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Transilvaniei,

ţinută, la Atneheul din Bucuresci
în 11/25 fevruarie 1878,%

Domnilor,

Vă&dându-vă

acumii,

dinainte

mea,

așa de nume-

roși și aşa de binevoitori, vă rogii, mai nainte de
tâte, să credeţi că nu mE& amăgescii însu'mi cu deșerte și pretenţidse măguliri.
Sciii bine că nu, spre a asculta nevoi6sa și nedibacea

mea

rostire,

v'aţi datii ostencla a vă aduna

şi a vE închide astă-scră, așa de mulți, în sala cam
întunecâsă şi cam monotonă a Atheneului nostru.
Nu meritii ei atâta sacrificii; nu meritii eii așa
ondre.

De

aceia, chiarii

de

la începuti,

o voiu

da

cui ea se cuvine.

Aţi veniti aci, cum vine totii d'a-una românul,
—

cu

aşteptă

voi6să
a vede

stii îngrijată
răsărindă

grăbire,
din

—

umbrele

cândii

se

trecutului,

luciul vre unui mare faptii națională; aţi veniti
cum vine, cândiă elii dă cu gendul că are să audă

6

şi să
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mintea

sa,

puternicii

r&sunetul,

chiarii şi

suspinii ali

inimelorii

româneșci.
“M'amii încumătatii dar și eii, în momentul acesta,
cândii atât€ mendre amintiri, atât€ dulci speranțe
și atât€ amarnice îngrijiri s'a redeşteptatii în sufletele nsstre, mami încumătatii, dicii, a rechiăma
la luarea aminte a publicului românescă, uni actii
din tragedia nâstră naţională, puginii cunoscutii aci.
la noi și în genere r&ă apreguitii până acumii,
Acestii actii, — răscâla iobagilor Ardeleni sub
căpetenia

lor,

Horia,

-—

s'a

petrecutii,

mai

așii

put€ dice, la graniţele nâstre, dincolo de judeţele
Jiiului. Eli abi€ peste şese anni de astădi își
va
împlini primul săi centennariii.
Şi cu tâte aceste, când intrămi în cercetarea
nelegiuitelorit întocmiri sociale care lati
produsti,
a faptelorii crunte prin care s'a semnalată,
a sfârşitului îngrozitorii la care a ajunsi, ne-amii
crede
cu mai multe sutimi de anni depărtați
de timpuri
şi de locuri așa de înr&utăţite, aşa
de încruntate,
aşa de sângerâse.
Dar, ceia ce sa petrecutii cu Românii
din Ardelă la 1785, — acumi nouă-deci
și patru de anni,
— se adduce așa de multi cu
ceia ce sa întemplatii, totii acolo, cu şcse
deci și patru de anni
mai în urmă, — adică,
mai sub ochii noştri, la
1848, — încâtii rămâne să nu
; ntrebămii decă cumva veninulă
sociali,

care a provocată, în acea ne-
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norecită ţerră, suroră a nâstră, aşa periodice şi
desperate frenesii, s'a stârpitii acumii cu totul, scii
nu cum-va mâne poi-mâne, elii are să isbucnâscă
din noii, prin şi mai crâncene. şi mai spăimentătâre convulsiuni?
.
Vrendă ne vrendă, cată să purtămii grijă de jarateculii, care bine şcimii că ascunsă sub cenușă,
nu se mistuiesce și care pârtă în sînui tâte urgiile
focului și pârjolului, precum şi tote razele luminei,
tâte binefacerile căldurei.
Numai lumini şi înfrăţitâre căldură! iată de sigurii
ceia ce noi, Românii, dorimii pentru înşine și
pentru fraţii nostri de peste totii loculă.
Dar,

din

nenorocire,

acelaşii cugetiă cu noi,
-fără voiă pe s&rmanuli
la grele,

la nemeritate

nu

sunt

toți la o laltă, la

și ades€ sorta osftindesce
poporii românii, la lungi,
încercări.

Fiindă el însuşi de o fire blândă, prietenssă,
deşteptă, priimitâre și iubitâre de tote bunurile .
culturei, —astii-feli încâtii vre-o câţi-va anni numai
de pace şi de libertate îi sunt de ajunsii, ca să şi
curăţe ţerrina de ori ce buruieni sălbatice și să se
pună da rândul cu alte popsre, care aii lucratii
seculi îndelungi la cultivarea lor,—fiindii, dicii, așa
bine înzestrați de natură, Românii, bietul! se vădi
mereii stânjiniți în desvoltarea lor firescă, opriți pe

locii în silă şi nevoiţi a totii plivi, a totii lepăda
de

pe

mereii

brazdele

lor, petrâiele

sterpe

vecini dușmani în ogorele. lor.

ce le asverlă

8
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Domniele-vâstre
cea dintre carpaţi
presentele ci. De
despre petrele ei

vedeţi şi cunâsceţi ţerra nâstră
şi Dunăre, în trecutul ca și in
aceia nici că cugetii a atinge aci
din casă,

La Carpaţi

cum
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simi

dice vechiul nostru

ducă jalea ;

poetii;

Lor eti votu s'o hărăzescii !

In ţerra munţilor, în mândrul Ardelă ali Românilor, voi să vă strămutii cu mintea, și-—d'aşii pute,
— săvE facii a simţi pentru acea frumâsă bucată din
moşia strămoșescă a nemului românescă, o tubire

și unii dori, âncă mai vii şi mai spornice decâtii

acele

ce

Dar,

de

sigurii le purtaţi în inimele d-vâstre.

propuindu'mi

asemenea

scopi, cutezare-aşii

cii a vă descrie pământul Ardelului, cu alte cuvinte,
de câtii cu acel€ ce "1 a consacratii nemuritorul
nostru istorică Nicolae Bălcescu?
Penna lui a zugrăvită minunatii, în câte
va pa-

gine, măreţul theatru pe care s'a petrecutii
întem-

plările, ce voiescii astă-di a vi le rememora. Deci,

cu

pericolul

chiar

acestei drame,

de

a vă presenta apoi pe actorii

în modă cu totulii nedemni de splen-

didul decorii ce mi La așternutii pentru denșii
illus-

trul
vE

nostru

Bălcescu,

nu

m&

voiu

opri ânsă de a

desfăşura, mai nainte de tâte, minunatul
ii tabellii

alii țErrii Ardelului, esșitii din
corideiul istoricului
lui Michaiu Vitezul : %
*) Cartea IV:

Uuiatea

Naţională 2 ; ŞI,

2şi
» 3
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«Pe

culmea

cea

mândră

şi

«terră,
«Domnul
«operă

mai

«de

pe

brâii

«până

9

între

tâte

se întinde o

țările,

semănate

de

pre pământ. Ea sâmănă a fi unii măreții palatii, capii
de architectură, unde sunt adunate şi aședate cu măn-

«ale Europei
«Unii

1784,

naltă a munţilor Carpaţi,

binecuvântată

«driă t6te frumusețile

cacâstă

LA

de

ea

munți

țerră,

şi

şi

plăcere

ni

ocoleșce,
— precum

ef,—ca

nalte

ce împodobescii cele-l-alte

cu

dintrânsul,

în centrul
d6luri

naturale

care

ici col€,

nisce valuri

frumâse,

le

adduce

ținuturi

a-minte.

zidul o cetate, —t6tă

se desfacii,

întindându-se

proplitâre, mai multe şiruri

“mărețe

pedestaluri . învergdite

care

aversă urnele lor de zăpadă, peste văi şi peste lunct,
«Mai presusii de aceli brâii muntosiă, se înalţă două piramide
«mari de munţi, cu crestele încununate de o vecinică. diademă
«de

ninsâre,

«țărrei,

care,—ca

cătândii

duoi

uriași, —staii la Ambele

unul în faga altuia,

Păduri

stufâse,

capete

alc

în care

ur-

«sul se preumblă în voiă, ca unii domnii stăpânitorii, umbrescit *
«culmea acelor munți,
«Şi nu departe de aceste locuri,—care îți aducii a-minte na«tura.

