiă de învății acestii ingrozitorii exemplu, Cloşca, mai
*
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ântâiu fu frântă pe râtă, încependii .sfâşi
erea de la picidre în susii. Răcnetele lui de durere se
năbușiră, atunci .
numai cândii unii craci de feri ali râtei
îi străpunse
peptul.
Horia

sta facă neclintitii.

Ochii lu vedeai apriatii muncile grOznice
ce aveati
îndată să "li ajungă; dar inima”! bărbată
sciu să stăpâ.
nescă până şi fioril.
,
Cândii rândul sti veni, toți îlii vădură
călcândii
cu pasii țepinii, neşovăitii. Într'însul nu se destăi
nui nici

o slăbiciune.

Rta îi

sdrobi

6sele,

fără ca

durerea săi

scâtă măcarii unii _gemetii, din peptul Iui_og
elitii...
Ati disii unii că murindă, Horia ară A
strigatii :
ez morii pentru națiune!»
Pote

că

eli n'a

rostitii

aceste

cuvinte;

dar, fără

înduoiclă, marele lui suflet le a simțită adânci.
Guie,

Ol negreșitii, domnilor, sub grosolanu'i cojoci
i de

sub

zeghea”i

nceră, sărădită cu găitane

vinete,

sub

opincele'“i de munteni, îmbăierate pe glesne,
sub cușma
lui mocănâscă cu canace (ciucuri) de firii, —sub
totii acesti
portii ali săii ncoșii țărrănescii, curgea prin
vinele acelui
Puginii cioplită, dar multii-semeţii, multă
-statornică şi

multiă-vitezii

bărbati,

unii

sânge,

cel

puginii

totii aşa

de adevărații românesci, totă aşa de îmbol
ditorii, toti
aşa de patrioticii, ca prin creerii celor mai
erudiţi instigatori şi celor mai iscusiţi apărători ai
latinităţii gintei
românescă!
|
a”

Audimii toţi, lăudându-se în tâte dilele, acei
învă.
3*
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țaţi scriitori af Ardelului, — Peru Jatoră! Samuil
Clainii! George Șinca! ! — cari mergendii să studieze la

Roma,

aă

culesă

cu

religiositate

în

cetatea

eternă,

do-

trebuință

să

vegile originei latine a poporului românescii şi,. întorcendu-se a-casă
— printre
, mil de persecuțiuni,— aii deşteptatii, gice-se, în Români simţul naţionalii.
”
Dar,

vă întrebi,

domnilor,

era re

-mârgă din ai noștri la Roma, ca să facă pe poporul
românescă a fi şi a sci că este o naţiune de-sine-stătătâre ? unii poporă cu nume și cu sânge de Românii?
Să nu renungămă, credeţi-mă, aşa lesne la darul celă
mai preţiosii, cel mai minunati ali nemului nostru, la
acelă puternică instinctii de propriă existenţă, care n'a lipsitii nici o dată Românilor,—nici la noi, aci în Principate
unde ami sciutii a ne prefira prin mii de primejdii, prin
mii de vijelii, scăpândii totii mereă ființa nostră propriă,
de staturi curatii românesc; —nici din colo peste Carpaţi,
unde optii secoli de cea. mat cruntă şi sugrumătâre asuprire n'aii făcută pe Românii Ardeleni, îngenuchiați sub
paloșul ungurescii, să vorb&scă altă limbă şi să porte
altii nume decâtii acel de Română!
Acestii dar, Lai avutii purur€ Românii, şi nu trei,
patru,

la

ba nici sute de cărturari, croindii

etymologii,

n'ară fi putută săli

atâtor mii și miliânece întocmescii

la gramatici

însufe

şi

de o dată

obştea de rândiă a

românimei,
Ca să revinii âncă o datăla imiginea cu care ami
comparată, de la începută, starea simţirilor ce frământă
Chiară şi astădi ţerra Ardelului, voru dice că, din colo
e
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ca şi din câce de Carpaţi, adevăratul patriotismii
româ-

nescii a trăitii purur€ în sinul poporului nostr
u,—încinsii
şi ferbin
— întoc
te,
mai ca jăratecul sub spusă, și că unicul meriti ce putemii recunnosce erudiţilor noștri
dacoromanişti, este acela de a fi suflatii cenușa ce
ascundea
şi păstra nestinsă acea scînteiă neperitore.
Adevării „este că epoca în care.sa sculatii Horia,
în capul țărrănimei 'din Ardclă, corespunde întocm
ai cu
acela în care se lupta, “pentru revendicarea
originelor
n6stre latine, erudiţii de la Blajii.
Dar nu vădii nici unii semni ca, prin instigaţiune
a
acestora, să se fi urditii măcarii, răscola țErran
ilor,
Iobagii ardeleni ai apucatii în mânele lor
virtose

arma r&sbunării, fiindiă-că cuțitul le ajunse
se la osă, fiindă-

că Ungurul 'nu le mai lăsase nici o umbră de vieţui
re
omenâscă, nici o ftrâmă de pâne a lor.
i
Împăratul Iosifă, din contra, părea â le făgădui

tâte bunurile unui traiu liberi şi egalitarii,
astfel precum îlii visaiei din poveştile bătrânesci ale
străvechi

mpărăţii romane.

|

Atunci Yobagiul își gise: «Până cândii fi-votu
robii
«în ţerră la mine? Până când slugări-voiu
la domni
«străini și venetici? EY nu vorii, să'mi facă
şi mie parte
«din bunurile, de care se bucură singuri
aci în țerra

«n6stră. Face 'mi votu dar însu'mi partea meal»

Și ca să'şi dică Yobagiul acest€, de sigurii
că n'a
trebuitii să le învețe de la cărturari. "Fiă-care
ţ&rrană

născuse din

de

dreptii

sînul maicii sale, cu aceste simple noţiuni

naturală; fiă-care
"şi le întărise, fără carte, în

oma
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tralul îndatinatii ali casei părintesci, în ogorul unde sudârea "i curgea numai în folosul domnului.
Fiă 'mi dar iertatii, domnilor,

a conchide

că răscâla

iobagilor ardeleni sub Horia, pârtă în sine ună caracteriă
pe deplinii poporanii şi de aceia chiarii,—îmi voiu permite

a dice,— mat

curată,

mai

adevăy altii, mai siucerii

naționalii, decâti tâte argumentaţiunile, mai multi sei
mai puginii exagerate, ale. patrioților erudiți.
De aceia, noi ca Români, putemii să ne mendrimii
cu acea mișcare spontaneă a Moților, ma multii pote
chiarii decâtii cu theoriele şi cu controversele, susținute
la sferşitul secolului trecutii, — de altmintrele cu mare
diligenţă,—de iluștrii corifei ai scâlei transilvane.
Pe Horia şi pe miile de viteji feciori cari s'a
luptatii sub dinsul, nu "i ai făcută patrioţi români, citirea cărţilor latinesci și vederea monumentelor din Roma;—
ci cugetele lor simple și drepte, care le spuneaii apriatii
că 'sii născuţi Români și 'n ţerră Românâscă; că, dup&
fire şi datină, anu/ Dumnedeii şi z2z4/ Împăratul aii dreptii
să le ceră vița şi munca lor, pentru apărarea legei şi
pentru

sporirea

țărrei strămoşesci,

Dar şi mai multiil domnilor. În asemen€ credință
se scaldă âncă şi astădi totii poporul românescă, celii
simplu, celi neadăpatiă la isvâre străine; și aceste credinţe constituă chiarii patriotismul stă, patriotismii înfundatii, tăcutii, dar mai temeinicii şi mai statornicii
decâtii ori-ce declamaţiuni sgomotâse ale patrioților cărturari de totii soiul,
Acelii aluatii virtosii cu care este plămădită firea
*

.
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poporului românescii, amii avutii not ocasiunea: a'lii constata, viă și veghiatii, în bărbăţia junilor noştrii luptători
de mai deunădi, Curcani? de la Plevna, fraţi mai tineri
dar nescăpătați ai J/ofilor din munţii Ardeleni,
Dar bieţii Moţi, precum şi toţi voinicii de peste
Carpaţi, amăriţi până şi în dioa de adi de pedecele umilitâre ce punii nencetatii Ungurii la libera desvoltare a
spiritului naţionali printre Români, toți, dicii, simtii în
inimele lor acel dori de liberă vieţuire naţională, pe

„Care,

din nenorocire,

Ungurii

nu vorii nici acumii,

după

așa crude încercări, sălii preţuiască la drepta lui val6re.
Ce are să resulte din aşa nedomirire a nesocotitului spiritii ungurescii?
Cu înfiorare cugetămii la momentul unei noui isbucniri, în care lupta pentru egala îndreptățire,—ce este în
Ardelii, o luptă de naționalități, —arit începe, mai crâncenă,
mai turbată decâtii ori cândă.
|
lată-ne atunci reîmpinși din noii la timpurile de
barbariă, cândii eramii în dreptii a ne crede intraţi pen-

tru totii-dauna

în cercul

luminelor.

Şi cu tâte acest6, câtii de lesne arti fi de a înlătura cu totul așa nefaste frământări |
,
Cu bună înțelegere, de sigurii nu sânt Românii
aceia cari arii cere stârpirea ori cărei alte semințiă decâtii
a lor, în Transilvania,

|

|

Românii mereii aii gisii și repețescii Ungurilor cuvinte de împăciuire, cuvinte de dreptate:
="
«Țineţi,—le dicii ei,—ţineţi cu bună voiă din parte-ne,|
fi
i
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«câte locuri din ţerra nâstră vă potii încăpâ. Românul,
«vechiu moștânii alii acestui pământii, e indurătorii, şi
<ospitosii, și darnică; elii priimesce bucurosi ca din
<pânea lui să se sature și alţii,
|
«Luaţi dar şi voi, cu bună tocmelă şi cu pace,
«parte dreptă din moștenirea mânsei nostre moşii pă«rintesci,
« Vorbiţi-vă, întrinsa limba vâstră ; închinaţi-vă în
«biserica vâstră ; purtaţi-vă portul; răsuciți-vă câtii de susiă
«mustaţa; bateţi câtă vă va place din pinteni, jucându-vă ,
«ciardașul; dar, pentru Dumnedei, nu veniţi cu orbeâscă
<trufiă, să ne tăgăduiți noă drepta moștenire a casei, în
«care vamii făcutii locii.
.
«Nuvă lăudaţi că voi aţi răsbitii cu' sabia în casa
«nâstră și v'aţi aşternutii cenușa pe vetrile nostre.
<Deâcă în cursii de Soo de anni, n'aţi isbutitii, ca
«cuceritori, să stârpiţi, nici sămența, nici datinele, nici

«credințele Românilor din Ardeli; apot acumii, cândiă
«împotriva tăişului săbici vâstre se pâte ridica fără sficlă
“«paloşul, âncă netocitii ali lui Horia, cândă pe cenuşa
«vOstră pote să răsară peră de focii viiă; acumi celt
<puginii, deschideţi-vă în sferșită minţile la lumină; pără«siți îndărătnicia și .sălbatica tâmpire a trecutului; prii-

<miţi voiosii mâna frățescă ce vi se întinde, cu uitare a

«tutulor urgiilor de

<fiţi mendri

mai

nainte, şi, ca Gmeni

înţelepţi,

a rămâne buni frați de cruce, acolo unde

«nu vi se mai cade și nici veţi mai pute aleve, a domni
<în silă ca singuri stăpâni.
|

«Deci, nu vă mai încumătați a împune Românilor,
*

»
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limba, — fiă chiarii scăpătată,--a

nobile

«Rome, nu vă mai încumătaţi a le împu
ne graiul vos«tru de venetici; nici în supuneţi la aspri
mile legilor
<«vâstre, croite pe strimbătate; nici vă mat
amăgiţi cu
«deșerta speranţă că veţi scălâmba vre
o dată firea Ro-

<mânului ardelenii,

într'atâtă încâtii să faceţi dintr'însul

<unii Maghiară.
<Adduceţi-vă aminte că, dâcă vre odini
dră câte
«unul din foştii voștrii iobagia priimitiă să
se lepede de
<românesca'i obagiă, spre a se face Ungur
i, acela de
«îndată s'a urcati pe scaunele cele mai
înalte ale mag«naţilor şi ale regilor voştrit; acela a deven
ită unii Ste-

«fani

Iojica, unii I6ni

Huniadiă, ună Matthetașii

Corvini,

<fătii ali româncei din Haţegă şi celii mat
nobilă creş<tetii cu care s'a mendriti aieve ungur
esca corână a
«S-tulut Stefani !>
Dar

este

timpul,

domnilor,

să

ne

punemii

âncă

odată întrebarea decă atât exemple de blândeţe,
de în-

ţelepciune, de barbaţiă şi de drâptă mâniă
, date de
Români vecinilor noştri Unguri, nui voriă
face într'o di
pe aceştia să pric&pă că:nu este datii
lor,— ca nimenui
pe lume, —de a sterpi de pre .pămentii
seminţia româ-:
nâscă, să pric&pă că acea duşmăniă cu
Românii, — pe
care numai ei neîncetatii, fără cumpătă
şi fără prevedere
o aţiţă,—e vecinica pede
a propă
că
şirei nâstre și a lor; că.
dinsa în fine pâte la o vreme, să devină chiari
i peirea lor,—

a lor, copii orfa
al ni
Așiei, pripăşiţi în Europa, printre ma-

rile şi puternicele ginţi autochtone ale Occid
entelui.
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Ore, nu vorii vedâ, nu voră simți dinşii, că, aci la
Dunăre unde "i a asverlitii sârtea întmplărilor, numat
stândă strinsii lipiţi de noi, umării la umări, c6psă la
câpsă, inimă la inimă, dînşii Ungurii şi noi Românii
vomă put€ sprijini şi domoli sborul, din ce în ce mai
semeţii, alii marilor sgripsori cu.câte duoă capete, care,
şi not şi lor ne fâlfâie mereii de-asupra?
Din nenorocire, până astădi, nu se cam vă&dă semne
ca Ungurii să se fi domiriti asupra adevărtaului lor şi
alii nostru bine,
Ei, pe noi, ceştia de la Dunăre, în scrisele și în
vorbele lor, ne înjură şi ne batjocorescii; pe fraţii noştri
de peste Carpaţi îi adapă cu amărăciuni.
Temă-se
în care ci, pe

ânst ca nu, în acea mlaștină de veninii,
nesocotite și mereii, se nevoiescii în de:

şertii, să înnece tâtă libera vieţuire a Românilor, temă-se
să r&sară inimi și mai bine ogelite, brage şi mai tare
încordate decâtii ale eroilor martiri de la 1785!
Adducă 'și aminte; că atunci, la 1785, chiară părinții lor aii pusi să ciopărtâscă în bucăţi mărunte, cadavrele

sdrobite

ale lui

Horia,

lui

Cloşca,

lui Crişanii,

şi aii r&săditi pretutindeni în pământul Ardelului, sângele celii vitejescii alii acestora!
Destupe 'şi urechile şi vorii audi că astădi âncă,
după aprâpe suta de anni, Moţii din Abrudii facii să
tresară de dorii şi de mâniă munţii şi şesurile Ard€lului, cândi /orlescii doina de spaimă şi de r&sbunare

a lui Niculae Ursu ali Florei din Albacii:
*
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«Horia be la crâjmă m delăl

|

Domni! fugă toţi din Ardeli,.—
Elă aprinde 'unii mare foci
Și cântă votosii în jocii:
— «Haldeţi, feclort după mine
Să vă "'nvăţii a trăi bine,
«Pe celii câmpii pusti şi 'ntinsă,
Arde' unii foci de no! aprinsii.
Las să ardă şi să crescă,
Că 11 în ţrra ungurescă |
— Trageţl hora ca să joci,
La lumina

celui foci1»

«Ungureni, mustață lungă |
Disami morţii să te ajungă;
Dis'ami pâră! să te ardă;
Dis'amă crucel să te perdă |
i
— "Trageţi hora ca să jocă,
La lumina celul foci !s
«Ungurlnii, câne turbată |
Multe 'n lume "I ami răbdată;
Dar venită câsul mei,
Ca

să mt

rksbunii

.

şi ei!

— Trageţi hora ca să joci,
La lumina celur foci 1»

«Cum răcnescii jivinele!
Cum s'aprindă slăninele!
Cum. ardii tâte satele,

De “şi curății ptcatele |
— Trageţi hora ca să joci,
La lumina celui foci!»
”

|

n
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«M'amii suită la munte 'n dori
Ş'amiă prinsă fulgerul din nuort,
Şi de susii, din înălţime,
L'amii isbitii în Ungurime!
— Trageţi hora ca să jocii
La lumina celul focii!
Ş'atdcţi, fectori, dupi mine
SA dămii cut ce se cuvine!»

CURCANII
Luarea

Rahovei
de

OȘTIRILE

către

ROMÂNESCI

la noemvrie

1877,

Episodii din ultimul nostru răsbofu cu 'Tureia,
Conferenţă ţinută la Atheneul din Bacur
escl
25 martie
în "Capri
= 1878.
aprnhe

Domnilor,

Căldurâsa bunăvoință cu care publicul de la Atheneii

a primită, sint acumi vre o câte-va săptămâni, răpidea
expunere ce amii întreprinsă ai face despre memorabila, dar puginii cunnoscuta mișcare a fobagilor români
din Ardelă,

la sferşitul secolului trecuti, —

faptii carele

minunati învedereză şi adiincele simțiri naţionale şi firescile aplecări răsboinice ale țărrănimei românescă;
—acelii simpaticii şi pentru mine multii măgulitoră interesi,
cu care unii celii puginii din d-vâstre, aţi bine voitii a
asculta şi a aproba câte vamii pututii spunc, în trecttii,
despre viul dorii de libertate, despre turbata vitejiă şi
despre aspra statorniciă în faga nevoilor, vădite la 1 785,
de către muntenii noștri de preste Carpaţi; aceste abi€
meritate îndemnuri, gicii, 'mi ai însuflată dorinţa şi curagiul

de a m

reîntârce,

şi astă

sâră, dinainte

d-vâstre,
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LUAREA

RAHOVEI

ca să v& adduciio nouă și mai prâspită dovadă despre
netăgăduita trăiniciă a unor așa preţuite daruril... daruri
care —o putemii spune adi cu mendriăl— s'aii păstratii
penă și în dilele nâstre, până și în poporul românii de
dincâce, celii pe care toți îlii credeati de demultii sleitii
de tâte aceste falnice virtuți strămoșesci |
Îmi era negreşitii

mai

lesne

de a vorbi,

cu

totii

respectul_cuvenită, despre _Smeni și despre fapte, pe.
„care
re_depărtarea _dde. “mai__multe
„mal
„gecimi de_ anni, _ preTeam

iînn cugetele_nâstre,

mai
n ! presusii “de tâte acele za-

„vistiose—cârtiră,mai -presusi- de „tâte_acele., migălâse
şi
să încurce. şi să. nimi„ale_dilei_se_cercă_ mai totii_d'auna.
„câscă. ori_ce_întâmplare_contimporană.._.
Numai aripele timpului, domnilor, prin resultatele
ce se lămurescii mai apoi, spulberă cu încetul asemene
pl&vă şi limpedesci, pentru ochii viitorimei, faptele adevărată demne de laudă ale Smenilor.!
Mi sară put€_dar _întempina_« că_mă_pre_grăbescii

a_judeca în publicii cele ce abi€ de-unăgi s'aii_ petrecuti
de felurite —câtii-și
şiasupra, cărora părerile_potiifi așa.

|

_de_puginii întemeiate.

„Așa arii fi, decă cum-va eii m'aşii întinde cu gândul pent la prețuirea resultatelor depărtate şi hotăritâre
ale faptelor, despre care amii să vă vorbescii.
Eii ânst nu mergi așa departe. Voiu numai,—cu
Sciinţe, ce se poti culege și controla, acumiă mai lesne

decâtii mai târgiii,—să
vă povestescii,
*

câtii se pâte mat

y

„ades€. răi. cumpttate_împutări
în care
, patimele_mtrunte
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simplu_şi mai exactă, unii episodii_din_luptele oșteni
lor

noștri_ dinc
deol
Dunăr
oe,

în tâmna

trecută.

Totuşi, decă dintr'o veridică şi nemeșteșugită povestire, va lăstări în mintea fiă-căruia, credinţa că
în poporul românescă de rândii viză uni simţimentii
ali datorinţelor sale către țârră și unii inimosii avântii
de răsboire la vreme de trebuinţă, pe care. adi abi€ le
resimtă
deopotrivă cu dinsul clasele nâstre mat culte, apoi
vomiă
fi câştigat de o cam dată atâta numai,—și băgați
de
scmă, domnilor, că acesta este cea mat spornică sămân
ță
de tăriă naţională
— vomă
, fi câştigatii siguranța că putemii trăi pe viitorii cu o deplină încredere în
virtuțile
poporului nostru,
Vomii sci bine că nu dinsul va sta în nepăsare

scii se

va da

în

laturi,

de

câte-ori,

de

acumii

înainte,

vre ună pericol va ameninţa ființa scă drepturile
țărrei nâstre,
”
Şi de o asemene credință, avemii tare nevoiă
astădi, domnilor, cândă răstriştea întâmplărilor pare
a
ne isbi drepti în facă:cu deșertăciunea tutulor
sacrificiilor ce 'şia impusă patria nâstră, de unii annă
încâce,
cu pagube numai și cu perderi, în locii de
folâsele și
dobendile materiale, la care aveamii totii dreptu
l de

a năzui.

e

|

De Domnul, — şi chiarii âncd se pre pote, — ca
noi Românii să n'avemii a ne căi de a fi intrată
într'o

luptă,

în

care

nu

ami

culege

alta

decâtii nemulţumire

şi r&utate de la înşişi acela, pe cari "i ami
voiă bună și cu inimă bărbată.

(9581)

ajutatii cu.

4
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"Dar, chiarii și decă ursitele
curcatii,
r&i

de astă dată,

poznașe ne arii fi:in-

firul sârtei într'unii

caierii așa de

scărmănati,
Aşa de ghimposi,
Nodurosii,

sălbatică,

rirosii, Yernatică,

,

(cum dicea odiniră glumeţul grădinarii, despre măceșul
celii cu of în c6dă),

apoi

noi,

domnilor,

să nu

uitămii,

să nu pregetămii nici măcarii unii minut de
pătrunde despre marele folosii morali, cu care
coverşitii răsboiul, în carele,

acumii. câte-va

luni,

a ne
ne a
furămiă

părtaşi cu o parte aşa de meritoriă.
Să nu lăsămii ca cei răii-voitori și răii-nărăviți către
noi, profitândi de a nâstră nepăsare sâii mai cu scmă
de a n6stră bună-credință, să ne sârbă, să ne înghiţă și
să ne nimicâscă

sub cuvântul

că 6stea

n6stră română a fostii numai ca o bură uşsră
pe lingă năprasnicul potopii slovenescii, care a
asupra Turciei şi a desfundat'o tâtă,
Adducându-ne și noi aminte de 'mlaștinele
rusescii, în care a fostii aşa grâznicii înnecată

de plâie,
năpăditii

ori Plevna,

tâte acele merite,

în vera trecută,

de sânge
de duoă

mai nainte ca ai noştri să fi

trecutii Dunărea, datoria nâstră este de a ne grăbi câtii
de multii şi cu cea mai pietâsă îngrijire, să nu lăsămii
a se isbici cu totul, sub o suflare de despreţii şi de
mâniă,

acea

bură

de nobilii sânge românescii,—decă bură

voră săi dică, — cu care sai stropitii, mai în urmă
văile bulgăresci 'de la: Griviţay de la Rahova şi de la
Smerdaniă!
Decă, după ce ami fostii părtași la pericole și de
-
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bunii ajutorii la vreme de grea strimtorare, not Românii
mn'avemii, — de pre ne-mai-pomenita judecată a aliaților
noștri, —n'avemii să ne bucurămii de nici una din drep„tele r&splătiri ale victoriei, — ca și cândii noi. amii fi fostii
învinșii
— este
, dreptii celă puginii ca să ne alegemii de
îndată și cu deamăruntul semile din nevoile răsbotului
răbdate împreună, și să facemii ca din onsrea isbândilor, multi

pugini

câtă va fi ali nostru,

ali nostru

cu-

ca
căutatii

din

ratii să rămână în ochii tutulor.
Cu

cugetii,

acestii

domnilor,

amii

faptele de arme ale oştire românesci în acesti răsboiu,
să lămurescii,

cu

Gre-care

precisiune,

măcarii

una;

şi, *

întru acestă, m'amii întemeiatii mai multă pe acea credinţă că, ori câtii de slabă și de necompletă va fi cercarea mea, strunele încordate în pepturile românesci
prin acâstă reînvierea a nâstră în sînul vieţei de voiniciă
a străbunilor, aii păstratii astădi âncă destulii răsunetii
în inimele d-vâstre, spre a acoperi şi a ascunde tâte şovăirile şi tote îngânările rostirei mele.
Cutezii a crede că ţălul către care amii păşitii și
pe care amii socotitii de cuviință a'li desvolta până aci,
cu deplină sinceritate, va dobândi aprobaţiune din
parte-vă. Sperii asemen€-că „trăgândii _eii_adi. cu. picio_rul,—cum.vine

vorba,—vomii-av€. mulțumirea .de.a vede

„În_curândii întregul. istoricii ali faptelor oştirei _românesci,
_expusiă în _lucrări_literarii_mai_ temeinice şi mai întinse
ce > timpul îîmi_va „permite. a vă
„decâtii_scurta_naraţiune,_ce

_face_aci i despre. luluarea „Rahovei. de _către. oștirile. nostre

-românesci, în luna lui noemvrie trecuti.

4*
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„VE mat datorezii o explicaţiune întru ceia ce privesce alegerea acestui faptii, dintre altele, care, prin peripeţiile lor mai dramatice scii mai strălucite, arii pute.să
deștepte unii egalii, deca nu unii și mai viii interesii.
Motivul decisiviia fostii ânsă, pentru mine, din
cele mai simple.
„Sa. întemplati. ca, asupra expediţiunei
de la Ra_hova să aflu mai multă înlesnire de a căpăta cele mai. „amănunțite _relaţiuni, atâtă.. oficiale . câtii şşi pitoresce,

a-

vendă în corpul care a, executatii acestă întreprindere,
-fârte. mulţi cunnoscuţi, amici și chiarii consângeni.
amii

Dar să nu credeţi pentru acâstă, domnilor, că 'mi
propusii a vă aşterne aci unii panegyrici alii cunnos-

cuţilor şi alii prietenilor mei din stea de la Rahova.
Chiarii şi. de vorii fi meritândă ei mai “multi decâtii
ceia. ce cursul întâmplărilor mă va sili neapăratii a dice
despre unii dintre dinsiă, le ami promisă și îmi propună
a le cruța fără milă modestia.
Voiu da ânsă tâtă cuvenita laudă căpeteniei superiGre care a conceputii, cu o perfectă înțelegere a misiunei oștirei nostre în acestă răsboiu, şi a ordonatii destinderea acţiune“ militare a Românilor preste tâtă zona
territorial& de a stînga riului Vidul, la apusii de Plevna,
adică pe malurile Dunării, de la Nicopoli până la Vidinii, penă la Belgradgică şi până la graniţele Serbiei.