țărrilor

de

medă-nâpte,—dai,

ca la porţile Romei,

peste

«câmpii “arse și văruite, unde bivolul dormitâză a-lene, Ast-felii
«mâgă-n6pte și mEgă-di trăiescii într'acestii ținuți, alături una cu
«alta şi armonisândi împreună,
«Aci, stejarii, bradii și fagii trufaşi înalţă capetele lor spre
«cerii;

alături,

te

afundi

întro

mare

de

grâti şi de porumbii,

«din care nu se mai vede calul și călărețul. Ori încotro tei uita,
«vegii

colori

felurite,

ca

uni

întinsă

«mai încântătorii farmecă vederea:
caşi

ale

căror

«înverdite,

vErfuri mângâte

livegi

mirosit6re,

curcubeă,

şi tabloul

celii

stânci prăpăsti6se, munţi urinuorii,

păduri întunecâse,

văi răcorâse,

gîrle

lunci

a căror limpede

«apă curge prinire câmpii înflorite, pâraie repedi, care mugindii
«de petra ce placii vederei şi o înspăimântă totii de o-dată.
«Apoi

«ale

în

totii

locul,

dai

de rturi mari

cu nume

armoniâse,

căror unde portii aurul. In pântecele acestor munţi zacii
«comorile minerale cele mat bogate şi mai felurite din Europa:
«sarea, ferul, argintul, arama, plumbul, mercuriul,
şi în
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«sfârşi metalul celii mai îmbilşugati de câtă tâte, aurul,
«care îli vegi strălucind, până şi în norofuli drumurilor,

pe:

"aAst-felăi este țErra Ard€lului !
«Dar

«liticul

nu

numai

artistul

și naturalistul,

şi archeologul ati de. multe

- «podobitii.

ci âncă

strategicul, po-

a, se minună întracestii îm-

ţinută,

«Celii d'ântâtu va privi și va cerceta cu mirare acâstă. puternică
«și întinsă cetate naturală, scăparea nemurilor în epocele grele
«ale

istoriei lumei. De orf-unde vei veni, ai să urci multă, spre
ajunge la dînsa, și nu poţi pătrunde în ea, fără dea
fi stră«bătutii cel puginii una din acele sâpte porți, întărite de natură,
«a

«lesne de apăratii,

fârte anevoiă de coprinsă,
«Politicul va admira felurimea naţiunilor şi a religiilor, adunate

«din

tâte

«însuși

«așa

de

colţurile lume! pe
pare a le fi chemată,

îmbilşugată;

«democratice
«le

mătura

ce
din

eli

acestii

pământii, unde Dumnedeii
întindândii dinainte lor o mâsă

va

aii ocrotitii
tâtă Europa,

admira
acest?

şi minunatele instituțiuni
pe cândii dispotismul

munț ți,

”

«In sferşitii istoricul archeologii va cerceta
«rile

și rămăşiţele

Dacilor,

ale

-

cu interesti suveni-

acelui vitEzii şi nenorociti. poporii,

«cea din urmă odraslă din aceli nemi minunati ali
Pelasgilor,
«care se arătă la lEgănul civiliseţiunei tutulor pop6relor
şi formă
«verstă.

eroică

a omenirei.

Eli

va

întâlni

âncă,

la totă

pasul,

«urmele de uriași ale poperului romană, domnii
lumei, căci
«ArdElul e cea mat: frumâsă parte a Daciei
fericite, Dacia felix,
«draga țerră a Cesarilor.
«Aci

erati

Apulum,

Salinze,

Napoca,

Patavium,

Pr&toria

Au-

«gusta, Aque, Auraria, frumâse şi însemnate
colonii romane, din
«care patru cu dreptii italicii şi cea mat
vestită decâtii tâte, Sar«imizegethuza Regia, capitala 1ui Deceba
li, numită apoi Ulpia

«Traiana,
|

de

«<Rămăşiţele

ale

cărij

templelor,

«astăgă „puternică dovadă
«Dacia sub Romani,»

ruine

plină

e și 'astăgi valea

basilicelor,

apeductelor,

de

cea

cultur a

mare

Hațegului,

băilor

în .care

dai

şi

ajunsese
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veniră, la annul 249, bar-

barii Goţi.
»D'aci înainte

cumplite nevoi,

«copleşiră Dacia,
«ântâtu

se vărsă

în vreme

de

mai

multe vâcuri,

Aflându-se în calea barbarilor, peste dînsa mai
acelii îngrozitoră

potopii. de nemuri, care înnecă

stâtă Europa.
«In
«țiunii

acele

vremi

române.

În

grele,

«şi ai Moldovei, cândi
«cândii
«şeruri,

Ard€lul

munţii

lui

mai

scăpară.

se vădură

cu semă
locuitorii

năpădiți

fu scutitorul

de barbari,

se mai limpedia locul de dușmani,
către căminele lor cele vechi.»

na-

țărrei Românesc!

de unde,

ei se scoboraii

la

Pe la începutul vecului ali X-I€, veniră în sfârşitii
Ungurii, rămăşiţe pripășite din ordele asiatice ale
lui Attila, care coprinseră acestă țeră, suppuindii
„pe locuitorii ei Români, atât prin puterea armelor,
câtii și prin viclene uneltiri.
Curândii după aceia, la 1143, regii Ungurilor
adduseră în țerră o coloniă de Germani, de Saşi,
cărora, le -deteră pământuri şi privilegii.
Ungurii cu fraţii lor de sânge Stcuii, și Saşii
rămaseră stăpâni ai țărrii; iar Românii, despuiaţi
de ori-ce

drepturi, deveniră robi-iobagi ai nobilime!

unguresci, ai Nemeșilor sâi domnilor maghiari.
«Românii reduși acumii toţi
«mai multu rânduri, în vecul
«XIV-I6, Istoria Ard6lului şi a
«plină de așa numitele răseâ/e
«Aceste

răscâle

nu

erai

numai

în starea țărrănescă, se sculară în
al XII-I€, şi ali XIII-IE, şi ală
Ungariei de pe acele timpuri, e
zărrănesci (tumultus rusticorum).
ridicarea

Yobagiului.

în

contra

«stăpânului s5ii dar mai mult răscâla simţimântului naţionali
«alii unui poporii, chinuitii de altii poporii. - De atunci -ura n&mu«rilor luă proporțiuni mari și, în vreme ce acestă deosebire a
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«sângelui slujia impilătorilor de pretextii la tirania lor, în inima
cîmpilaţilor ea hrinia vecinicii dorința de neatârnare,»
«Jugul Românilor în Ardelii se îngreuiă, nu numai din partea

«nobililor Unguri, ci âncă şi din partea popilor catolici.»
«Era o întreită tiraniă: religiâsă, politică şi socială.
«La 1366, Ludovicii I-iu, regele Ungariei, dedese voii nobi:
«lilor să szârpâscă de totii națiunea română. Acestă cruntă pri«gonire
«apucară

«uitori
«Stăcul

ajunse

atâtii de nesuferită, încâtă,
cu toţii armele împotriva ţiranilor,

pe Antonie Magnu.
şi pe

Saşi,

«apărarea comună

Unguri?

se conjurară

la 1437, Românii
EX îşi aleseră povă-

chemară

întru

împreună și făcură

și stârpirea Românilor,

ajutorii

legătură,

pe
spre

întărindii cu jurământii

«a

lor legătură, în 17 septemvrie 1437. Acâstă legătură o mai
«întăriră âncă în 2 fevruarie 1438, şi fu temelia Constituţiunei

«ce a domnitii în Ardeli,

până

la anul

1848.»

Atunci era timpul, domnilor, când
țării, care înferai pe tobagii
legală

de

/ozpi sâi

de

după legile

români cu denumirea

filhari,

poporul

românescii

fu abi€ 7o/erafi, în vechia lui patriă şi acesta,
numai fentru folosul ce trăgeail proprietari! a-

Shiară

dintr'iusul,

ca

din

nisce

vite

de

muncă.

Așa se exprimă legea organică a ţărrei, făcută
de Unguri.
Atâtii de revoltătâre devenise pentru totii omul
cu simţire, 'starea în care ajunsese bieţii
iobagi
români, sub asuprirea trufașăși sălbatică
a MaShiarilor,în câtii unii cuviosii episcopii din
secolul

din

urmă,

Grigorie

Maiorii,

audindă

într'o

di tân-

guirile unei poporîmi din ținutul Dejului,
pe care
stăpânul săi ungurii nu voia s'o îngăduiă
a clădi

SUB
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biserică românescă pe moşia lui, striză cu desperare, înălțându'și mânele cătră: ceri:
«Dâmne, Dumnedeule! Aşa'ţi trebuiă, decă ai
«datii locul domnilor, de acumii nu mai ai pe
«semă'ți nici atâta loci, câtii să'ți ridice ţie 6menii
»casăl»
Ast-felă,

stătură,

domnilor,

lucrurile

cu Românii

din Ardelă până în ali patrulea pătrarii ali secolului ali XVIII-6, când, pe tronul Austriei, rămase
singurii, stăpânitorii, la 1780, Iosefii ali II-l6, carele

fusese, până la vârstă de patru-deci de anni, ținutii
sub epitropiă rigurâsă de mumă-sa, vestita împărătesă Maria Theresa, marea protectâre a naţiunei
și a nobilimei unguresci.
De

altmintrele,

Maria

“Theresa,

a fostii, precum

sciți, o femeiă cu capii, care a sciutii săși folosâscă tote isteţimile minţei sale femeesci, spre ajutorul politicei ce urmăria.
Diînsa
în

a fostii aceia care, învinse fiindu'i cătanele

răsboiu

de

Yanicerii

turcesci,

a

isbutitii

a face

ca Pârta săi dăruiască, drepti mângâiere, frumâsa
și s&rmana n6stră Bucovină.
Totii

dinsa,

în totii d'a-una

corectă

și trufașă în

relaţiunile sale cu supușii, stabilise la curtea Viennei,
cele mai stricte și maj desvoltate reglemente. de
etichetă, în care, bună-Gră, se explica cu deam&-

runtul nemeşilor unguri că, fiindă poftiţi la prândul
împărătescii,

pe sub mâsă,

nu

se

cuvine

să

se

descalțe

de cisme

nici săși aprindă pipa, nici să scuipe

14
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pe josii, nici să bage degetele în bucate, nici
?
să şi
sufle nasul fără batistă.
|
Despotica Maria “Theresa, —- şi permiteţi'
mi a
adauge că acusaţiunea de despotismii
nu o :întemeiezii câtuși de puginii pe rig6rea prescr
ipțiunilor