ME voiu cerca asemeni să prefirii în cuvintele mele
câtii se va put€ mai multă din acea mângârâsă şi întăritâre simţire de mendriă ce m'a: coprinsă de câte ori
amii auglitii povestindu-se, de către toți cei ce aii statii
*
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marturi la faga locului, cu ce veselă şi: nepăsătâre
se.
meţiă ati sciutii tinerii noștri oșteni să rabde traiul
grei
alii unui răsboiu în țerră străină, cu ce inimosii
şi -statornicii avântă aii cutezatii ei să se răpedă în
contra
focului inamicii şi să înfrunte făgişii glOnţele,
obuzele şi

şrapnelele,

care

plouaii,

dese şi viclene,

de pe muchia

pustiă a unui negru metereziă de pămentă !
Îmi voiu împlini âncă şi sânta datoria ce -avemii
cu toţii, de a consacra faptele și de a închina
în
memoria acelor viteji soldaţi, de ori ce rangii, cari
pe
câmpul de bătaiă ai murită, lăsândii urmașilor
onsrea
de a înscrie numele lor, în annalele de gloriă
-ale poporului românescii!
Pttrunși acumii, domnilor, de ceia ce putemiiși de
ceia ce avemii să facemă noi, aci în pacinica
nâstră
adunare de astă scră, să -ne închipuimii de o dată
că
stămi privind de susii, dintr'o regiune senină şi liniștit
ă,
dar nu lipsită de o frăţescă îngrijare, cu ochii ţintiţi
d'asupra oștilor nâstre românesci, răsipite prin văile
şi
pre ştăsurile Bulgariei.
„„Suntemii_ajunși_în_icrnă;_şi mai pe tâtă dia cerul.

_posomoritii_ picureză _scii versă șirGie de plâie
şi de slâtă,

„de desfundă

pretutindeni. pământul,

În jurul Plevnei, regimentele nâstre, — dijmui

de
/mrte” din tomna trecută,pe luciul primejdiosă alte văi-

„lor, d'asupra cărora domnescii trufaşe iredutele turces
ci,—
regimentele . n6stre_sapă_acumii „mereii la şanţuri
,

se potă apropia mai

ca să

bine de acele cuiburi ucigașe, prin
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adânci făgaşe de cârtiță, mai ferite din norocire de focul
puscilor Martini, dar nu şi de apele mocirlose, ce se scurgii
mereii

în acele

noui

cărări meşteșugite.

net

Sapă în silă, dar_sapă__veselii bieţii țărranii noștri
în_branciogul. sterpii alii delurilor Plevnei, gândindu-se
pâte.la -ţerrina lor.de. porumbii,. care_a rimasiă. nesăpată
astă veră şi se mângâiă ridendă cândă, în loci de stiu- .
leţii de popușoiu și în locii de pepenii de a-casă, ci culegii acumii, în' ogorele şi în bostanele lor din Bulgaria,
numai glânţe și obusuri turcesci.
—<Măre Dâmne!—îşi gicii ei,—'pe semne că nu«mai la noi în ţerră le -priesce Serbilor.a răsădi ardei
«şi dovleci, căci p'aci €rba tâtă e numai crbă de puşcă
«şi altă sămânță nu se pomenesce, decâtii numai grăunţe
«de

ferit şi de ogeli!>

Şi sapă, sapă mereii cu opincele î în tină şi în sl6tă
fluerândă doina: de decinde, pe cândi glonţele le şueră
ascuţitii d'asupra capului.
Câtii colo plesnesce unii grâznică obuzii de calibru
uriași şi țăndările lui scormonescă aprigi țărrâna, ca riturile
lacome și pripite ale unei turme de rimători înglotaţi.
Săpătorii noștri, cari Laii urmăritii cu, uiduieli prelungite în calea lui d'a rostogolul, ridii cu hohote de
purccoa turcescă, care = le a f&tatii în prejmă așa pocită

“prăsilă de purcei.
Dar nepăsăt6rea veseliă a soldatului abi€ pote descreţi une ori. fruntea îngrijată a celui pe care ei toţi Laii
urmatii

cu. deplin încredere, departe, departe de selașele

lor părintescă!

i
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Comandantul generală alii armatelor de la Plevna,
Măria,Sa Domnitorul Românilor,— după ce s'a hotăritii
a închide gurele clevetitâre, dovedindii prin mai multe
eroice asalturi în contra redutelor de la Griviţa, câtă
plătescii ostașii sti români, atâtii în faga celef mai în- |
lesnite, câtii și în faca celei mai desperate apărări a
inamicului,
— M. S. Domnitorul a făcută în fine să predomnescă idea sa, de a nu se mai arunca fără cumptti
victime preţidse pe altarul sângerosii, împrovisati de
Osmanii-Pașa, ci de a coprinde pe acelii aspru închinători ală lui AMahometii,

cu tâtă ceta sa de calci, într'uniă

cercii de armate, din care numai f&metea şi desperarea
săi silâscă a se libera, scii prin mârte, scă prin
predare.
Abic pe la 15 octomvrie, cu sosirea a noui şi
numerâse trupe rusesci, împresurarea, pe unii ocol giganticii de 33 kilometri, ajunse a fi completă.
Dar,

atâtii mai

nainte

ca acâstă

anevoiosă

opera-

ţiune să pstă fi realisată, “câtă şi apoi, în temerea unci
isbucniri nimerite a Turcilor afâră din întăriturile lor de
la Plevna, M. S. Domnitorul se ocupă de a preîntîmpina ori ce mișcare spre dobândire de ajutorii şi de
merinde, sâă numai spre fugă şi scăpare, ce arii put€
să cerce armata turcâscă din Plevna, în înţelegere cu
garnizOnele din oraşele şi cetăţile despre apusii, adică
din Sofia, din Vraţa, din Rahova Nara
şi
Vidin.

$
pre
i
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Unii corpi de armate rusesci, către care a statii
multii timpă alipită o divisiune de călăreți români, fu
însărcinatii să opereze spre megă-di, adică pe cursul
meridionalii ali Vidului şi în ramura munţilor Balkani,

numită

Stara-Planina,

despre

Telișă,

Vraţa,

Etropoliă,

Orhania şi Sofia.
De câtii folosii ati fostii generalului Gurko, Roşiorii
şi Călărașii noștri, în fericita sa campania din acele -l0curi, să sperămii că o vorii spune într'o di publicului,
chiar raporturile oficiale şi ordinele de di ale acelui
vrednici comandatii alti aliaţilor noştri.
Noi aci, vomii vorbi numai despre mişcările corpului
de oştire curatii românescă, carele a fostii însărcinatii
âncă de pe la septemvrie, să priveghieze malul bulgă-

rescii alii Dunărei,

treptatii
nare,

spre

de a stinga

apusii,

din ce în ce

rîului Vidul şi, înaintând

să deschidă
mai

întinsă,

o zonă de

aprovisio-

oșştirilor numerâse, tă.

bărite în jurul Plevnei,— până cândiă va sosi şi momentul .priinciosii de a coprinde posturile, răsipite de Turci
pe înălțimele și prin cetăţile d'a-lungul Dunărei.
„O răpide ochire, aruncată pe d'asupra acestui rîii,
din colo de crâmpeiul lui, ce se întinde de la gura Oltului pEnă la gura Jiiului, ne va face să cunnâscemiă mai

bine înfăgişarea

țărrei,

în_care

avea

să se_misce_corpul

wde-armată,-a_cărui -menire-era-mat-cu-semă-de-a-smulge_
pe

„leţu

Turci

afâră_din

pasturile_lor_de_la Rahova, de unde,

în toții cursul verii, ne. zădărise ci, bântuindii. tare târgu-

nostru Bechetul şi împrejmuirile lui.
Țineţi.
pote âncă minte,

o

domnilor, că, printre _pri*
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mele atacuri: ale Turcilor,
pe la aprilie şi maiu din annul
—trecutii,.aii_ fostii..pagubele „ce ne. ai. pricinuită, „tunurile
„din Rahova, ardendi şi cufundândi
la gura
i, Jiului, mai
„multe

_vase, încărcate _cu. grâne 5totă
pe

acolo cete sălba-

—tice. de. Başi-buzuci şi de Cerkez ai trecutii ades€ nâptea

Dunărea, spre-a..jăfui „satele_din_Romanaţi,.a. le răpi. şi

si a le_înjunghia
şi chiari
__vi
“spretele
a _căzni și a mă-

„_Felări pe bieţii ciobani. de. prin_bălți.
Într'o insulă din faga Bechetului, pichetașii români,
aă descoperiti la 27 maiu, trupul jupuitii de pele şi
grOznicii ciopărtită ali unui nevinovati păstorii, pe
care îlii prinsese n6ptea soldaţii turci din Rahova.
Asemen€ mârşave fapte'trebuiaii cu timpul să 'şi capete
şi ele pedepsa lor. Se cuvenea celă puginii ca ncomenoşii
tilhari să fiă alungaţi cu ruşine din cuiburile lor,

Și cândii numescii cuiburi? de ti/hari, aşedămintele

turcesci din acea parte a malului dunăreniă, să credeţi
că nici ângustezi, nici defaimiă - rolul Osmanliilor şi ală
Cerkezilor . printre locuitorii creştini, Bulgari, — dar și
Români, — care smălţutescii cu numerâsele lor bordeie,
grămădite în sate şi cătune, tâte şesurile dintre Vidă şi
Iskerii,

precum
Din câce

şi dintre Iskerii, Skitii şi Ogostii.
de Dunăre, la noi, avemiă tergul

Isla-

zului, cam în dreptul vărsăturei Vidului de la satul bulgărescii

Samavitii;

iar în faca gurei Iskerului,

stă la noi

Celeiul, cu rămășițele sale dintr'o antică cetate romană
şi cu stelpul, cufundati în Dunăre, ali podului clădită
peste rii, acumi vre o cinci-spre-dece secoli, de impăratul Constantinii-celă-Mare, -

58

-

o)

LUAREA

RAHOVEI

Nu mai puginii interesantă, din punctul de vedere
ali vechilor aședăminte legionare, este malul dimpotrivă,
căci acolo, ceva mai josii, pe câstă Iskerului, sânt ruinele, âncă învederate, ale anticei cetăți Oescu, cu stra-

dele, cu apeducele, cu sculpturile, cu inscripţiunile şi cu
temeliile ei de case romane, răsipite printre îngrăditurile
şi arcurile sătenilor, crurazi români, din Ghighiii.
Români sânt și locuitorii din Măgura,

din

Cercelani,

din Mocrișani, din Brestu, din Ghiulenţi și din alte multe
sate învecinate; chiarii decă ei n'arii vorbi o românescă,—
aşi put€ dice mai colorată cu archaisme ncoșii-românesci decâtii a actualilor săteni de pe malul stingii ali
Dunărei, — apoi însăși înfăgişarea lor mai sprintenă și
mai voi6să, portul lor mai frumosii potrivitii în cusături pestriţe, firea lor mai ospătâsă și mai pugină posomorită şi sficță decâtii a Bulgarilor, ni "i arii dovedi ca
frați buni, din acelașii osii și din acelașii sânge cu noi.
Îşi mai adduceaii aminte de a-casă Dorobanţi noştri, cândi

vedeai

viindu-le

inainte

şi poftindui

la cină

în bordeiele lor, împodobite cu zăblae vărgate şi cu
ştergare cusute, fruntașii cu chica lungă din satele românesci; şi mai cu semă le zimbia Călăraşilor ochii de
bucuriă cândă, tocmai colo în vale la fântâna care ţisnesce limpede dintr'o vechiă petră, săpată cu slove letinesci, zăriaii jucându-se codanele limbute, adunate tâte
la unii locii și purtândii pe umării, cu âmbletă legănatii,
cobilița cu două doniţe.
j
Iar ele nu

suduindă

nostri,

fugeaii de voinicii

ca posacele

de

bulgărdice,
*

bombănindii şi

ci, esșindu-le

cu
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plinii înainte, le urati cu graiu veseli şi desghiăgatii,
bună
sositiiși bună ispravă, că dâră va da Dumnegeii ca,
prin ei, să scape și bictă lume de pre acolo, de spaima
cânilor de păgâni.
«Ba dă, de la dinsele,» —îmi spunea unul din ofigerii noștri, — caudeaio limbă cei era dragii s'o asculţi
«şi care ne învăţa ades€ pe noi cum să îndreptămii
pe
«românesce,

vocabulariul

nostru militarii, aşa de împestri-

<ţatii cu diceri pocite, adunate de prin tote limbele
,
«care nemţesci, care rusesci, care franguzesci.

<Într'o di, bună-âră, ajungendiă într'o recu
nnâscere

-_ «până în marginea unui satii şi voindii să aflu deca ,
nu

«se_văduse_âecleror
ncă
ii _pe
pe căii_ac
trămise
olo
semit '
sd,

«înainte, o fată româncă îmi. răspunse fOră _sficlă,
ară.
<tându'mi unii punctă ali orizontelui: —

«mai _adincuri trecendi
«de_ai_ voştri! pa

<Pe_noi nu ne

«Ba,_ami _zărită .