mai

sustii

isbutise

pomenite,

a insufla

—

despotica

fiiului

săi

Maria

Losifi,

Theresa

mai

nu

nici una

din aplecările ei.
Lui Iosifă nu' plăcea de loci etiche
ta şi ceremonialul. Eli se adăpase cu ideile
de filosofiă umanitară, ce se deșteptase, în timpul
acela, mai alesii
în Englitera și în Franga.
Principiele de egalitate între ment
plăceaii fârte
multii minţei sale și el își croise
o- theoriă de
nivelare universală -a omenirei,
pe care scia totuși
s'o- împace fârte binişoriă cu autori
tatea absolutăa
unui monarchii autocratiă,
Eli visa să devină, pentru numer
âsele şi feluritele popâre ale împărăției austri
ace, uni dispensatorii supremi ali tutulor
beneficiilor filosofiei.
A face o apă din tâte acele
popore, fără a mai
lăsa să subsiste distincțiuni de
legi şi de privilegii,
de

limbe, de „credinţe, de usuri,
ba nici. chiarii de
portii: iată ceia ce se
frământase, în timpă de
patru-deci

de anni, în creerii lui Iosif
ali II-I.
Negreșiti că, cu „asemen€
idei, el se afla mai cu
scmă în antagonismiăi direct
ă cu instituţiunile, âncă

de totii feudale ale Ungariei

și Transilvaniei.

De
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acela, cu deosebire, nu iubia pe Unguri, scii cel
puţini pe nobilit lor.
Cândiii dar Losifă ajunse în sfârșitii a fi deplinii
stăpână pe faptele sale, elă se grăbi ași pune în
practică sistema sa de organisare socială, fără de
a lua în s€mă tâte furtunile ce ea putea să ster.
n€scă în atâtea cercuri de privilegiați de totii felul,
pe care asemenea innovaţiuni îl jicniaii în folâsele
și în credinţele lor.
losifii se răpedi, fără de nici ună cumpttă, în
reforme

şi, în cel doul,

tre! primY annY al domniei

lui, elă decretă ca la patru sute de legiuiri diverse,
prin care tote întocmirile administrative, financiare,
religi6se,

militare,

industriale,

comerciale,

ba

și

chiariă sciinţifice, ale ţărilor dependinte de corâna
Austriet, erei făcute valiă-vertejii.
Intenţiunile luY eraii ma! adesc demne de tâtă
lauda; dar procederile expeditive ce întrebuința
autocratul produceaii, — cu sâii fără cuvântă—neîncetate nemulțumiri, conflicte şi turburări. Liberalul
impăratii, ânsă, bizuindu-se pe credinţa că dinsul

singurii urmăresce principiile nestrămutate ale filo.
sofrel sociale, răspundea la tâte obiecţiunile, prin
lungişi sentimentale

raționamente umanitare, care,

până la capătii, ajungeau tâte la conclusiunea:
«Aşa volu, așa facil Ei sunt preste vo! toți mar
«mare|»
Nu

se pâte

ţi6se și rare

tăgădui

calităţi.

că

losifi II avea

Elu cra

simplu

fârte

pre:

în vicţuirea

16
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sa; îi plăcea să se instrujască despre tâte; căuta
să afle păsurile: Gmenilor din poporiă și să ajute,
cu precădere asupra exigerițelor nobilimei.
Ancă de la annul 1773, Iosif, — carele, ca unii
simplu particulari, visitase cu deamănuntul mai
tSte părțile Europei, — căl&torise în Ard€lii şi însuflase o dragoste cu totul special, poporaţiunei
românesct,
,
Recunnoăcândiîn nenoreciții iobagii români, oriși alte

rămasuti

ale

colonilor

romani

«împăratii

ali sacro- santei Împărăţii Romane,

«singurii astă-di
«din Roma.»
Toti

cam

moștenirea

imperială

pârtă

a „Cesarilor

-

pe

atunci,

spre

E lăsa o amintire vită

în poporul ardelenii despre visita ce'i făcuse
împăratul, s'a aședatii în ţinutul Năsăudului,
patru noui

sate

românesci,

împreunate

Zinerei nepâte

Acesti

cărora

sa

dati numiri

formeză un vers,
a anticului

versii sună
SALVA

Romulu.,

ast-felă :

ROMULI

Atâta ânsă arii fi fostă

latine, care

ce promite 7prânzuire

PARVA

|
NEPOS.

pugină

ca să mângâie

pe bieţii iobagi de cumplitele lor
suferințe;
losifii făcu pentru dînşii mai
multă.
Cu

câţi-va

anni

mai

nainte,

la

1764,

se

dar

întoc-

mise spre paza graniţelor despre
imperiul turcescă,

IP

limba

1

ginea,

din Dacia, “el le, repeţia mereii, cu Gre-care mân:
driă, că; «dinşii,! 3trănepoți ai lui Traiană, eraă
«adevărații feciori af-săi, de Bre-ce el, proclamatii
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Trei dintr'aceste erati com-

puse numai de Români, Ardeleni și Bănăţeni, pe
cari guvernul austriacii, făcându'i militari şi stabilindu'i în satele de pe margine, îi desrobise din
iobăgia domnilor maghiari, îi scutisede biruri şi”
împămentefiise pe domenii ale statului scii pe moşii
„cumpărate de la Unguri.
D'a lungul munţilor mehedinţeni, pe partea lor
apusană, se întindea zona regimentului de Grăniceri de Banati,

iar de pe

la Jiiu

încâce,

până

la

scaunele săsesci din Sebeșii, din Sibiii, și din Bra-

ba

şoviă,

adică

în adevărata

țerră

a ' muntenilor

arde-

leni, — vestiți! Moţi, strejuia regimentul 1-iu de
Grăniceri români.
Apoi dincolo
de scaunele săsesci și de graniţele
Să&cuilor despre Moldova, adică -pe hotarele învecinate cu Bucovina, spre Năsăudii și Bistriţa, era
regimentul

alti

scris'o,

interesante

cu

mie

triotii transilvanii,

românescii,

a

amănunte,

cărui

istoriă

venerabilul

d. G. Bariţii.

a

pa-.

|

Mare a fostii mulțumirea și mândria iobagilor
români de la graniţe, cândiă s'aii vădutii de o-dată
scăpaţi de robia nemeșescă,şi aii căpătată în mâni
arme, de la care erai straşnicii popriţi de către
domnii lor de mai nainte.
Ei se simţiati acumi ca reînviaţi. Stă&pânii le eraii
Dumnedeii numai în ceri, și Impăratul pe pământii.
Ei,

arma

cu

sapa

își munciaii

țerrina

îşi apăraii ţ&rra.
[13,195]

lor

propriă,

şi cu.

|
aa

2
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La asemene viță, volnică şi voinicescă, se prinseră a năzui cu dorii toți Românii din Ardehi,
Iosifii ali 1-1 căută ai mângâia la a doua a sa.
călătoriă în Transilvania, la annul 1783, acordândii

toleranță deplină a cultelor şi prin urmare liberul
exerciţiii ali religiunei ortodoxe; apoi se cercă a
uşura nevoile iobagilor, regulândă printr'o. legiuire
mai echitabilă, munca sătenului și instituindiă tribunale cu sarcină să asculte plângerile clăcaşului
în contra stăpânului, care arii abusa de dînsul.
Ungurii turbaă de mâniă: «Românii, — diceaii
«€i,

—

sunt

fere

sălbatice,

cărora

nu

se

cade

să [i

«se dee nici unii dreptii socială, căci mintea lee
«tâmpită, stricată şi nepriimitâre de cultură. Ei
«nu stint deopotrivă la fire cu Gmenii. Este dar o
«nesocotință primejdi6să a'i îndreptăți deopotrivă
«cu cele-l-alte naţiuni.»
Asemen€

cuvinte,

domnilor,

figureză

neîncetatii

în reclamaţiunile oficiale, adresate de Unguri către
cancelaria imperială.

lar, pe cândii Ungurii

scriai întrastfelă,

ei, în

Ardelii puneaii ordinele împărătesci sub salt€ și
administra dreptatea, — sâi mai bine pedrepraZea, — după

vechiul

obiceiu

feudali

ali ţărrei.

Românii începură şi ei acumi a simţi
disese Împăratul, şi alfa făceaii Ungurii.

Ei se chibzuiră
la bunul

a trămite

lor Împerată

din

plângeri
Vienna.

că za

d'a dreptul,

„SUB HORIA LA 1784,
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Pentru acâsta, le trebuia unii solii îndemânateciă,
carele să nu'şi perdă rostul în' curţile împărătesci,
În găsiră în personalitatea, devenită legendară,
a lui Niculae Ursu ali Florei, din satul Albacu,
căruia ' diceau toți mai în de obşte, Floria, căci

tare bine /oriă, sâii cânta din gură doinele muntenesci ale Moților din ţerra Abrudului şi Haţe-

gului.

|

Nicolae Bălcescu ne a schițatii, domnilor, cu pe„nelli
scînteietorii, conturnele generali şi priveliştele caracteristice ale Transilvaniei.
Daţi'mi voiă acumii şi mie, umilitii închinătorii
alii marelui

minut

nostru. istoricii — să vă preâmblu

vederile

unghiu, care
scă Mori.

pe

charta

conţine

topografică

vizuinele

vitejilor

a

unii

acelui

munteni

Nu este acelă unghiu, ţerra Oltului pe care mai
cu semă o visitămii noi, cândă trecemii vera granița pe la Turnu-Roșu, pe la Predeli, pe la Oituzii

scii pe la Bicaz.