într'acolo vre o doui cercetași
|

tăiase

penă atunci capul să dămii

«numirea așa potrivit
şi curati
ă românescă: de Cercetaşi,
<strejilor înaintate pe care străbunii noștri le numiaăi, pe
"eslavonesce, /scâde,şi pe care noi. amii. botezată adi

«cu numirea franceză de Ec/erori.>

Iată, domnilor, cum chiar pentru Dicţionarul
Academiei nu este fără folosii, răsboiul ce făcurămii
peste

Dunăre.
Să

credemii

„turi de vedere

âns&

|
că, şi sub alte numerâse punc-

mai puginii

cărturăresci,

nu în deşertii a

petrecută, prin acele locuri, în toti cursul lunilor lui septemvrie şi octomvrie, corpul de oştiri românesci de
la
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stândii une-ori adunate sub corturile din bivoacii,

pe care crivățul și ploile le răsturnaii neincetatii, iar mai
adese stând răspândite prin îmbilșugatele sate din măn6sa luncă a Iskerului. Aceli ţinută, scăldatii de vărsături băltâse, despre Dunăre, și delurosă, dar nu mai puginii

roditorii

grânarul
- mereii,

cu

în lă-întru, deveni,

merinde

mereii

și şura

în

totă

de feneţe

sosiaii ca să încingă

acestii

timpi,

ale oștirilor, ce

cu cercii de ferii, ur-

gisita vizuină de la Plevna.
Cândă împresurarea fu pe deplinii săverşită, acel
corpă,. deslipitii din armata statornică de la Plevna, avu
şi dinsul voiă a se mişca mai departe şi a cerca locurile mai la largii, dincolo de Iskerii.
Aci se întinde, pe o distânță de vre o 50 de kilometri, până la riîuleţul Shkitul, sc ma! bine până la riul
mai însemnată Ogostul, care curge în paralulă și alături
„cu Skitul,

se

întinde,

dicemii,

o câmpiă

cam

pustiă

cu

largi undulaţiuni de tărrâmuri, ce se prefacii în dâluri,
din ce în ce mai aprige și mai semeţe, cu câtii ele mai
multi se apropiă de malul Dunării.
În trei locuri, Turcii îşi aședase, pe acele nălțimi,
tăbii întărite: la Vadinii, în dreptul satelor Grojdibodii
și Gura-Padinei din Romanați; la Ostrovii, carele cade
cam în faga Dăbulenilor, la câda apusană a bălții Orlea;
şi în fine d'asupra orașului Rahova stii Oreava, care stă
aşedată pe povernişul nordicii ali delului, scăldându'și
pâlele în Dunăre,

facă în facă cu tergulețul Bechetul

de

la gura Jiului.
În reduta de la Vadinii se afla ună micii postii ca
*
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de 130

soldaţi turci, Nizami

din stea

G1

regulată, ameste-

caţi cu Başibuzuci scii volentiri nedisciplinați.
Comandantul trupelor românesci de pe Iskerii,
d. colonelii Slănicenu, voindii să'şi gătescă din vreme o cale
liberă către posițiunea, cu multii mai însemnată de la
Rahova, decide a surprinde, într'o recunnâscere, postul
turcescii de la Vadinii.
Luândii cu sine o companiă din ali IVI regimenti
şi duot

din alii X:!€ de Dorobanţi,

duot

scadrâne

de Că-

lăraşi, precum și duot tunuri, pornesce din-di de diminâţa la 18 octomvrie, din satul Kruşevenii, unde poposise nptea, străbate răpede cei dece kilometri celii despartii de Vadini şi, fOră de a fi vădutii sâii măcarii bănuitii de garnizâna turcescă, își așcdă pe la 10 ore, cele
ducă

tunuri,

ca la 2000

metri

în faga tabici.

Abi€ la a duo detunătură a tunului românesciă începii a se zări fesurile roșii din dosul parapetului.
Turcii erai la pilafă, cândiă veniră ai noştri să le
strice tabietul.
Ei, bietii, nici că apucară să tragă împotriva agresorilor,

căci

a treia

bombă

românescă

fu: asverlită

cu

atâta precisiune, încâtii cădu dreptii în bordeiul cu munițiunile Turcilor. O grâznică explosiune a erbărică săltă
chiarii pe mulţi din apărătorii redutei în aerii şii aruncă
morți în șanțuri, pe d'asupra parapetelor.
.

Cei.l-alţi o luară îndată la fugă, pe clina despre
Dunăre

a dclului,

cătândi

a se

retrage

în susul rîului,

către tabia din Ostrovii.
Dar, spre apusii de satul Vadinii, îi așteptaii Călă-
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rașii din scadronul de Gorjiu, cari năvălescii cu săbiele
şi cu carabinele asupra lor. O luptă destulii de crâncenă
se încaieră acolo, printre rovinele și băltișurile de pe
malul Dunării. Unii din Turci se împotrivescii cu îndărătniciă, dândi mijlocii altora să se furişeze pe sub ripele
malului, unde Călăraşii nu se potii cobori cu calul, ca
săi ajungă.
Astfelii se hărțuiesce înderjitii ccta călărâță cu fugarii pedestri, în timpi de duoă :ore și mai bine, Românii noştri răpedindu- -se cu săbiile asupra Nizamilor,
ce "1 ochiăscii de prin tufele de richită şi de prin surpăturile malului.
Cu aceștia se unesci şi câţi-va pichetaşi turci, cari
tragii asupra alor noștri din posturile lor de prin insulele Dunărei, formândă

grupe

astfelii ună. lanţii neîntreruptă

luptătâre de a lungul” drumului

la Ostrovi.

de

ângustii ce duce

|

Dar, pe de altă parte, companiile nâstre pedestre
„intrase în reduta, âncă răscolită şi fumegândă de isbucnirea erbăriei, âncă sângerată de membrele hidosii sdrobite
ale victimelor acelei loviri decisive. Stegul nostru tricolorii
se înfipsese pe muchia cea mai înaltă a dâlului,
La acestă “vedere,
satele românesci, adunate la
bubuitul tunului, 'pe mală din colo de Dunăre, începii

a saluta cu strigări
de bucuriă şi cu salve de focuri,
isbenda fraților lor.
Turcii, câţi mai rtmăsesc în luptă cu Călăraşi, credendu-se acumii prinși între duoă focuri, scii că se predaii,

scii că disparii, pitulându-se prin scorburile ripei.
*
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Cu tâte ale lor desperate silințe,

a ne ucide întracestă

ei p'aii

isbutitiă |

harţă de vre o trei ore şi jumă-

tate, mai multii decâtii duoi dintre vitejii nostri Călăraşi
și a răni alţi cinci luptători, printre care a fostii şi tânerul
locotenentii Caloianii-Cătănescu.
Elă s'a bătutii cu o minunată semeţiă, călare printre
tiralioriă turci, culcândii la pămentii cinci dintre dinșii,
cu sabia sa, care Ya picatii din mână atunci numai când
de la ali şâsel€ priimi o rană adincă. Rana nccăutată
la timpii, avea, peste vre o patru-deci de dile, să "li
aşterne şi pe dinsul în mormântul purur€ lăudatii ali
j
bravilor |
Succesul surprinderei de la Vadinii puse frica în
inima

postului

de la Ostrovii,

paţi,

în dioa

de

românescă,

care,

18 octomvrie,

se retrase îndată

împreună

de

tunul

cu cei scă-

şi de

sabia

la Rahova.

Patrulele românesci priveghiaii acumiă malul dreptă
alii Dunărei pe o întindere, abi€ cu vre o 20 kilometri
depărtată de Rahova, fugărindii ades€ bandele de Cerkezi,

care totii se mai ispitiaii uneori, pe întunericii, de a înainta pent în prejma avanposturilor nâstre.
Într'o nâpte, patru Călărași, în cinstea cărora gazda
lor din Ostrovii dase cepii unui butoiaşii cu vinișorii
dulce-acrișoră din viile Rahovei, întrerupseră cu cel
mai sistematic sânge-rece petrecerea și danţurile lor,
spre a susține unii adăvăratii asedii în contra unei cete

de asemen€ venturători de potece.

Dupi ce Cerkezit o

rupseră la fugă, socotindii, de-pre iuțela focurilor, că ati
a face cu o puternică garnizână, cei patru Călărași își
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aternart Yarăși în cuie carabinele şi, prind
ndu-se din
noi în joci, goliră chiuindiă penă dimincţa
butoiașul
celii cu norocii.
Precum vedeţi, domnilor, erai inimoși și
veseli
soldaţii noştri din stea de la Dunăre; iar
vitejia şi
voioşia ce purta ei cu sine, era curată firea
ț&rranului

români, căci toți, penă la unul, în acestă
mai ț&rrani Dorobanţi şi ţărrani Călăraşi.

ste

eraii nu-

Despre Dorobanţi, ea se compunea dintr'uni
batalionii de' Mehedinţeni din Iul regimentii, sub coman
da
maiorului Burilnu; din batalionul de Muscel
ali regimentului ali 1V-1£, comandatii de matorul Giurescu ;
dintr'o
companiă de Ilfoveni ce venise împreună cu șeful
regi.

mentului

ali VII,

matorul

lene;

din

âmbele

bataline

ale regimentului ali XE, recrutată în judeţele Putna
şi
Râmnicu-Săratii și pusă sub comanda locotenentui-co
lo-

nelăi Măldărescu;

în fine din rămășițele batalisnelor de

Nemţu și Suceva din regimentul ală NV, avend
ă de
şefii pe maiorul Burki.
Aceste cu totul 'însumaii ca la 3200 Smeni, toți
Dorobanţi din oștile territoriale, dar nu toți Curcani,—
"dâcă într'adevări penna de la căciula lor militară le
a
meritatii

acestii

nume,

—

căci: mai

multe

sute

dintre

dinșii purtaii âncă zeghea și căciula țerrănescă, fiindă
adunaţi în pripă din recruţii lipsiţi âncă de unifo
rma
reglementară.
Călărașii, ca la vre o goo la numării, erati cet din
ali Ille regimentă de munteni “din Gorjiu, Vâlcea, Argeșii şi Muscelii, comandaţi de colonelul Cernovoden
u ;
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Nemţu,
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plăieşi

şi Suceva,

din

sub

ţinuturile

ordinele

loco-

tenentului-colonelii Pereţii; şi âncă duot scadrâne
şi
jumătate din regimentul ală IX: de reserve, adunat
e
cam de prin tâte judeţele şi întocmite sub comanda
locotenentului-colonelă Stefani Rosetti.
|
|
Artileria, compusă de trei baterii cu câte -Ş6se
tunuri de campaniă Krupp şi de o bateriă territorial&
de patru tunuri mai mici, sistemă vechiă, avea drepti
comandanţi pe căpitanii Calenderu şi Borănescu şi
pe
locotenentul Manolescu , puşi cu toţii mai adesc sub
direcțiunea şefului de statii-majorii ală corpului, locotenentul-colonelii Dumitrescu-Matcanii.
O companiă de geniă, o ambulanță improvisată,
o columnă de muniţiuni, întocmită din trăsurile artileriei,
trase de vite de rechisiţiune, completati acestii micii
corpi de armată, încredințată colonelului Slănicenu.
Arii fi de prisosă să mai pomenescii despre trenul
de aprovisionare alii oștirei, căci, pe câtii sciii, acestă
armată 'şi a creatii singură, cu bună tocmdlă, pe ori
unde a trecută, mijlscele sale de existenţă, fără de a îngreuia câtuşi de puginii sarcinele intendenţei militare.
Toti cam așa ati trăitii, Rțin aceleși locuri, şi ostile
românesci ale lui Popa-Fărcașii, celă care, pe vremea

lui Michatu

Vitezul,

|

A uritii biserica
Ş'a 'ncinsi săbira ;

Ş'a uritii cfocanele,
Ş'a 'ndrăgitii pistolele,
Lasă tâca
( 9581).)
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Dar pe atunci acestă sistemă de aprovisionare
expeditivă, se chiăma, pe grosolana limbă bătrânescă:
Plenii