Dar chiar

pslele prelungite ale Ciahl&ului,

aci, de vale sub
în ţinutul săcutescii

numitii Cikul, stă obârşia” Oltului, Şi alături cu
dînsa, aceia a fratelui s&ă ardelenescă, a Mureșului, carele, mai ântâiu se urcă spre nordiă, stră-

bate toti şesul transilvaniă, 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” luncă, aprigii
.

9*
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munți ai Hațegului, de stâncele nu mai puginii
aspre şi pădurâse ale Zarandului și Abrudului.
Prin ţerra Hațegului, lipită dosii în dosă cu
Gorjiul

nostru,

se scurgii

spre Mureșii apele Striiu-

lui, scăldândii, elă și pâraiele lui, numai sate şi
cătune românescă, printre care stai ruinele anticei
Sarmizegethuse, la Grădiştea și cetăţuiele mai moderne ale Hunedidrei şi Hațegului.
De

partea

drâptă

a Mureșului,

—-

carele

acolo

trece pe lângă târgul Devei, pe lângă Ilia și apoi
se strecâră în Ungaria şi în Banatul Timiş6rei,
către Aradă, — da drepta Mureșului, dică, se
întinde în depărtare, regiunea muntâsă a Zarandului, străbătută de apa Crișului, care curge și
elii către apusii, în paraleli cu Mureşul. Pe malurile Crişului stai îndesate totii tergulețe și sate
românesci:

Curechii,

Bradul,

Mest&cănul,

Baia

de

Criş, Almagiul și multe, multe altele, care și
ai lăsatii numele lorii în analele memorabile ale
annului 1784.
D'asupra Zarandului, și încins întruni brâă ân-. .
gustii de munţi aspri și înalți, şerpuiesce riul Arieşul,în a cărui sălbatică

stânci

și păduri,

numa!

vale, stati pitulate, printre

selașe n€oșii românesc,

adăpostiri ale mâendrilor Moţi din ţerra Abrudului.
Avolo, sub piscurile semeţe ale Detunatei în târgul Abrudului şi băile lui de aură.

Mai susă, pe apa Arieșului, — carele, esșindii
apoi din strimtbrea munţilor, curge spre r&săritii,

SUB
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pe lângă Turda,— mai
satele

Câmpenii,

DA

1784,

susă

pe

Ponrele,

.

2]

Arieșii se vădi

Scărișsra

şi Vidra,

ce

se rzimă spre apusii de munții Bihorului; iar în
fundul celi mai adânci ală văilor, chiar la obârşia
Arieșului,
Horia,

zace

unde

Albacul,

modesta

satul

de

lui căscidră

nascere

ală

țărrănescă,

lui
âncă.

„Şi penă astădi se păstreză cu sânţenie de nepoţii
eroilor și martirilor de la 1785.
Horia din Albacii, iobagiu de pre domeniile statului, fost'a el, -mai ântâiii, „precum se pretinde,
cătană

împărătâscă?

Acesta
babilii

e probabilă,

este

şi ce este Âncă şi mai pro-

că elă scia scrie

și citi, că vorbia nem-

țesce, și fără înduoială că, prin mintea și isteciunea lui, era privită ca omul celă mai de frunte
și mai de temeiii dintre țărranii români din ţinuturile

împrejmuitâre,

a

Pe dinsul îl aleseră dâr ei, în mai
duri,

ca

să

ducă

la Vienna,

multe

plângerile

lorii

râncătre

Împtratul.
Întrună

rândă

chiar,

vădendiă

ei că,

din

câte

bunuri le făgăduise, nimiciă nu se împlini, şi, încredinţaţi fiindă că vina nu este a monarchului, ci a nemeșilor, a viceșpânilor şi a șolgabirăilor, adică
a boierilor, prefecţilor și .subprefecţilor unguri, ei
legară

cu jurămentă

pe

trămisul lor,

ca să

nu

se

întârcă înapoi, până ce nu se va fi încredințată cu
ochii, cumcă Împăratul le a cititi jalba.
Horia jură şi, plecândi pe jos la Vienna,
— ca

29
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şi în alte rOnduri, —avu vreme, în patru săptămâni,
câtii ţină drumul, să plănuiască cum va făce spre
a'şi împlini juruirea.
Horia era omit cu minte și incercatu; el scia
bine că împăraţilor nu le pre place a'și perde vremea

-

lungi jăluiră.

citind

lată dar ce se gândi să facă:
Împăratul Losifii avea obiceiul fârte laudabili de
a priimi pe ori-cine în palatul săi. Vizitatorii de
ori-ce

treptă

se

înșiraii,

la

anumite

ore

ale

dilei,

în lungi galerii şi monarchul, trecândii pe dinainte
fiă-căruia,

îlă întreba

ce'i este

În dioa cândii veni și rândul

de

lipsă.

lui Horia

de a fi

cercetatii de Iosifii, elii îi dise că vine cu plângeri
de la Românii din Ardâlii șii înmână o chârtiă,
în care tât€ acele plângeri erai coprinse.
— «Bine, voinice; voiu îngriji eii de voi!»
—

«Aşa e, mărite Împă&rate,— răspunse

Horia,—

«dar ci amii venitii. aci legati cu jurămentii de la
«ai mai, ca să v&dii pe Măria-ta, citind cu
ochii
« Măriei-tale, cartea n6stră, că de“ citi-o
însuţi, bine

«scimiă noi cu toții că nu ne! uita.»
losifii zîmbi cu bunăvoință de obstinațiunea
țărranului şi, deschidândii chârtia, iată, domnilor,
ce

citi într'însa:

Mărite

|

Imptrate!

«Jmpărfela săptimânei:
« Patru

dile de roboti;

(adică

de

clacă)

SUB
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«A cincea, la pescăriti ;
«CA şesea, la venătore;.
«Pi tote aceste la o-l-altă, numai pe. sema domnului.
ac ștpte. di, dorăi a lui Dumnedei, |
« Apoi judică, pre drepte Imptrate, cu ce o să ne

«mai plătimii şi noi de buri şi de tote cele dări!
Anecdota,—fiă autentică scii nu,— ne dă totuși
măsura înțelepciunei lui Horia.
De

amii

crede

ceia

ce

ai

mai

spusă

în urmă

Ungurii, Horia, în același rândii, s€i altă întrevedere a sa cu Împăratul, % arii fi disii că, decă nu
se va

face

dreptate

să "și o facă

înșiși,

iobagilor

români,

ucigendii

pe

unguri.

apoi

:

losifă arii
dătorii :

!

fi r&spunsii
«Xhut

ihr

ei aii

toți domnii lor

atunci,

scurtii și coprin:

das».

.

«Faceţi voi acesta!»
Spusa

sci nu a. spusă

într'astfeli

Iosifii împă-

ratul, — de altmintrel€ nu pre mare prietenii ali
nemului unguresci, — noi scimi că în tâmna an-

nului 1784, Horia era întorsii a-casă în Ardelă și
colindă mereii satele românesci din Bihoră, din

Zarandă,

din Haţegii,

din Abrudă şi din Zlatna,

indemnândii pe fobagi a împlini voinţele Împăratului, de la care ei trebuiă să aștepte numai bine

"şi ajutorii.

|
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„În vera acelui annii, ţărranii acestor părți erai
mâi cu osebire turburaţi, Şi iată unele din cause:
De mai multi timpii âncă venise în Ardeli ofi-

geri

împErătesci,

cu

ordini

pentru armata imperială.
Iabogii români
cu

sperența

libertatea

Grăniceri,
OAgerilor

că,

alerga

să

înscrie

recruți

în glâte sprea se înrola,

devenindii

și drepturile

ca

cătane,

acordate

vorii căpăta toți

regimentelor

de

,
recrutatori,

—

în genere

italieni

săi

germani, — le plăcea cu deosebire acestii zelii ostă->
şescii ali Românilor și ei îi ocrotiaii, — cu
sei
fără dreptulă legali, — în contra multor
asupriri
locale.
Dar, în curândii, proprietarii unguri se plânse
ră
la autorităţile lor civile şi la guvernator
ul supremă
alii Transilvaniei, care pe atunci era
baronul sasi,
Michaili Bruckental din Sibiu. Ordin
i fu dati ca
înrolarea să înceteze și Yobagii înscriși
să se întârcă
pe ia casele lor. Prin acesta mulți ț&rrani
, dar mai
cu semă cei din două sate din “țerra
Hațegului,—

Gonzaga şi Vălcelele,-—trebuiră
reprimaţi
armată,

prin

forţa

In ţinutul Zlatnei, altă subiectii
locali de nemulfumire întărită pe săteni.
_Penă în vera din urmă, cârciu
mile de pre domeniile imperiale de la băile
de aurii fusese lăsate,
cu o mică arendă, pe stma
pământenilor; acumiă
ânsă ele
se dase

cu

Chiriă

mai mare,

unui armeni,

" SUB HOBIA LA 1784.
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„care trăgea elă tote folssele, lipsindii de dinsele pe
'6menii locului.
De aci, nemulțumiri, bătăi prin cârciume, spargeri de buţi şi neorânduieli de toti. felul.
Horia

simţise
tru mii
liberare
Întv'o
la satul
adunată
Horia

le vedea

aceste

tâte

și

nu

Eli

dormia.

că, cu unii poporii așa tare întăritatii pende cuvinte, va îndeplini lesne gândul de
ce 'și croise în mintea sa.
”
joui, la 28 Octomvrie 1784, se făcea tergii
Bradu de pe apa Crişului. La târg era
tâtă românimea din Zarandi.
|
făcu

scire tutulor

ca,

pe dumineca viitâre,

să fiă cu toții adunaţi în biserica de la Mestecănii,
unii satii învecinată, că are să le adducă sciri de
la Împăratul.
La 1 Noemvrie, după sânta slujbă, esșindă din
biserică, în .mijlocul poporului, Horia spuse curatii
Românilor adunaţi că: «le a venitii vremea să .se
«scape de asupritorii lor. Însuşi Împăratul le dă
«voiă deplină. Să jure dar cu toţii, pe crucea auarită ce elii pârtă la peptii că, în numele lui Dum«nedeii și ală Împăratului, ei nu mai voră robi la
«domnii

lor,

străini

de

nemul

românescii.