şi Pleșcă;

acumii

i se

acordă

termenul

onesti,

legalii și eiegantii de Rec/histpiune.
Spunii gurile rele că Dorobanţii și Călărașii noştri
mai făceaii pe ici pe col€ şi. câte ună puiu de gioli cu
gâscele și cu purceii de prin islazură; dar ei sciaii îndată
să se îndreptăţescă, jurându-se că le aii cunnoscutii bine
că sânt păseri și vite pripăşite de ale păgânilor de
Turci,
Eil ce să le faci? Răsboiul are şi eli o politică a luil
Dar “ertaţi-mă, domnilor, cii vă ţii pe locii, dândii
mereii tercâle prin micele taine ale vieţei ostășesci, şi
d-vostre veţi fi nerăbdători de a sosi cu stea nâstră la
Rahova și pote âncă și mai multi de a grăbi sferșitul
acestei destrămate vorbiri.
Iată-ne gata.... Plecămii chiarii acumiă la Rahova.
Generalul Gurko, -operândii cu oștile sale spre medădi, a luati Vraţa la 28 octomvrie.
Elii voiesce să înainteze către Orhania; dar îi pasă
multii de a nu lăsa în spatele săi pe Turcă , stepâni în
Rahova.
De aceia, elii cere ca oștile de la nordii ale colonelului Slănicenu să coprindă câtii mai în grabi întăririle de acolo, și, spre a“ înlesni împlinirea acestei trebuinţe strategice, îi trămite, la 5 ale lunei, de pe malul
Iskerului,

din

Mahaleta,

o

brigadă

de

Roşiori

români,
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comandată de colonelul Victorii Creţenu, avendii dreptii
capi de regimente pe locotenențţii-coloneli Kirițescu şi
Alexandrescu; brigada e secundată de o bateriă călăreță
cu șese tunuri Krupp, sub ordinele căpitanului Epites,
precum şi de unii regimentii de Ulani ruși, cu alte patru
mai mici tunuri.
Tote aceste trupe ai dreptii căpeteniă pe generalul baronii Meyendorff, adiutantii ali împăratului Ale.
xandru,
Pe

cândii

acestă

divisiune

de

cavalerii,

în

mare

parte romândscă, sosesce în dioa de 6 noemvrie, pe la
orele 2 dupt amedi, la satul Bucoviţa, depărtatii cu vre
o patru kilometri la sud-vestii de Rahova, toti corpul
de oştire alii colonelului Slănicenu vine, în aceiași di, de
poposesce scră la satul Selanoviţa, situatii cam la aceiași
distanță, în partea sud-ostică a forturilor turcesci.
:
Pe dată se stabilesce comunicaţiunea între âmbele
oștiri cooperătore, prin. regimentul ali 11 de Călărași,
care formeză unii lanţii între avanposturile de la Bucoviţa
şi cele de la Selanoviţa. Toti atunci, .colonelul Slănicenu despică din oștile sale o mare parte din batalionul
de Dorobanți Mehedinţeni, comandată de maiorul Ma.
teescu şi "li trămite ca să întărescă divisiunea de cavaleria tăbărită despre apusii.
Închipuiţi- vă acumii, domnilor, că la centrul posițiunei, în paraleli cu Dunărea se înalță culmea, în dosul
căria e clădită Rahova;

Yar pe acea culme,

care domină

t6tă împrejurimea, “Turcii aii, la mijlocii, o cetătuiă de
pămentiă cu întreite șanțuri și cu întărituri interidre;
5*
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este o altă

cetățuiă

mai

mică,

unită

prin şanţuri late s&ii căi acoperite.
cu 'cetățuia cea mare;
în partea despre răsăritii ei mai posede:'o tabiă si
redută simplă, precum şi deosebite valuri de apărare,
ridicate în diferite direcțiuni pe acea muchiă, mai multi
lungă decâtii lată.
În partea stîngă, delurile se întindă, scăpătândii
din ce în ce mai multii până dincolo de satul Selanoviţa, unde a tăbăritii 6stea venită de la Ghighiii.. Dar,
între acel mare sati și muchia întărită mai este o
pedică naturală, destulii de primejdi6să, adică o văgăună
sii mâncătură de pămentii, în fundul căria se află cătunul Lescovăţu, și care răspunde d'a dreptulii în malul
Dunărei, ce acolo se încovâiă răpede spre MEgă-di.

Dreptă în faga muchei cu întăriturile, se destinde,

în piedii oblu și prelungitii, unii tirrâmă undulosii, ca
o pânză sbercită de cate.
La apusii de acestii latii povernişii, care nu măsoră mai puginii de vre o 7000 metri în lărgime, curge
periul Skitul, cu maluri rîpâse şi cu fundii mocirlosii;
Xar la unii kilometru de dinsul șerpuiesce Ogostul, mat
largă dar mai lesne de străbătutii, căci malurile îi sânt
şeţe și matca petrâsă,
.
Satul Bucoviţa stă pe malul dreptii alti Skitului, rezimatii de unii dclii, care se prelungesce cu felurite undulațiuni
penă la marginea Dunării. Aci, dreptii în facă cu gura Jiiului,

locul d'a stînga Skitului este împodobitii cu o dumbravă, d'a-

supra căria se înalță pe o muchiă,ruina'unui turn antică de
clădire romană. De aci în josă, spre Rahova şi în susii, pent
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pe lingă cetăţuia cea mică de pe crâstă, se aşternii viile,
care împresoră totii orășelul.
Între ruina turnului romanii şi satul Bucoviţa există
uni pod de pdtră peste apa Skitului, şi de acolo calea
se abate spre megă-di, trece prin vadă Ogostul, în faca
cătunului românescii Herleţul şi se îndrepteză, d'a lungul
unui d6lă, ce domină lunca pădurâsă şi mlăștinâsă a
Dunării, pent la satul Cotuzlui, mergând în direcţiunea
Palancei şi a “Vidinului.

„Pre multe nume de locuri! îmi veți dice pste.....
Scusa mea este că n'amii spusii mai multe nume, decâtiă

voiu fi silitii să povestescii fapte.

e

Înţelegerile între comandanții âmbelor divisiuni
sunt astfelii luate ca a-duoa-di, la 7 noemvrie, oștirea
din flancul drepti, cea despre Skitiă şi Ogostii, să simuleze de dimincţa unii atacă asupra cetăţuiei celei mici,
pentru ca, în acestă vreme, corpul din stinga, cel despre
Selanoviţa, să potă înăinta mai cu temeiu în contra fortului principalii.
Într'adevării, pe la 9 6re dimincţă, bateriile călăreţe
de pe delurile Bucoviţei începii a împroșcă întăriturile
turcesci; scadrâne de Roşiori se răsipescii prin tâte
îm-

prejmuirile

ca să facă recunnâsceri,

şi batalionul

Dorobanţi Mehedinţeni aşteptă. ascunsă într'o
să "% vină şi lui rândul de a ataca .cetăţuia cea
De partea cea-l-altă, colonelul Slănicenu a
bateriile sale de duoă-deci şi duot de tunuri, la o
ca de 2000 metri dreptii în frontul Posiţiunilor

de

vale, ca
mică.
dispusii
distanță
turcesci
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şi, mai nainte ca acestă artileriă să se fi așegatii în bateriă, Turcii salută recunnoscerea făcută de statul-majorii
românescii, asverlindui pe d'asupra capetelor mai multe
obuzuri care, prin șueratul lor lungii și ascuţiti, pari a
vesti că meterezele turcesci ati să dec de muncă grea
în acea di, pe agresorii lor.
Dar duot-deci și duoă de guri tunătâre ale nâstre
din vale și alte şâse despre delul Bucoviţei începii îndată
a urla cu turbare, stropindă cu foci și cu ferii muchia

semeţă a inamicului.

|

În timpul acesta, bataliânele pedestre, dispuse în
ordine de bătaiă, înainteză pe delurile din flancul stîngii
alii Turcilor.

Comandantul,

rechiămândiă

în sufletele în-

cordate ale ostașilor faptele de gloriă, săvârşite totii în
aceste locuri de străbunii lor, cu 275 anni mai nainte,
a regulatii rOndul trupelor, alegendii batalionul de Muscelii ca să formeze avanguardia şi să mergă celii d'ântâiu
la atacii.
În mijlocul strigătelor de Zrăzască România! repețite de tâtă oștirea, maiorul Giurescu îşi înalță veselii
sabia în susii, mulţumindii cu entusiasmii colonelului că
a deferitii.
lui şi Muscelenilor să, acâstă onsre.
În acelaşi momentii o bombă de ale inamicului
vine posomorită, să se îngrâpe în pământii, aprope de
dinsul. Cei de fagă încreţescii sprincena, ca la unii semnii
răii. Eli ânsă: «De este să morii astăgi, — dice — sunt
«încredinţatii că patria va purta grijă de sogia şi de trei
<copilași ai mei!»

şi se pornesce

iute, cu pasii hotăritii,

elii mai ântciu, în fruntea batalionului săi.
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Îndată după dinsul âmblă, nu mai puginii determinată, compania din alii VI regimentii de Bucuresceni.
lar preste t6tă acestă sprintenă avanguardiă, căpeteniă
este maiorul lene.
|
Cele-l-alte trupe vinii cu patru sute de paşi mai
în urmă.
Locotenentul-coloneli Măldărescu comandă
reserva.
|
Cu mersi răpide străbatii Dorobanţii delurile până
la valea surpată de la Lescovăţii şi, scoborându o numai
într'o clipă, ei se grăbescii a o sui de partea cea-l-altă,
acăţându-se pe alocure şi cu mânile de scorburile ei,
ca să ajungă mai curândă pe culme şi să dec peptii cu
inamicul,
Acolo, micele grupe de tiraliori, ca o spuză de norişori, se desprindii îndată din puhoiul cel îndesatii altă
columnelor înglotate; ele se rtslățescii pe totii plaiul
„delurosă, ochindii cu focuri răsipite pe Turcir dintr'o
mică

tabără,

ce sta dincâci de

reduta

orientală,

către

care ai noştri tindii mai cu scmă, de o cam dată.
Abi€ ci se arată pe celi mai de susii povernișă
ali crestei, şi Turcii din tabără o rupi la fugă, ca să
se retragă şi dinşii în redută.
Dar Dorobanţii noștri, atrași ca de magnetul răsboirei în urmărirea fugarilor, nu întârdiă a se răpedi
asupra tabiei, și aventul lor este aşa de semeţii, aşa de
hotăritii, așa de îndemânatică încâtiă Turcii, după o luptă de
o oră și jumătate, şi de astă dată nu se mai socotescii siguri
din dosul unui simplu rândii de şanţuri. Cei mai mulţi
alergă să se închidă în cetățuia principală, . de unde le

1
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vine

mai

lesne a trage

într'ai

noștri, pe

d'asupra

unui

întreitii şirii de metereze.
Pe la 3 ore după amedi, luptătorii români coprinsese

reduta

din

stinga,

şi

acumiă

dintriînsa

ei cată a

slăbi puterile Nizamilor, concentrați în fortul de căpeteniă.
Cam pe la aceiași oră, o parte din batalionul de
Mehedinţi de la flancul dreptii, ocrotită de focurile artileriei călăreţe, care se apropiase ca de 1400 metri de
fortul celii micii, esse din ascundătârea sa, trece prin
viile ce o desparti de aceli fortii şi încercă cu vig6re
alii ataca; dar, la cele d'ântei împușcături, comandantul Mateescu cade rănitii de unii glonţii ce'li atinge în
genuchiu.
Acâstă nenorocire adduce unii momentii de înduoiclă,
de care Turcii profită spre a'și înteți focurile şi companiile românesci, lipsite de şeful lor, se retragii în vii,
urmândii a zădări prin împuşcături, pe apărătorii cetă.
.
ţuiei de la margine.
Dar, de cea-laltă parte, spre răsărit, lupta se încleştase acumii crâncenă şi stăruitâre!
Dorobanţii din avanguardiă, care fusese mereii. întăriți cu companii prâspete din reserve, essii de pretu.
tindeni din șanțuri, din dosul valurilor şi ali întăriturilor
turcesci, pe care ei 'și le însușise. prin vitejia lor, şi
cată a se apropia până la 100, pent la 60 şi penă la
40 de pași de fortul celii mare, de pe ale cărui bastine
glOnţele răpăiesci . mai îndesate, de cum sânt 6menii
noştri înglotați.
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Decă unii minunatii instinctii de apărare n'ară povățui pe ostașii noștri ca să înşele glânţele inamicilor,
prin măiestrita lor răsipire, prin Yuţela lor în mişcări,
prin inițiativa sprintenă şi inteligentă a fiă-cărula din ci
în parte, negreșitii că amii fi avutii pretutindeni, în faca
păreţilor ucigători ai tăbiilor turcesci, perderi cu multiă
mai însemnate decâtiă cele ce a încercatii armata românâscă.
|
Chiar

în acestii atacii ali întăririlor de la Rahova,

— atacii în care nout ore da rândul, nebăuţi, nemâncaţi, de dimincța şi până în n6pte, mai toți Dorobanţii
celor patru batali6ne ai secatii gentele lor de întrega
provisiune de cartușe, trăgendi cu o nespusă învierșunare, şi mai ades€ de pe câmp netedă, în contra viclenilor Nizami, acoperiți cu nerăsbătutele lor brazde de
pămentii,— chiarii în acestă di de luptă, adevăratii vitejescă, s'a pututii constata cu mirare că morții și răniții
aii fostii mai numeroși la împresurați decâtii la împresurători.