«întocmâscă dar în glâte și în grabii să
«Cetatea-Albă, unde

vorii

găsi

arme,

Să

se

alerge la
spre

a

se

cîntrarma şi ași apăra cu ele dreptăţile lor, de
«cum-va vorii fi împedecaţi de către Unguri.»
Îndată acolo, George Crişani, fruntașii din partea
locului,

fu alesi căpitanii

ali

acestei

cete

şi,

pe

26
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.

când. Horia se răpedia în munţii Abrudului,
ca
să răscle și acolo satele, gl6ta din Mestecănii
,.
voindii să se ferescă de a deştepta fără timpii
luarea
aminte

a Ungurilor,

se îndreptă către satul Curechi

dintre munți, ca de aci, aduoa-di să trecă,
pe sub
cumpătii, la Cetatea-Albă.
Vice-comitele ungurii ală Zarandului prinse
veste

de mişcările Românilor,

şi îndată trămise trei sub.

prefecţi cu câţi-va Panduri,

ca

conjuraţilor.

să „răsipescă

câta
|

Subprefecţii călcară peste n6pte casa
din Curechi,
unde dormia liniştitii Crişanul şili
prinseră legati.
Dar căpitanul Românilor chiamă
cu chiote des:
perate pe ai săi.
.
|
În mijlocul nopţei, țErranii adunaţ
i în tabără se
deșteptă înfuriaţi şi, asverlindu-se
pe funcţionarii

unguri

şi

pe

Pandurii

lor,

îi

scăpând pe căpitanul lor.
Ruptârea era făcută: sângele

sciaii că pedepsele

fi cumplite. —
«mai

bine

Acumi
furiei

r&sbunătâre

fără

cruţare,

i
aaa
cursese.. Țătranii

ce Y.- aşteptă de la Unguri, vor

«Sânge

ei]

nimicii

ucidă

i

nu

pentru sânge! Decâtii noi;

ma

i

putea

a Românilor.

să

pună

|

stavilă
|

De a-duoa-di de dimincță
chiarii, şi dilele urmă: :
târe d'a rândul, răscâla ț&rran
ilor, purtândă cu sine
pretutindeni.
măcelul

pecinginile d'a lungul

şi perjolul,

Mureșului

se respândesce

ca

prin tâte satele,
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A
până şi în depărtate ţinuturi românesci din Ungaria

şi Banati,

Apele, altă dată aşa limpedi şi line ale Mureşului se “mohorăscii, în acele cumplite dile din
Noemvrie '1784, cu sângele ce versă fără pregetii
desghiabata

mâniă

a obagimei.

turbate.

În

întu-

nerecul viforosii alii nopţilor tomnatice, ele se roşescii şi se lumin&ză, oglindindă lucârea flacărilor.
ce stârnesce

pretutindeni

apriga

sete de r&ăsbunare

a ţărranilor.
Totii asemeni şi în. laturi, numai foci şi sânge
rostogolescii valurile pripite şi volburâse ale Striiului, ale Arieșului, ale Crişului și ale tutulor peraielor
i
muntose din ţerra Moților.
Așa, pretutindeni, glta înfuriată a ţărranilor,
- şi
adăugindu-se din sati în satii, dă focii caselor
alte.
de
preoţilor
ale
şi
unguri
averilor domnilor
legi; iar pe dinșii, pe preoţi. șşi pe domni, unde "i
prind îi ucidă
nemurile lor.

fără

milă,
|

cu sogiile,

cu copii şi cu

Nimicii din ce e Ungurii scu ungurescii nu mai
află cruţare dinainte urgiei fatale a jurământului lor.
În cursă de o lună de dile, cetele revoltanților.
răslăţindu-se peste totii coprinsul ținuturilor pe care
le amii descrisii, pustiiescii peste 60 de sate cu

Unguri, ardă și jăfuiescii ca la 140 de case domnesci şi parochiale
Unguri,

mai

cu semă

şi ucidii
din

multe
mai

clasa

sute

de

nobilimei,

Cari din aceștia ânsă, apucă să scape prin fugă,
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îndată. la Deva,

la Hunedidra,

la Arad

la Cetatea-Albă, la Cluşă și acolo, organizesă şi
din parte-le miliții de Husari unguresci ca: să se
lupte cu țărranii; iar pe câți din Români potii
pune

mâna,

—

fiă

revoltanţi

sei

pacinici locuitori,

— îi judică şi îi ucidii pe loci, simulândă nisce
tribunale improvisate, care şi pentru. simple bănu-

ieli, nu cunoscii altă osândă decâtii mortea
cu caznă,

Astfel revolta se preface făgişii într'o luptă de
naționalități,
Acestă luptă cruntă 'şi arii fi căpătatii de sigurii
resultatul legitimă, decă, pe lingă dreptul
de apă-

rare,

Ungurii

n'ari

fi

întrebuinţatii

şi

ori-ce

alte

mijlce viclene, spre a trage în partea lor,
ajutorul
decisivii al autorităţii imperiale.
E
E

curiosă

lucru

în

adevării,

a vede

că,

la înce-

putul acestei răsedle, guvernul superior
i ală Transilvaniei nu cutâză a întreprinde
contra Românilor
revoltați nici o repressiune prin
torţă.: Chiar de la
Vienna nu sosescii alte ordine
decâtă a căuta să
împace pe Români prin blândeţe
, să le promită
iertare total& de la Împăratul,
deca se vor ast&mpera de sineși,
"
:
Nici

trupele

mișcă în contra
la șefii militari
ceştia caută a
lesne sprijinulu

In timpul

împ&rătesci

din: Transilvania

nu

se

lor; de câte ori Ungurii
recurgă
austriaci ca să le c&ră ajutorii,
ase furişa, spre a le denega
mai
ceruții.

acesta, (Erranii

români ţinii una că
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numai ei sânt cu adevării: credincioşi Împăratului,
şi că dinsul are să le întărescă lor pământurile
strămoșesci,

pe

care

ei,

prin

isbenda

căpătatii acumi înapoi de la cotropitorii
pe nedreptate s'aii fostii aşedatii domni
împărătescă a poporului: românescii.
Horia, îndemnatii la unii armistiții
Schultz şi de doctorul Molnarii, cari i
de

guvernul

centrală

alti Transihaniei,

lor,

le aii

străini, ce
în ţerrina
de majorul
se trămitiă
ca săi ves-

"tescă Yertarea ce le acordă Împăratul, comunică
tablei sei consiliului ungurescii din Hunedidra, ultimatul să, cu coprinderea următâre :
«Punctul ri: Provincia şi toţi nobilii să jure
«pe cruce că vorii fi credincioși la condițiunile ce
«elii le impune.
«Punctul 2% : Nobili să nu mai fiă, ci numai
«funcţionari, întăriți de Împăratul.
« Punctul 3%:

Toţi

locuitorii

Ardelului să

plă- |

a«tescă deopotrivă dare către Împăratul, fără de a
«mai

fi vre unul

scutită.

«Punctul gt : Domnii să 'şi părăsescă moşiile
«lor de penă acumii.
«Punctul sk : Moşiile domnilor să se împartă
«între ţărrani, după o lege, ce o va face Împăratul.
s «Punctul GE şi ultimă : Decă autorităţile ungu«resci priimescii aceste condițiuni, să ridice stegii
«albii asupra cetăţuiei de la Deva.
«Elă, Horia, va aştepta răspunsul penă la 15 .
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«Noemvrie; ar. dâcă va găsi
împotrivire,
<răsboiul ca până aci.»

va urmă

Vedeţi, domnilor, Împăratul
, şi. Yar Împăratul;
Împăratul pretutindeni,
Credinţa lui Horia în Io.
sifii III este deplină, şi pân
ă la câsul lui din urmă,
ca 'și a păstrată temeiu în
inima și în cugetele lui,
Pâte că însuși Iosifă ave
a încredere în sincera
fidelitate a Românilor şi
de aceia, multi s'a luptati elii în contra desper
atelor reclamări ale ungurimei, ca să cruţe pe
iobagii români, în drepta
lor revoltă în contra
asupririlor unguresc.
Lucrurile d'ară fi statii
toti astfelă, Românii de
sigurii ară fi mersă depart
e. De&că însuși Împăratul
r&mânea nestrămutatiă
în acea disposițiune ce
se
manifestă lo dînsul, de
a lăsa pe Români să
facă

Ori câtă se desperati
strigândă din răsput
eri

şi se indigena
Împăratului :

Ungurii,

«Vei! aceşti rebely
sElbateci aii pusii gândii
«stârpescă nobilimea;
să
ei vori să limpedescă
Ar<d€lul, şi pât

e şi Banatul, şi pot
e însăşi Ungaria,
«de t6tă suflarea ung
urâscă! Dă-ne aju
torii; căti .
«tu eşti rege ală
Ungariei. Tu trebue
să
ne mAh.
«tuiesci |,
Dar Iosifă, carele
nu Priimise nici
o dată a se
incununa rege
alii Ungariei Şi car
e mutase corâna
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în thesaurul. Viennei,

lo-

sifii sta nesimțţitorii la aceste desperate și înfuriate
chiămări.

|

Ungurii simţiră că pe altii tonii trebuiaii să sune
alarma pentru ca să însufle îngrijare curţei de la
Vienna.

|

Atunci, închipuiră a buciuma
fatii de leșnicidsele "i succese,

sciă de

Împăratul;

Daciei;

ba

că

că Horia, îngâmnu

vofesce

să mai

că eli s'a declaratii : Bege afli

a şi bătută

monetă

cu

acestii

titlu

usurpatii.

Şi, spre dovadă, ef — falsari politici — scâseră
la ivâlă nisce derisorii banuţi de aurii, în ale căror
inscripțiuni românesci se vă&dii câtii colo grosclana
impostură și chiarii orthografia limbei unguresci.
Cu atari născociri, purtate la Vienna prin căile
cele mai autorisate pre lângă Împăratul, ei obţinură într'adevării mai multii succesii, decâtii prin
tâte doleanţele de mai nainte.
Curtea, intrândă acumii în prepusii despre proporțiunile amenințătâre ce pste lua răscola din
Ardelă,

depărtă

pe generalul

Preyss,

care

coman-

dase armata din Transilvania şi, bănuindă de incapacitate pe guvernatorul Bruckenthal, denumi
:
comisarii speciali în Transilvania, pe comitele
A
Iancovitz şi ca comandanti militară, pe
generalul Papilla.
Pe de altă parte, ordine fură date regimentelor
imperiale din Ungaria de a purcede în contra re-
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belilor, de a'i supune cu ori-ce
preții și de a prinde
pe căpetenii, puindiă şi premii mari
pe capetele lor.

Din

momentul

acesta,

adică

de prin

luna lui

decemvrie 1784, răsbotul își
schimbă caracterul,
Iobagii români r&maseră mai
ântâiii în mirare,
de a vede cumcă înseși căta
nele âmblă acumă asupra lor,
A
Cine Gre % a trădati?

-— Floria?

cu

cândiă - îi încredință

dinşii,

—

că Împăratul e

Sâi însuși /mpărarul ?

Negreşitiă

că

între

aceste

duo&

împărțită părerile.
Cei pugini, cari ai „creduti
ă că
amăgiti, ai depusă jos
armele

îndată oștirei,
Cei-l-alţi, din

contra,

tatii cu vitejiă împotriva

în bande

alternative

Horia
şi s'aii

răsipite,

regimentelor

s'au

"Y ară fi
predatiă
|
s'au lup-

şi s'aă
titi fagişă chiarii împo
triva Împăratului,
carei
pustise spre a se uni
cu domnii unguri,

râsnă-

Dar nici că era cu puti
nță ca o asemene lupt
ă
să țină multi: cetele
lui Horia abi€ aveai
o or.
Sanisaţiune; ele erat
armate numai cu suliț
e, cu
săbii, cu ceva Pusci
și pistâle, strânse pe
apu
tele. Ele n'aveaă căpi
tani experimentați,
de 5ă
Horia

fusese

cete,
anni,

silită să încredințeze

comanda unei
fiiului său Ionă,
ună copilandru
de la 14—15
carele totuși făcu
minuny de vitejiă.
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Apoi ierna apăsă greii în acele locuri muntâse;
merindele şi nutreţul de pretutindeni perise prin
focii şi prin

răsipă.

Gerul şi lipsa munciaii pe bieții munteni, mai
tare chiarii decâtii prigonirile cătanelor.
Ei se luptară ânsă voiniceşte, respinseră chiarii
p'alocur€ soldățimea; dar, răsipiţi în cete mici,—
deși revolta întregă coprinsese o 6ste de 20 mii
și mai bine de 6meni, —- una după alta, cădură
tâte cetele. Se uciserăîn bătălii Gmeni mulţi, alții,
cu sutele și cu miile, fură aruncaţi în închisorile
cetăților,

de

către

autorităţile

unguresci,

care

a-

cumii prinsese la inimă.
În mijlocul acestei cumplite dirăpănări a planurilor și a speranţelor sale, ce făcea 6re Horia?

Din minutul cândă văduse că oştirile împărătesc
se declară fagişii în contra Gmenilor să, totul ne.
face a crede că eli a simţitii cumcă minţile Împăratului

mului

fusese

din

noii

îmbrobodite

de

inimicii

n€-

româpescii.

-Elă atunci, povăţui pe ai săi să nu se mai îm-"
potrivescă şi, fără de a perde cu totul ori ce speranță de îndreptare a lucrurilor românesci în Ardcli,

i scire că va căută să răsbescă

printre haitele

Pie
săi şi se va duce âncă-o dată la
Vienna, ca să spună d'a dreptul Împăratului tâte
nouile păsuri ale poporului românii; iar în primăvera viitâre, cândii vorii muguri codrii, atunci lupta
[13,195]

3
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va reîncepe, ma! priinci6să Românilor,
cari pEnă
la acelii timpă voriă pute fi şi mai bine
pregătiţi.
Luându'și dar remasii buni de la at s&i,
Horia,

însogitii numai

de

credinciosul

săi

secundantii, ISn

Orgă, poreclitii Cloşca, din Cărpenişul
Zlatnei, se
îndreptă către casa sa din Albaci și,
pornindu'şi
soţia și pruncul către Beiuşii în Ungar
ia, merse să
se ascundă de o cam dată, în munții
păduroși ai
Radacului, care despartii țerra Arbudului
de ţinutul
Bihorului.
Acolo trăi câte-va dile prin pesceri
și prin colibele de veră părăsite ale bacilor,
Dar locotenentele-colonelti Kray,
din ali duoile
regimentii de Husari să&cui, carele
răsipise cele din
urmă r&mășițe ale cetelor românesci
din valea Arie-

șului, se luase cu toții dinadinsul
după urmele lui,
cu gândă să 'şi căştige, cu
prinderea capului prin-

cipalii ală rebelilor, o r&splată
excepțională.
Acesti ofigerii adimeni cu bani
pe nisce

sei

pădurari

at locului,

care

cile și înfundăturile codrilor
şi Cloșca nu aveati prepusii
In una din ultimele dile
Decemvrie, acei VEndători,
nescă la vânătâre, călăuziră
penă la ascundătbrea unde,

cunosceaii

gornici

tote pote-

și asupra cărora Horia
de trădare.
ale annului 1784, la 27
prefăcându-se că porpe. Husarii lui Kragip
fără de nici o ad

ială, Horia și Cloşca ședeaii
duși pe gânduri, într'o
poieniţă, încăldindu-se la focă,
după cum aii obicetiă

f&rranii noștri,

cândă

îk apasă

grijile și nevoile.
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Cândiă se vă&dură înconjurați fără veste de o
gl6tă aşa numerâsă de vrăjmaşi, atâtii numai putu
face Horia câtii să asverle în focii o desagă cu
chârtii,

ce o avea în sînii.