Și cu tâte aceste, viscolul de bătălii încinsese.
cu nesăţi6să furiă pe toți d'a rândul, în șirurile românescă.
|
Dorobanţii de Muscel și de Ilfovii, puşcărindii
şi pușcăriți fără pregetii, despre unghiul bastionului apusanii; iar cei din judeţele înfrăţite ale Milcovului,— Putna
şi ROmnicul,
— trăgendii mereii în contra unui parapetii
mai

meridionalii, care şi eliă le stirbesce rândurile, formeză

împreună, pe laturea stîngă a fortului, unii largii semicerc
de arme, ce scapără şi scînteieză fără de încetare. Com-
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paniile de Dorobanţi din Mehedinţi și Sucâva le înlesnescii schimburile, ca trupe de sprijinire.
Toţi susţinii lupta cu o înfocată întăritare, ce nu”
face totuși a se abate întru nimicii de la regulata îndeplinire a.mișcărilor tactice.
Armaţi mai toți cu pusce de sistemă Keynika,
recruții noștri,

cari aii

venitii în mare

parte

la răsboiu

cu mintenele şi cu sucmanele lor ţărrănesci, cuteză a
păși foră sficlă sub bătaia cu multii mai lungă și mai
sigură a ţevilor Martini, mânuite de Nizami; fOră de
şovăiră, fără de înspăimântare, îndemânatici şi inimoși,
ca şi cândiă arii fi vechi oşteni încercaţi, ei înainteză şi se
- napolescăă în regulă, de pre semnalurile date, şi numai
fiorul vărsatii în trupii de plumbul ucigașii, silesce pe
câte unul a'și părăsi cu durere datoriile sale ostășesci.
AY dice, vădândicu câtă precisiune, cu câtă hotărire se alternă şi se împrospeteză mereii liniile împrăştiate şi tare primejduite ale tiraliorilor, că ei își faci
deprinderile lor militare pe câmpul de manevre, cu acea
deosebire numai, că toți simtii cum-că ochiul ce'i trece
acumii în revistă şi le pândesce greșelile este chiarii clipirea
vicța,

încruntată a morții, iar r&splata
e onorea, e libertatea, „e gloria!

cei aşteptă

e

Maiorul Giurescu, îndemnândi pe soldaţii săi,
chiarii pe liniele cele mai înaintate ale tiraliorilor cade,
celii d'ânteiu dintre șefi, lovitii dreptii în frunte de uni
glonţii, şi încunună vicța sa de vrednicii ostaşii cu o mârte
de eroii.
Călcândii

pe urmele

lui, maiorul

Jene,

nerăbdătorii
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de a vede cu ochii decă lovescii dreptii la ţintă focurile
ce companiile sale îndrepteză asupra dușmanilor, din
dosul unui vali de pămenti, transformatii în pripă de
soldaţii săi, vitezul bacanii matorii lene sare în picidre
d'asupra parapetului, expuindu'şi nesocotitii vicţa sa.
Uni sergentii, speriatii de așa cutezare, ilă trage răpede
în şanţ; dar elii se întârce îndată la postul săi de ob-

servare,

de

unde

la

momentii

şi cade,

străpuns

d'a

curmedișul în peptii și în umără de uni glonții ucigătorii.—< Înainte, copii! Daţi de totii!» şoptesce elă răsturnatii în sânge şi proptitii pe sergentul ce'i susţine,
rostindii âncă la câsul morţii, mendrul viersii de răsboire
ali străbunilor! noștri.
Locotenenţii Nic. Radovici şi Pav. Bordenu cadii
şi ei morţi la posturile lor, de-a-rândul cu vre o sută
„de voinici soldaţi.
Dar

altora,

mai

numeroși, sârtea răsboiului se mul-

țumesce a le răsplăti bărbăţia lor numa! cu răni.
Sublocotenentul Spiroiu, cu sângele curgendu'i şirâe
pe obrazii, își păstreză până la sferşitii locul săi în rândurile columnei.
Locotenentul-colonelă

Măldărescu,

luând comanda

întregei linii de atacii, după mârtea matorilor Lene
şi
Giurescu,.
îşi simte de o dată slăbindii sub dînsul amândout picidrele, pătrunse fără de veste de unii glonțiă.
Lungitii în patul pe care îl ducii la ambulanţă, eliă
trece pe dinainte colonelului Slănicenu, opresce pe
brancardieri și, pe cândii face şefului raportii despre
ceia. ce se petrece în fruntea bătăi, ună altă glonţii»

7G

LUAREA

RAHOVEI:

şuerândii pe lângă dinşii, se înfige în stinghia de lemnii
a patului. Dar acumiă nimeni nu se mai tulbură de asemen€. merunţișuri.
Maiorul Burilenu şi căpitanul Chivu, pe cândii comandaii călare batalisne, simtii caii ucişi sub dinşii și
își urmeză funcțiunile pe josii.
Unul după altul, aii dispărutii din vederea oștilor,
— morți, răniţi sci rămași pe josăi— mai toți șefii de
brigade şi de bataliâne.
Trupele âns& tragii mereii cu îndârjită mâniă asupra parapetelor, ce le ascundii pe dușmani. Precum
zmeii din povești, vitejii noştri Curcan? se bati amarnicii cz pămentul.
Ca să sprijine mai tare o luptă așa de puginii dreptă
şi nepotrivită pentru pedestrimea' nâstră, comandantul.
ordonă

ca

ducă

din

bateriile

de

tunuri,

ce lucreză

în

frontul posiţiunilor turcesci, să fiă suite în grabă pe
muchia delului,. spre a isbi şi din lature fortul princi*palii. Învingendii atunci tote greutăţile suișului, tunurile
căpitanilor Calenderu şi Borănescu isbutescii a se aşeda
în dosul trupelor luptătâre, pe nisce valuri părăsite de
inamicii, şi de acolo începi a fulgera cetățuia.
Dar Turcii nu pregetă de a le răspunde, vătămândiă
câţi-va Gmeni şi cai din artileria n6stră.

Câtii de iuți și de stăruitâre sunt împroșcăturile
agresorilor,

care

de

sigurii

nu

cadii

tote

in

secii,

ele

totuşi nu facii a scăd€ în modă simţitoră, înd&rătnicia
cu care se apără inamicul.
Prin vertejurile de fumii ale aprigei pușcăriri, se
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zăresce comandantul Turcilor, -ună miral
aiu călare pe
ună cal albă, alergendă de la unii fortiă la
celă-l-altii,

mutândă

mereii

din

locii

cele

trei

tunuri,

cu care

elă

întreţine focul pe punctele cele mai prime
jduite, îndemnândă, imboldindii pe ai săi cu o deosebită
energiă.
Într'ună

momentiă,

ar noștri îlă credii morti, căci

ilii vădă cufundându-se de o data; dar
pe semne, numai calul lui celă albi a fostii rănitii;
căci resistența
forturilor urmeză cu aceiași învierşunare.
—
«Încerca-se-va acumii unii asalt gener
ală în

contra fortului celui marc?

|

«Sunt trei rânduri de şanţuri şi fiă-care
din ele ne
pste costă totii atâţi Gmeni CÂȚI ai peritii
, — mai adese
fOră de vre o ispravă hotăritâr
— dinai
e,
nt€ redutelor de
la Griviţa.
,
— «Cuteza-va să sacrifice fără cruţare pe
toți cei
trei mii de Dorobanţi, ce " ai fostă încre
dinţaţi?
<Și apoi este Gre convinsii că va obţin
e uni succesii

deplinii,

acumii

cândiă

ora €e târdiă,

trupele

oste-

nite, retragerea primejduită prin rovinele
de la LescovEţii; cândii muniţiunile începi a lipsi,
ar prenouirea
lor este cu neputinţă, de re-ce columna
de muniţiuni
a fostii împedecată la trecerea et printr'ună
satii părăsită

de

Turci,

căruia Bulgarii.îi dase

foci.

—<De pre bastiânele şi de pre curtinele
fortului lor
şi cu armele lor perfecţionate, fiă-care puşcaş
ii turcii pâte

seceră

cu

înlesnire,

la ună

agresori, şi în amenduoă
ca la vre

|

o 2000

asaltii, celii puginii cinci, şâse

forturile de la Rahova potii fi

de Nizami,

cari,

de cândii

ai slăbit
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focurile în contra cetăţuiei de la flancul dreptii, parii:a
se fi grămăditii cu toții. pe parapetele celei centrale.
<Ânsă, patru mii de Nizami, în redutele de la Gorni„Dubnik aii doboritii în șanțurile lor peste 12,000 soldaţi
ruși din guardia imperială, mai nainte ca cei-l-alți 28,000
ce mai rămâneaii generalului Gurko,să fi putută pătrunde în interiorul redutei. *) Și aci, abi€ decă arii fi
câte duoi de ai noştri de dati în pradă fiă-căria din
ţevile ce'i pândescă de pe crestele fortului.....
— «lerta-m&-va vre o dată consciința;.... Yerta-măva părintele oștirei şi alii poporului românescii, Domnitorul nostru, carele a recomandatii să se cruțe vita 6menilor;...... ierta-m&-va chiarii deșerta și multii-înduiâsa fală
a unui succeşsii atâtii de scumpii dobenditii,..... pentru o
faptă aşa de cutezătâre,..... aşa de nesocotită?>—
.
Asemen€ gânduri turburaă negreșitii pe comandanitul Gstei românesci, pe cândiă el, rămasii aprâpe sin*)

Oștile

rusesci

mentii

şi duot

mici

4,000

turci cu 4 tunuri,

care,

la 12

octomvrie,

aii atacată

redute de la Gorni-Dubnik,
eraii

compuse

fortul de pă-

în care se aflaii ca la

de 36 bataliâne

pedestrime

din

guardia imperială, 27 scadrâne de cavalerii şi 112 tunuri. Unii altă corpi
de

33

scadrâne,

rași români,

printre

care se numără şi cavaleria de Roşiori şi Călă-

cu 7 bataliâne

de pedestrime

şi 3 tunuri,

operă

în acelaşi

timpii o diversiune asupra întăririlor învecinate de la Dolni- Dubnik,
pentru ca garnizna turcescă de aci să nu mârgă în ajutorul celei din
Gorni-Dubnik.
pergendii

4,000

Cu

tâte

morţi

acest€,
şi

8,000

Ruşii
răniți,

n'aii

luată

decâtii

cu

asaltă

redutele

cele

în acea

di,

mici;

far

către s€ră, garniz6na din forti s'a predatii de sincşi, simțindu-se înconjurată de o armată ce se urcă. âncă la numărul considerabilii de 28,000
Gmeni.

- DE RONAÂNI LA 1877.

79
d.

gură spre a dirige mişcările columnelor de atacă, își
alesese locii pentru sine şi pentru statul săi majori,
dreptii în mijlocul luptătorilor, în zona cea mai pericuI6să a glânţelor.
Şi 'ntr'adevării, alături cu șeful, locotenentul-colonelii Rosetti priimesce în mantela ce cra închiăiată pe
'dinsul, unii glonții care "i găuresce numai haina. Altii
glonţii turcescii, mai grosolanii în glumele sale, vine să
dec în trecătii o sărutare pe buza tenărului sub.locotenentă Ghica, nepotii ală vrednicului Domnii moldovenii
Grigoric-Vodă Ghica; dar junele voinicii scuipă josii duoi
dinți din gură şi, fără chiarii a descăleca, își urmâză serviciul săi de ordonanţă, cu batista la buze.
Apoi locotenentul-colonelii Dimitrescu, şeful de statii- majorii, voindii să încalece ca să mergă să îndrepteze direcţiunea tunurilor la una din cele duot baterii ce, în
cursul bătălici, se transportase d'asupra plaiului, Dimitrescu este silitii să se ducă pe josii, căci calul stii cade
rănită, tocmai cândii elă îşi pusese piciorul în scară.
Ordonanţele pornite de la posturile de Roșiori şi
de la bateriile călăreţe din flancul dreptii, abi€ cuteză a
pătrunde sub grindina de projectile, în mijlocul căria se
vede mişcându-se mica escortă a şefului, ce însuși conduce luptă; iar Călărașii cari pârtă ordinele sale scrise
pe la diferitele puncturi ale câmpului de bătaiă, sunt,
chiarii de la plecare, expușia culege în sinii vre uni
glonţii popritoriă.
De

aceia,

unul

dintrinșii căruia, la unii momentii

de grâznică înteţire a focurilor turcesci, colonelul îi im-
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pune strașnicii ca nu cum-va să paţă ceva în cale, descalecă în pripă, iși face trei cruci și plecă fugindii d'abușel€ ca uni dihorii, pitulându-se astielii pe sub vijiitul puscelor inamice. Totii astfelii se 'ntârce elă iute cu
sarcina“ îndeplinită; dar răsuflarea i s'a opriti în peptii
şi, cădendiă josii de obosclă, elii numai cu mâna pste
să arate răspunsul, ascunsii sub curcoa de la breii.
Dar, ce să

mai spuiu,

domnilor!

'T6tă

Gstea stă

acumii sub plâia glânţelor. Uitase toți primejdia şi nu
mai sciai ași da sema despre dinsa; li se părea doră
sberniită supărătorii de trîntoră, șueratul plumbului, ce
cădea de tote părţile în jurul lor. Nici mai căta vre
unul în susii ca să vedă unde are să plesnâscă în seniniă
şrapnelele fumegose cu grindină omoritâre şi unde se vorii
mai sparge obuzurile, făcândii prâşcă împrejurul lor.
«Priveghindii lupta chiarii din sînul ci,x—îmi spunea
unii amicii, de soiul s&ă şi până în ajunul răsboiului
simplu ckocolu particularnicăi, cum dică civililor soldaţii
noştri, dar carele călare şi cu condeiul în mână
a servitii
acolo neîntreruptii ca ofigerii de ordonanţă,
—- cajunsesemii
«cu toţii să ne deprindemii destulii de binișorii cu acelii
«poznașii concertii de fluerături merșave şi de pocnete
<uluitâre; şi cu tâte că nu mă dati de felii dreptii unii
«viteză, aşa tare mă serbedisemii de acea tâcă îndrăcită,
«încâtii m& potii jură că amii statii tâtă dioa în mijlocul
«focurilor,

nu

cu inima,

ci cu gigareta

în dinţi.

Fumul

<îmi ţinea de fome, de frigii şi de frică. De atunci m'amii
aşi pututii încredința că la omii se tocesce în răbdări
«chiarii şi simţul de propriă conservare, cândii, pe câm-
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<pul de bătăliă, vede mereii mârtea răsgâiată trăgendu'şi
«fără milă danţul prin vecini.»
Deca asemenc simţiri încercă, domnilor, sub bătaia:
glOnţelor, cei cari nu ţină în mâni arma răsbunătâre,
apoi lesne se înţelege cu ce iuţelă și cu ce îndrjire le
vine a se întrece la răspunsuri, celor cari aii cu ce r&spunde.