Ce mari taine va
Unul Dumnedeii mai
Kray, înveselităi și
făcuse, mână îndată
de

acolo

fi conţinutii acea desagă?...
sciă!...
îngâmfatii forte de prada ce
pe prinşii s&i la Zlatna; iar

îi strămutară curândii,

sub strașnică pază,

în temniţele dela Cetatea-Albă.
În cale, Ungurii îşi făceaii o mârşavă bucuriă
de a batjocori în totii chipul, pe nefericiții căpitani ai Românilor, acumiă cu totul înfrânți. Urmărindă cu înră&utăţită vicleniă, planul lor de a arunca
asupra lui Horia nemeritata vină c'arii fi năzuitii
la puterea supremă și că sarii fi dusii cu gendul
și cu fapta până a smulge pe semă'i diadema regalE a lui Iosifii împăratul, ei îli preâmblară prin
sate, legatii cotă la cotii, d'asupra carrului și purtândii pe capi o derisoriă corână de chărtiă poleită, cu vorbele; HORA REX DACIE, scrise pe dinsa.
Toti ast-felii odinidră, la cesul îngrozitor ali
ispăşirei de veci, călăii Mântuitorului nostru, cute- zase a'li insultă cu cununa de spini și cu numele

“Batjocoritoră de Rege!
Amarnică, dar neînduoi6să mângâiere, domnilor;
căci, vai! în Grba omenire, la atari injurii sânt

expuși

numai cei ce ai soliă

de a mântui lumea

scii de a desrobi popârele.
x
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Aşa dar, prin asemene mişelesc
i ocări începură
acumii şi Ungurii a'şi scutura
de pe sufletele lor,

n&prasnica

spaimă

ce,

în

cursă

de

dout

luni, le
înfipsese în inimă acei uriași
ai munţilor Ardeleni,
luptându-se, cu crucea la sînă,
pentru a lor liberare!
La Alba, comisarul împărăte
scii Iancovitz şi generalul comandantiă Papilla
îşi reservă singuri drep.
tul de a face, fără de alţi
marturi, interogatoriul
lui Horia şi lui Cloşca.
Procesul lor şi ală sogilor săi
se prelungi aprâpe
două luni. În acesti r&stimpi
i, oștirile împărătesci
Prinseră și pe ală treile
căpitanii ali Românilor,
pe George Crişan; dar
acesta, addusii în Alba
la 1 fevruarie 1785, se spe
ndură singurii, în temniţă,
cu brăcinar
ul

stă,

în

dioa

de

I5

ale

aceliași luni.
Fiul cel mare, — celă
de 15 anni
—
ală lui Horia murise vitejeşte în
luptă; pe alti fiu vitr
egi
ali căpitanului îli trăsese
Ungurii în ţ&pă, impreună
cu alte câte-va sute
de Români robiţi de
dînşi,
De ce âns& a ținutii
aşa de multă procesul
lui
Toti ce scimii may
siguri este că Horia
a refusatii de a rEspunde
la ori.ce întrebare i
s'a făcută
şi n'a încetată de
a repeţi că voiesce
să fiă dusi
la Vienna, ca să dea
scmă numai Împ&ra
tului, des
faptele şi de cugete
le sale.
Eșise chiară vorba
ț
că cererea lui va
fi îndeplinltă; dar atunci,
pe semne, Ungurii
'Și ati încordatii şi mai tare
silințele ca să obț
ină îndată de la
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Curte, pedepsa -cea mai strașnică pentru cei duoi
capi ai rebeliunei.
La 28 fevruarie 1785, — tocmai patru luni di
cu di în urma ântâiei vestiri a Românilor la tergul de la Bradii, — sentenţa de morte cu caznă a
lui Horia şi Cloşca, ca rebeli contra Împăratului
şi legilor ţărrii, fu pusă în execuţiune. Împăratul
Iosifii se înduplecase a o confirma din Vienna.
La Alba, dinainte mai multor mii de iobagi români,

pe

cari autorităţile

unguresci îi addusese

cu

sila, câte şâse de fiă care sati românescii ali Ar.
delului, ca să le fiă de învăţii acestii îngrozitorii
exemplu, Cloșca, mai ântâiu fu frântii pe rstă, încependiă sfâșierea. de la picidre în susii. Răcnetele
lui de durere se năbușiră, atunci numai când unii
cracă: de ferii al rtei îi străpunse peptul.
Horia sta facă neclintiti.
Ochii lui vedeai apriatii muncile groznice ce
aveati îndată să "li ajungă; dar inima“ bărbată
sciu să stăpânâscă până şi fiorii.
Cândii rândulii săii veni, toți îlă vădură călcândii
cu pasii ţepănii, neșovăiti. Într'însul nu se destăinui
nici o slăbiciune.

rerea să'i scâtă

Râta

măcarii

îi sdrobi '6sele, fără ca du-

ună

gemetii,

din

peptul

lui ogelitii...

Ati disii unii că murindii,

Horia arii fi strigati:

«FE moră pentru națiune!»
Pâte că elii n'a rostitii aceste

cuvinte; dar, fără

înduoi€lă, marele lui sufletii le a simţitii adâncii.
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O! negreşiti, domnilor, sub gros
olanu” cojocii
de Guie, sub zeghea” ncgră, sărăd
ită cu găitane.

vinete,

sub

opincele'i

de munteni, îmbăterate pe
:
glesne, sub cușma lui mocăn€scă
cu canace (ciucuri)
de firii, —- sub tot acestă porti
i ală săi ncoşiă
țărrănescii, curgea prin vinele acelu
i puginii cioplită,
dar multă-semeţii, multă-statornici
şi multă-vitezii
bărbatii, uni sânge, celă Pugini
totă așa de adeveratii românescă, totii aşa
de îmbolditoră, totii
așa de patriotică, ca prin creer
ii celor mai erudiţi
instigatori şi celor maj iscus
iți apărători ai lati.
nităţii

gintei românesci!

a

Audimii toţi, lăudându-se în
tâte dlilele, acei învtțați scriitori ai Ardelului,
— Perpu Matorii ! Sa.
uzlii Cainii! George Șinc
a! — ceri mergând să
studieze la Roma, aă cules
ii cu religiositate în
cetatea eternă, dovedile
originei latine a poporului

românescii

Și,

întorcându-se

a-casă,

— printre niii
de persecuţiuni, — a deșt
eptati, dlice-se, în Români
simţul naţională,
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la noi, aci: în principate urde amii sciutii a ne
prefira prin mii de primejdii, prin mii de vijelii,
scăpândiă totii merei ființa nâstră propriă, de statură curatii românescă, — nici din colo peste Carpaţi,
unde

optii secoli de cea

mai cruntă și sugrumătâre

asuprire n'aii făcutii pe Românii Ardeleni, îngenuchiaţi sub paloșul ungurescii, să vorbescă altă
limbă şi să porte altii nume decâtii acel€ de Românii!

Acestii darii, Vaii avută purure Românii, şi nu
trei,

patru,

ba

nici

sute

de

cărturari,

croindi

la

gramatici și la etymologii, n'arii fi pututii săli
însufle de o dată atâtor mii şi milione ce întocmescii obştea de rândă a românimei.
Ca să revinii âncă o dată la imaginea
amii

comparată,

de

la

începutii,

starea

cu

care

simţirilor

ce frămentă chiar şi astădi țerra Ard€lului, voiu
dice că, din colo ca şi din câce de Carpaţi, adev&ratul patriotismii românescă a trăitii purur€ în
sînul poporului nostru, —încinsii și ferbinte, —întocmai
ca jăraticul sub spusă, şi că unicul meritii ce putemii
'recunâsce

erudiţilor noştri daco-romaniști, este acela

de a fi suflat cenușa ce ascundea și păstra nestinsă
acea

scînteiă

neperitâre.

Adevării este că epoca în care s'a sculatii Horia, în capul ţărrănimei din Arddlii, corespunde întocmai

cu aceia în care

se

lupta,

pentru .reven-

dicarea originelor nâstre latine, erudiţii de la Blajii.
Darii nu v&dă nici unii semni ca, prin instiga-
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țiunea acestora, să se fi urzită măcarii, răscol
a țărranilor.
Iobagii ardeleni ai apucatii în mânele lor virtâs
e
arma r&sbunării, fiindă-că cuţitulă le ajunse
se la
osii,

fiindă că Ungurul

bră de vieţuire

nu

le mai

omenâscă,

a lor.

lăsase nici o um-

nici o ferâmă de pâne

|

Împăratul Iosif, din contra, părea a le
făgădui
tote bunurile unui traiu liberi şi egalit
ară, astfel
precum îl visai ei din poveștile bătrân
esci ale
străvechii împărăţii romane,
Atunci Yobagiul își dise: «Până când
fi-voiu
«robii în țerră la mine? Pânk cândiă
slugări-voiu
«la domni străini şi venetici? Ey
nu vorii să'mi
«facă

și mie

parte

din. bunurile,

«singură aci în ţ&rra nâstră.
«su'mi partea mea!»
na

Şi ca săși

dică

trebuit

le

să

țăranii

născuse

simple

noţiuni

întărise,

fără

Yobagiul
înveţe

din
de

carte,

sînul
drepti
în

de

care se bucură

Face 'mi voiu dar în-

aceste,

de sigurii că

de la cărturari.

marcii sale,
naturali;

tra'ul

Fiă-care

cu

aceste

fiă-care 'şi le

îndatinati

ali

casei
părintesci, în ogorul unde
sudorea "i curgea numai
în folosul domnului.
Fiă 'mi dar iertati, domni
lor, a conchide că
răscâla iobagilor ardeleni
sub Horia, pârtă în sine
ună

caracter pe deplini
Poporanii şi de aceia
chiarii, — îmi votu permi
te a dice, — mai
curală,

mai

adevăratii,

mai sinceri naționali,

decâtii tâte
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argumentaţiunile, mai multi scii mai
gerate, ale patrioților erudiţi.
De

aceia,

noi Românii,

puginii

exa-

putemii să ne mândrimii

cu acea mişcare spontaneă a Moților, mai multii
pote chiari decâtii cu theoriele și cu controversele,

susținute

la sferșitul secolului trecută, — de alt-

mintrel€ cu mare diligență, — de iluștrii corifei ai
sc6lei transilvane.
Pe Horia şi pe miile de viteji feciori cari s'au
luptatii sub dînsul, nu "i a făcutii patrioţi români,
citirea cărţilor latinesci. şi vederea monumentelorii
din Roma; —- ci cugetele lori simple şi drepte,
care le spunti apriată că 'să născuţi Români şi
'n ţerra Românescă; că, după fire şi datină, aa
Dumnedeii şi znu/ Împăratul aii dreptii să le ceră
vicţa și munca lor, pentru apărarea legei și pentru
sporirea ţărrei strămoşesci,
„Dar
dinţă

şi mai

multă!

sa scaldă

âncă

domnilor.
și astădi

În asemenc

totii poporul

creromâ.-

nescii, celii simplu, celii neadăpatii la isvâre străine;
şi aceste credinţe constituă chiarii patriotismul săi,
patriotismii înfundatii, tăcută, dară mai temeinicti
și maj statornicii decâtii ori-ce declamaţiuni sgo.-

mot6se

ale patrioților cărturari de totă soiul.