De

aceia, schimbul

de

focuri a statii, în acea di,

mereii viii, întăritată, arțăgosă, cumplitii pe platurile Ra.
hovei; puşcași şi tunari, de o parte ca şi de alta, aii
trasii neîncetată, aii trasi fOră cruţare. Voinicii cu sufletele aprinse, cu vinele încleștate în luptă, ai datit fe
morte,

aă dată

Bateriile

de totii!

din

tâte

părţile aii mugitii fOră încetare

tâtă dioa, însogite merei de' pușcărirea,
cândii mai rară, a focurilor de tiraliori.

cândi

pripită,

Acestii sgomotii infernalii se aude acumiă de vre
o ş€pte ore, viindii fără curmare de pe crâsta și de pe:
povârnișul meridionalii ali dâlurilor Rahovei. Dunărea îi
portă r&sunetul pent departe, departe la Celetu și la Măgurele. Dar dincolo peste riii, elii deşteptă şi glasul tunurilor românesci din Bechetii, care începii a'și asvârli
şi ele bombele în oraşul năpustitii ali Rahovei şi
chiarii pe d'asupra lui, pe culmele cele coprinse.
de oștile
răsboitâre.
,
La

Rahova,

în

adevării,

prin casele lor, aşteptă cu
prelungite, cutezândi abi€
petreceaii d'asupra capului
ce din cândii în cândă se

(9581)

locuitorii

bulgari,

pitiți

temere resulatul acestei lupte
să întrebe despre cele ce se
lor, pe Roşiorii şi pe Călăraşi,
trămitii de ceia parte, spre a

6
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o
ved€ deca nu cum-va malul opusii arii put fi de unii
sprijinii mai folositorii.
”
Din nenorocire, câte-va deşerte loviri în orașii şi pe
câmpii fură singurul ajutor ce veni în acea di de dincolo de Dunăre, și negreșitii că multi mai de. lipsă arii
fi fostii companiilor care atacase fortul despre apusii,
o întărire de vre o trei patru sute de milițieni ce se aşteptaii să fiă trămiși la gura Skitului, “sub conducerea

maiorului Obedânu.
Astfelii ânst cum se petrecuse întregă dioa, în fră
mântările unei lupte obstinate, fOră de succesii definitivi
pentru nici una din părți, numai viindi nptea, se putură potoli cu încetul focurile. Întunericul singură putu
face pe toţi să'și adducă aminte că ori ce luptă trebuiă
să aibă

uni

sferșitii. Atunci, pentru

ânteiași dată, resim-

ţiră toți ostendla
unei dile fOră de susţinere materială.
Datoriile către morţi şi răniți fură ânst îndeplinite,
mai nainte de -a intra oștirea în posiţiunile sale de
n6pte.
Cândii

merseră

să

ridice

cadavrul

lui

Giurescu,

alături cu dinsul zăcea cânele să, care'li însogise pretutindeni. Bietul animală, vădendii pe stăpânul săi cădutii
cu faga sângerată,se apropiase de dinsul ca să” stergă
sângele cu limba, dar îndată unii altii glonţii ucise totii
acolo şi pe credinciosul câne aflii soldatului.
Mai este re trebuință, după tâte amănuntele ce
v'amii

presentatii

asupra

acestei eroice

dar

nehotăritâre

lupte, să vă descriii sub ce triste şi descurăgiătore impreSiună s'a petrecuti

n6ptea

următore?
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- Oştile, sleite de puteri prin acea încordare, nein"destulată în cursul unei dile întregi, aveaii mare nevoiă
de odihnă,

de

întremare,

de

muniţiuni.

Tâte

aceste

li

se deteră, atâtii în avanposturile de d'asupra: Lescovtţului, câtii și în tabira principală de la Selanovița.
Asemeni şi brigada de cavaleriă, ţinută t6tă dioa
în aspră şi activă veghiăre, se retrase în bivoacurile sale
de la Bucoviţa.
A

duoa-di,

la 8 noecmvrie,

nu

se făcură

alte miş-

cări decâtii 6re-care recunnâsceri din colo de Ogostii,
executate de către unii scadronii de Roșiori, care captură câte-va carre de provisiuni, destinate oștilor turcesci din Rahova.
Ni se asigură că, în partea despre răsăritii, unde
locul e inchisi şi mai puginii expusii la vânturile de pe
Dunăre, câţa cea mai dâsă a domnitii totă dioa, astfel
încâtii, şi voindii, arii fi fostii peste putință pedestrimei

să mai încerce odată atacul din ajunii.

|

Târdiii către scră sa mai limpedităi atmosfera.
Atunci garnizâna din forturi
a pututii vede oștile despre
Lescovăţii şi Selanoviţa, rânduite astfelii încâtii ea bănui
negreșitii că aii de gendii a se strămuta și dinsele pe
malurile Skitului şi Ogostului, spre a'i tăia ori ce retragerein direcţiunea Arcerului,

Lomului

şi Vidinului.

E probabilii că sub impresiunea unei asemene temeri, aii luatăi Turcii hotărirea de a părăsi iute, pe
furişii şi în întunericul nopții, posiţiunile lor.
Despre acestă decisiune ânsă n'a resuflatii altă scire
decâtii informaţiunea ce aii datii generalului Meyendorft
G*
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Călărași,. cum-că o niică câtă de tunari se

către

seră,

călări,

din

forturi ca să cerceteze .

mișcările împresurătorilor, şi apoi
totii către sâră, de la unii

âncă scirea ce priimi

bulgarii,

colonelul

Slănicenu,

că Turcii aii trămisii unii agă în Rahova ca:să le adune
câte-va carre pentru răniți. :
Bănuiala despre o fugă nocturnă îndemnă pe generalul rusii a ordona să se dispună posturi de călăreţi
şi de pedestrime în diferitele puncturi practicabile ale
Skitului și Ogostului; far pe colonelul românii îlii povăţui
a pregăti uni despărțămentii de oştire pedâstră şi de
tunuri,

care

la casii de trebuinţă,

să mergă

a întări tru-

pele de la Shkitii.
Înţelepte eraii aceste prevederi şi bune aceste pregătiră; dar nimeni nu s'a pututii gândică Turcilor le
va veni unii ajutorii, pe care nu este datii nici celor mai
dibaci strategici ali răsipi.
Acesti

ajutorii, domnilor,

a

fostii

ceţa,

o adevă-

rată ceță de noemvrie pe Dunăre, o câță de acele care
ținit une-ori vapârele câte trei și patru dile pironite la
câte: unii mală fără de adăposti,
Mahometii a 'avutii de astă dată trecere la vechiul
deii ali Dacilor, la unchiașul Danubiii, carele, posomoriti şi ponivosă, 'Şi a înfășurată toti culcuşul într'o piclă
îndesată.
Profitândii cu dibăcia desperărei de acestă favâre
a deilor păgânesci, Turcii aii- începută, pe la mijlocul
nopții, să tragă focuri rară de pre bastidnele lor din
stinga și din fagă, ca să atragă atenţiunea mai cu semă
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în acele părți; în vremea acâsta, glâta lor, sciindii bine
că nu va găsi liberii podul de pe Skitii, unde strejuia
batalionul Dorobanţilor mehedințeni, comandatii acumii
de căpitanul Merișescu, glota,— dicii, — alese pe tăcute
unii locii pe Skitii, cu multi mai josii de podii, şi,
fiindii-că malurile riurilor sunt pe acolo nalte şi drepte
ca păreţii unui şanţii, adincii de doui şi trei metri şi
largii ca de dece penă la duoi-spre-dece metri, iar fundul gârli e noroiosii şi cu grei practicabilii, ei aruncară
cu

grabii în

apă,

saci,

saltele,

corturi,

bagagie,

totii

ce găsiră şi addusese cu dinşii, spre ași face astfelii o
trecătore, Pe aceli mâle şi tăcutii zăgazii se strecurară
binişori şi fără sgomotii, cei mai mulţi soldați validi
ai garnizânei, luândii cu sine, despuiate de ori-ce greutăți accesorii,

cele

două

sâii trei tunuri,

de apărare în cetăţui.
E probabilii că acestă
dată de opăcirile atmosferei,
parte, cândiă, pe la trei ore
din garnizâna turcâscă,
carrele cu bagagie, cu

ches6nele
face

tunurilor,

trecere,

prin

Dorobanţi.
Aceste

care

le servise

fugă, aşa bine secunse și operase în mare
din n6pte, o despărţire

rămasă în urmă spre a ocroti
muniţiuni, cu răniţi și chiarii

se presentă
răsbaterea

la podii, cercândii a'şi
companiilor

n6stre.

de

|
ânst

sciii a li se. împotrivi

cu

bărbăţiă;

o

luptă de vre o trei ore se încinge acolo,. pe întunericul
nopții și alii ceţei, impușcândii unii într'alţii, mai multii
de pre audi decâtii pe ochite.
Totuşi, podul rămase închisii fugarilor“ turci, pe
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carii popresce în locii păretele viii formatii de Dorobanții noștri.
Pe Roşiori îi vestesce despre acestă luptă puşcărirea ce se aude în depărtare, precum și tropotele unei
cete de cai ai Ulanilor

ruși de la strejile înaintate,

cari,

speriindu-se în întunericii de primele detunături, îşi rupsese căpestrele și sosescii în fuga mare până în bivoacul
românescii. Dar negura este aşa de orbitâre încâtii călărimei nsstre îi stă preste putință de a se cerca măcarii
să apuce înainte pe drumul celii ângustii și brăzdati cu
făgașe şi cu gloduri, ce șerpuiesce pe malul riposă ali
Skitului.
Abi€ pe la ş ore dimintța, bateria călăreților, însogită de trei scadrâne, isbutesce a se aședa pe sprincena d6lului din faga podului, ca să ajute prin- focurile
sale, îndelungata și vitejesca apărare a pedestrimei. Curendii după aceia, o parte din Roșiori, făcându 'şi locii
prin ceța alburiă, năvălesce cu iuțelă asupra Turcilor
înglotaţi şi, nimicindii într'o clipă a lor resistență desperată, înlesnesce luarea în pradă a unei sute trei-geci
de carre cu bagagie, arme şi muniţiuni, a trei chesâne
de tunuri și a'vre o 50, 60 de robiţi.
Dintre. apărătorii acestui convoiu, mulți picase sub
focurile batalionului lui căpitanii Merişescu; alţii sub să„biile plotânelor de Roşiori.
În. acea învălmăşclă, unde pe nevădute arsura. glânţelor, verful baionetelor şi tăișul săbiilor ajungii: pe luptători, “Turcii, simțindu-se acumi strinşi de aprope şi
fără scăpare, strigaii din răsputeri: A/la/ ! şi Amau! Ei
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duceaii dorul celor cari, de cu n6pte, avusese parte a
se furişa peste Skitii.
Toţi aceia intr'adevări, — de-şi numărul lor nu

“pote să fi fostii mare, căci în diferitele lupte de la 7 şi
9 noemvrie s'a pututii constată că, din Gmenii garniz6nei, perise mai bine de cinci sute, — toţi cei ce trecuse
apa pe podul lor de aşternuturi, fugeaii acumii spre Cotuzlui, ocolindii prin bălțile și tufişurile luncei, posturile
nostre de la Herleţii.
Generalul Meyendorff însciinţase dindi de dimincţă pe colonelul Slănicenu că își propune a“ urmări
cu cavaleria

sa, îndată

ce se va mai

lumină

de dioă şi

că speră a'i prinde pe toți.
Pentru acestii sferșitii, comandantul brigadei românesci, colonelul Creţenu, a şi trămisii cinci din scadrânele

sale, sub ordinile

locotenentului-coloneliă

Kirițescu,

ca să înainteze penă la Cotuzlui, hărțuindă și robindii
pe fugari.
Acestă. operaţiune complementară a coprinderei Ra.
hovei se şi începuse cu re-care succesti de către Roşiorii noștri, cândii ei priimiră dreptii ajutorii, alte câteva scadrone de Ulani ruşi veniţi pe la Herleţă
Colonelul acestora, temându-se ânsă de a obosi pre
tare caii săi şi de a nu pute ajunge la timpii, călare, pe
inamicii

cari

eraii

pe

josă,

apoi

âncă

şi tare

suptratiă

pe pustia de cţă, care nu voiă de locii să se răsipescă,
stătă câtii-va timpi la înduoi€lă, consultându-se în limba
rusescă,

dinainte

ofigerilor noștri, cu unii locotenentii-co-

lonelii ce comandă

bateria călărcță a Ruşilor. -Din vorba
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lor ai noștri nu pricepură alti-ceva de câtii alternativa
ce ei îşi puseră la sferşitii, întrebându- -se unul pe altul:

«B5 nepeaz? adică nainte?scă Hasaa5? Înapor?>

Colonelul se hotări pentru ticnitul Tasaaz|! Scadrânele de Roșiori trebuiră să asculte de dinsul, ca mat
mare

la rang;

succesul
nevoite

renungândii

ce le înlesniaii

dar,

aşa de

cu

părere

de

răi

la

bine împrejurările, fură

să facă şi ele IasaAsr.

Negreșitii că, în cualitatea sa de buniă şi prevăgătorii aliati, înțeleptul colonelii n'a voită să mai încarce,
budgetul, aşa de împovăratii alii ţărrei nâstre, cu întreținerea

a câtor-va

sute mai

multi

de prisonieri otomani

flămenqi.
Se întârseră dar toţi spre Rahova, unde cavaleria
a intratii mai în același timpii cândă colonelul Slănicenu
se coboră în oraș, din întăriturile rămase acumă în mânile ostașilor români.
Să nu mai întunecămiă bucuria succesului dobânditii, prin descrierea respingătâre a câtor-va cadavre de
bieţi soldaţi români, ce s'aii aflatii în forturi, grozniciă
batjocoriţi şi măcelăriți de Nizamii otomani, carii prinsese, pâte numai răniți, în bătălia de la 7, şi cu iataganul le crestase adâncii semnul crucei pe peptii şi pe
pântece. Atâtii numai să spunenii că, la Rahova ca pretutindeni în acestă campaniă, s'a doveditii că, în răsboiu,
turcă,

fiă Wsamii

ori Başibusucii,

fiă Seidii ori

ap

ostașul

Paşă, rămâne purure o feră sălbatică, unii lupii turbatii,
ce nui schimbă năravul, de o 'dată cu părul.
Rahova era acumi a nâstră. Roşiorii și Doro-

DE ROMÂNIE LA 1877.

89

banții împlântase pe bastisnele forturilor eX stegul cu
trei colori alii României.
Dindi de diminâță ânsă, pe, la 7 ore, în acea dide 9 noemvrie, generalul Lupu trecuse de la Bechetii
Dunărea, spre a constată isbenda și a lua comanda
nouilor posiţiuni, câştigate de oştile -românesci ce operaii decind€.
Rahova r&mase în deplina nâstră stăpânire, după unii
atacă ali trupelor nâstre, care, decă nu sdrobise, dar în
ori ce casii înfricoşase pe Turci într'atâta, încâtii ei o deşertară cu pripă şi nici se mai gendiră a o recăpăta.
Cu o lună şi mai bine înainte de acesta, unii corpii
însemnatii de cavaleriă şi de tunuri rusesci renunțase a o
coprinde, după o bombardare de mai multe ore. Dar
în annul 1829, cândii generalul rusii Geismar luă Rahova din mâna Turcilor, în luna lui maiu, cu perderi

multii mai simțitâre decâtii cele ce amii încercatii noi
la 1877, în 7 şi 9 noemvrie, Ruşii nu se putură mănţine multii timpi într'însa și fură siliți de Turcii de la
Vidinii a se retrage peste Dunăre.
Pe noi, nu Turcii ne ati făcută să părăsimii Rahova,
pe care totuşi amii câştigat'o cu sângele vitejilor noştri.
Dar acestei coprinderi a Rahovei
românescă, i s'aii făcutii,
chiarii contradictorii.
S'a disii, bună-dră,
unii succesii deplinii, de

coprinsii prin asaltă.

de către oștirile

domnilor,

împutări felurite şi
|
că luarea
' Rahovei n'a fostii
vreme ce forturile ei nu sai

i

.
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Acâstă obiecţiune mi se pare, mie unuia, a fi numar
speci6să, și pentru ca ea să obțină încuviințarea tutulor,
arii trebui mai ântciu ca belicoșii ei născocitori să se:
însărcineze a dovedi lumei culte că nu este bine cândii
cu pugină perdere de Gmeni, dar cu dovedire învederată de curagiu, se câştigă în răsboiu posițiunile trebuitOre, ci că trebuiă neapăratii ca în şanţurile fiă-cării cetăți coprinse, să se aşterne drumii netedii pe împlutură de cadavre.
i
Dar atunci, reprobaţiunea cădută pe luarea Rahovei, s'arii întinde asupra întregei tactice moderne a armatelor prusiane, întru ceia ce privesce coprinderea cetăţilor fortificate.
Strategicii Prusiei sunt de părere astădi, că cetăților
întărite li se cuvine mai multă jertfă de timpii și de
răbdare, prin straşnice împresurări armate, decâtii jertfă
de Smeni prin asalturi. Şi mi se pare că, întru acâsta ca
în multe altele, ei judecă sănătosii.
Despre luarea Rahovei, s'a mai spusii ânsă și contrariul, adică cum-că s'a perdutii în juruY pre multă lume
pentru unii resultati neînsemnătorii,
Vre o :280 Gmeni, cu morți şi cu răniţi, dintr'o
oştire totală de aprope 7000, mi se pare a nu fi tocmai multă perdere, cândii ori ce redută, luată s6ă neluată şi în genere mai puginii importantă decâtii posițiunea

strategică de la Rahova, a costatii, mai alesii aliaţilor

noștri, nu sute, ci mii şi decimi-de mii de âmeni.
În fine sa disi că este o”ruşine de a nu fi prinsă
garniz6na din Rahova, care
a fugitii nâptea hoţesce.
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Aci iar, cuvintele criticei mi
întemeiate.
Lasă,

mai ânteiu,
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se parii forte puginii

că de arii fi vre o ruşine

în ceia

ce s'a întâmplatii la Rahova în nâptea despre 9 noemvrie, aceia arii privi numai pe fugarii turci, căci la not
se dice că fuga, de-şi sănttsă, este ânst rușindsă, şi
not, dâca ni se pâte împută ceva, e tocmai! că ne amii
lipsitii de plăcerea, lesnici6să dar în realitate cam zadarnică, de a fugi călări pe urmele păcătoşilor de Turci,
cari 'şi luase lumea în capă, ingroziţi de atacurile
nâstre.
aţi

Aci însă, osebitii de vestitul []a: 3aAD, care, precum
auditii, a fostii sentența decisivă în acestă afacere,

apoi să nu uitămii că sa virită la mijlocii şi unii factorii
fisicăi, cu care de siguri nu se puteaii luptă nici Roşiorii,
nici Dorobanţii noștri.
“De poznele şi de tânele fernatice ale Dunărei,
—şi chiarii anume la Rahova—a avută a suferi însuși
marele

genii

răsboitorii

ală

României,

eroul

nostru

Michaiu-Vitezul.
Iată ce ne spune chronica despre cele petrecute
în răsboiul Bulgariei de la 1598, tocmai în aceiaşi lună
a lui noemvrie.
Să

adducemii

mai

ântâiu

aminte

că Michaiu,

tre-

cendii Dunărea pe la Nicopole, se urcase totii învingătorii, penă la Vidinii şi acolo se luptase vitejesce în contra Turcilor; în acea vestită bătăliă, fraţii Buzesci îi
scăpară dilele, ucigendii la vreme pe turcul, care îşi
împongișase sulița în pântecele eroului,
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Chronica adauge aceste:
«După

« Vidinului
aturcesct,
«benda,

ce bitură

gece gile

acesti

depline,

şi far se întârse
trecute,

se

lăsi

şedu

împrejură

Michatu-Vodi,

ca să trâcă Dunărea

«jumătate

răsbotu,

ardândă
pe la

ventă

Michafu Vodă

sub

cetatea

t6tă marginea

ţărrel

cu tâte oștile şi cu tâtă do-

Rahova; *) ânsăt

cu vihori

pre

cândi

Dunăre,

fură

şi

oștile

atunc€

se

« împirţisi oștile şi rămaseră jumătate așteptând gece dile, pent ce se
«potoli ventul; Yar oștile aii totii .plenuită şi aii arsii ţErra turcescă, Deci
«:recură cu tâtă dobânda, de se adunară la nomevrie în 5, annul 7107.»

_
“Judecaţi acumii pe dreptate şi d-vâstră, domnilor,
deca colonelii noştrii Slănicenu şi Creţenu,
— ba chiariă
şi generalul rusii Meyendorff,—puteaii să potolescă câţa |
de la Rahova, în noemvrie trecută, cândii însuşi Michaiu
Vitezul nu s'a priceputii, la noemvrie 1598, să potolescă
vântul cu vihoril ce se lăsase pe Dunăre, la aceiași împiclită și viforâsă Rahovă.
Nu,

domnilor,

să

nu

cătămii

în

deșertii

nodul

în

papură; să nu ne silimi a nimici no! înşine merite, care
nu sunt atâtă ale cutărei sii cutărei personalităţi private,
ci ale oștirilor nâstre în de obşte, ale naţiunei întregi.
Destulii, destulii se vorii cercă străinii a ne scâte nume
că, mici şi mari, nu suntemii buni de nici o trebă.

Noi, să ţinemă cumpăna

dreptă,

pentru a judeca

faptele nâstre din ultimul răsboiu, ca și ori ce alte acte
ale naţiunei.
„*)
unde

Vegt în Afagazinul istoricii pentru Dacia,

cu învederată

greş€lă

sa

scrisă:

Ausiaia,

în

tom. IV,
loci

acâstă erdre a fostii păstrată de A, Bălcescu în Beria
Michalu Vodă Vitizu!, ediţ, din 187$, pag, 29t.

de:

p. 291,
Rahova;

Românilor

sub
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Adevărul e că noi amii cam moştenitii de la străbunii noștri, obiceiul de a-glumi şi a ride cu ori ce

faptă de laudă a nstră, de a lua în r&spării pe toţi cei
dintre noi, cari 6re-cum facii onsre ţărrei.
Legionarii romani, cândii adduceaii în triumfii la Roma pe câte unul din căpitanii lor, care se distinsese în
luptele cu inamicii republicei, aveaii curiosul obiceiu dea
cânta şi a spune în gura mare totii felul de ocări şi tâte
defăimările câte le trecea prin minte împotriva triumfătorului; şi poporul împrejurii ridea cu hohote.
Totii cam așa clevetitore pari a fi rimasii şi gurile Curcanilor noștri, de Gră-ce se dice că ei cântai prin
taberile lor din Bulgaria, o horă care, — decă nu mă
inşeli, — sună cam astfelă:
Oştile staii facă 'n facă,
Matoril la ambulanţă,
Colonelit m depărtare,
Generalil la hotare.

Nu

rideţi, domnilor,

căci ridemii

de risul nostru, și

de sigurii nu este casul, cândă vorbimii despre lupta de la
Rahova, să batjocorimii pe ofigerii noștri.
Acolo, decă şi generalul n'a statii totii mereii /2
hotare, căci sa grăbitii a fi celi d'ântâiu' a le părăsi,
spre a lua posesiune de cetatea, deșertată de inamici;
apoi de sigurii colonelit m'aii statii în depărtare, căci
aii vădutii toți stândii mereii, cu celii mai mare sângerece, în mijlocul pericolelor, semănate jurii împrejurul
lor; “nici

maiorii

n'aii

rămasă

în ambulanță,

căci duoi

dintr înşii ai picatii morţi pe câmpul de luptă, cu glânţe
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în frunte şi în peptii; Yar cei cari ai trecutii la ambulanţă, ai plătitii acolo odihna lor fără voiă, cu plumbul
scosii din carnea lor.
.
Din gece ofigeri superiori cari mânară trupele române pe culmile de la Rahova, duof le aii ilustratii prin
a lor mârte, alți duoi prin ranele lor, iar toţi cei-l-aţi
prin statornica lor presență şi activitate, în mijlocul rândurilor de luptători, în acea zonă primejdiosă a bătăliei, unde
fiă-care glonţii putea să străpungă fără deosebire, unii.
peptii vitejescii, sii sub o mantă soldățâscă, si sub -o
tunică de ofigerii,

-Cu asemen€ fapte, ne putemii în adevării mândri,
domnilor; căci nu pote fi mai lăudată purtare a şefilor
unei armate, decâtii aceia de a cruța, precâtii ondrea permite, viţa soldaţi
— muncitori
— și de
lor, ai pământului,
aşi expune pe a lor.
Exemple ca acest întărescii inima poporului; iar .
cândii inima ţărranului este întărită prin vitejiă în răsbotu,:
atunci, — amii.mai spus'o, — putemii trăi încredințaţi
că eli nu va sta în nepăsare,

nici se va da în laturi, de

câte oră vre unii pericolă va amenință îinţa sâă drepturile feri.
:
“+ Întrastfelii ai preţuitii lupta. de la Rahova judecătorii
ceimar, înaltă îndreptăţiţi, dintre” pământeni şi străini,
câţi. aă' pututii: căpăta. sciipe, exacte despre

petrecutii acolo.

E.

Cândi: modestia

subordone

meritâsa

de la Rahova, scopului
.

-

nâstră, a Românilor,

purtare'a tutulor

cele ce s'aii
a voitii să

oștenilor

români

cam secundari alii întreprinderei,
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“

oa

însuşi impăratul Alexandru, — carele pe atunci preţuia
val6rea Românilor, de pe asprul şi nefăgăritul câmpii de
răsboiu, şi nu din sînul r&sfăgărilor îndemnătâre la rii
şi la strimbătate ale cabinetului săi diplomatici, — împratul Alexandru a datii ordinii ca să se sărbeze pe
altarii acestă frumâsă isbendă a trupelor românescă.
În fine, Măria Sa Domnitorul, pe care țerra la
alesii, acumii din noi, ca arbitru supremii alii destinelor
<i militare, a însemnatii bătăliei de care v'amii vorbitii,

locul ce ea trebuiă să ocupe în mintea nâstră şi a
urmașilor noştri,
=
Cutezii dar a sfârși, rememorândă înseși patrioticele cuvinte, adresate de Comandantul supremii ali oștilor
românesci, către represențanţii țării, câte-va dile numai
după luarea Rahovei:*)
|
|

«Cum
scii

țârra,

oştirile române "ŞI aii fâcutii datoria pe câmpul de bătaiă,
o

spunii

vitejii

şi

puternicit

noștri

aliaţi,

o

recunnoscăă

4 «însişt dușmanii noştri|
i
«Soldaţi! noștri n'aii desminţită nobilul sânge ce curge în viţ «ncle lor.
«EI, prin vitejia lor, ai îmbogăţită annalele nâstre militare,
« înscriindă pe paginile acestora, numele luptelor de la Rahova spte la
«Griviţa,

alături cu numele „Rizitisălor,

| « Călusărenl!2

bătăliI

de

la Pacoia

fi

dENa