Acelii aluatii virtosii cu care este plămădită firea
poporului românescii, amit avută noi ocasiunea a]

constata,

viii şi veghiati, în bărhăţia junilor noştrii -

luptători de mai deunădi,

Curcani? de la Plevna,
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fraţi mai tineri dar nescăpătați ai Mofilor din munţii Ardeleni.
|
|
Dar bieţii Moţi, precum şi toți voinicii de peste
Carpaţi, amăriți până şi în dioa de adi de pedecele umilitâre ce punii neincetatii Ungurii la libera.
desvoltare a spiritului naţională printre Români,
toţi, dicii, simtii în inimele lor acel dori de liberă
„văeţuire naţională, pe care, din nenorocire, Ungurii
nu vorii nici acumii, după aşa crude încercări, .să'li
preţuiască la drepta lui valdre.
Ce are să resulte din așa nedomirire a nesocotitului spirită ungurescă?
|
Cu înfiorare cugetămii la momentul unei noui
isbucniri, în care lupta pentru egala îndreptăţire,
— ce este în Ardcli, o luptă de naţionalităţi,
—
ară începe, mai crâncenă, mai turbată decâtii ori
cândii.
Iată-ne atunci reîmpinşi din noi la timpurile
de
barbariă, cândii eramii în dreptii a ne crede intrați
pentru totii-d'auna în cercul luminelor.

Şi cu tâte aceste, câtii de lesne arii fi
de a în.

lătura cu totul aşa nefaste

frământări |

Cu bună înţelegere, de sigurii nu
sânt Românii
aceia
cari arii cere stârpirea

decâtii

a lor,

în Transilvania.

oricărei alte seminţii

Românii mereii au disă
şi repeţescii Ungurilor
cuvinte de împăciuire, cuvin
te de dreptate:
«Țineţi, — le dicii ei,
— ţineţi cu bună voiă

din
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«parte-ne, câte locuri din ţerra nâstră vă potii în«căpe. Românul, vechiu moștenii alii acestui pă-

«mântă, e -îndurătorii, şi ospătosii, și darnică;

el

«priimesce bucurosii ca din pânea lui să se sature
«şi alții.
«Luaţi dar și voi, cu bună tocm€lă şi cu pace,
«parte dreptă din moștenirea mânosei nostre moșii
«părintesci.

« Vorbiţi-vă,
«în biserica

întrînsa
vâstră;

limba vâstră;

purtaţi-vă

închinaţi- ve

portul;

răsuciți-vă

«câtii de susii mustața; bateţi “câtii vă va place
«din pinteni, jucându-v& ciardașul; dar, pentru
«Dumnedeii, nu veniţi cu orbâscă trufiă, să ne tă-«găduiți no& drâpta moştenire a casei, în care
«vamă făcutii loci.

«Nu vă lăudaţi că voi aţi răsbitii cu sabia în
«casa n6stră
«n6stre.
«Decă

în

și vaţi
cursii

de

aşternuti
8oo

de

cenușa
anni,

n'aţi

pe vetrile
isbutitii,

«ca cuceritori, să stârpiţi, nici sămânța, nici dati«nele, nici credinţele Românilor din Ardcli, apoi

«acumii, cândii împotriva tăișului săbiei vostre se
«pote ridica fără sficlă paloşul, âncă netocitii alii
«lui Horia, cândiă pe cenușa vâstră pote să răsară
“«peră de focii viiă; acumi cel puţină, deschideţi«vă în sferşită minţile la lumină; părăsiți îndărăt-nicia și s&lbatica tempire a trecutului; priimiţi
=voiosii

mâna

frăţescă

ce vi se întinde,

cu

uitare

<a tutulor urgiilor de mai nainte, şi, ca Gmeni în:
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«ţelepți, fiți mândri a rămâne buni fraţi de cruce,
«acolo unde nu vi se mai cade şi nici veți mai
«pute aiev€, a domni în silă ca singuri stăpâni.
«Deci, nu vă mat încumătaţi a impune Românilor,

«cari

vorbescă

limba, —

«nobilei Rome,

fiă chiariă

scăpătată, — a

nu v& mai încumătaţi a le impune

«graiul vostru de venetici; nici îi supuneți
la aspri«mile legilor vâstre, croite pe strîmbătate;
nici vE

«mai amăgiţi cu deșerta speranţă că veţi scălâmba

«vre o dată firea Românului ardeleni, într'atâti
<încâtii să faceţi dintr'însul unt Maghiarii.'
« Adduceţi-vă aminte că, decă vre odiniră câte
«unul din foştii voştrii -iobagi a priimită
să se le«pede de românâsca'i obagiă, spre a se
face Un«gurii, acela de îndată s'a urcati pe scaunele cele
«mai înalte ale magnaţilor și ale regilor
voştrii;

«acela

a devenită

<Huniadii,
«mâncei

unii
din

unii

Stefani

Mattheiaşii
Haţegii

şi

«cu care sa mândritii
s<S-tului Stefană1»

cel

Iojica,

Corvină,
mai

ună I6nii

f&tă

ali ro-

nobilii

creştetii

afeve unguresca corână a

Dar este timpul, domnilor, să ne
punemii âncă
odată întrebarea decă atâte exem
ple de blândeţe,

de înţelepciune,

de

bărbăţiă

şi de dreptă mâniă

,
date de Români vecinilor noștr
i Unguri, nu'i vorii
face într'o di pe aceştia să pric
epă că nu este datii
lor, — ca nimenui pe lume,
— de a sterpi de pre
pămentii
seminţia

românescă,

să pricepă că acea
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duşmăniă cu Românii, — pe care numai ei neîncetatii, fră cumpătii și fără prevedere o aţiţă.
— e vecinica pedică a propășirei nâstre şi a lor;
că dînsa în fine pote la o vreme, să devină chiarii
peirea lor, — a lor, copii orfani ai Asiei, pripășiţi
în Europa, printre marile și puterile ginţi autochtone ale Occidentelui.
Ore,

nu

vorii ved€,

nu

voră

simţi

dînșii, că, aci

la Dunăre unde "i a asverlitii sârtea întâmplărilor,
numai stând strînsă lipiţi de noi, umăr la umării,
„c6psă la câpsă, inimă la inimă, dînșii Ungurii și
noi Românii vomii pute sprijini şi domoli sborul,
din ce în' ce mai semeţii, ali. mariloră sgripsori
cu câte duoă capete, care, şi noă şi lor ne fâlfâte
mereii de-asupra?
Din nenorocire, până astădi, nu se cam vădii
semne ca Ungurii să se fi domiritii asupra adevăratului lor și ali nostru bine.
Ei, pe noi, ceștia de la Dunăre,

în vorbele
fraţii noștri
Temă-se
în care ei,
deșertii, să

în scrisele și

lor, ne înjură şi ne batjocorescii; pe
de peste Carpaţi îi adapă cu amărăcini.
ânsă ca nu, în cea mlaștină de veniniă,
pe nesocotite și mereii, se nevoiescii în
înnece tâtă libera vieţuire a Românilor,

tâmă-se

să răsare inimi

şi mai

bine

şi

tare

decâtii

ale eroilor martiri

mai

de la 1785!
Adducăși

părinţii

lor

încordate
aminte,

că

aii pusii să

atunci,

la

ogelite,

1785,

brage

chiarii

ciopărtescă în bucăţi mă&-
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runte, cadavrele sdrobite ale lui Horia, lui Cloșca,
lui Crişană, şi ai r&săditii pretutindeni în pământul
Ard€lului, sângele celii vitejescii ali acestora!
Destupe'și 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 șesurile
Ard€lului, cândii Zoryescă doina de spaimă și de
rEsbunare a lui Niculae Ursu ali Florei din Albacii:
«Horia be la crâjmă ?n dei!
Domnii fugii toți din Ardeii,
Eli aprinde unit mare focii
Şi cântă voiosii în joci:
— «Haideţi, feciori după
Să vă 'mvăţă a trăi bine,
«Pe celi câmpii pustii şi 'ntinsă,
Arde uni focii de not aprinsă,
Las să ardă și să crâscă,
Că "i în era ungurâscă
— Trageţi hora ca să jociă,
La lumina celui foci!»

“Ungureni, mustață lungă!
Disamii morţii să te ajungă;
Disami pârăt să te ardă ;
Disamii crucet să te pârd
ă!
— Trageţi hora ca să jocii,
La lumina celui focii 1»

<Ungurenii, câne turbatii
!
Multe în lume "ți amii
răbdatii ;

.
mine
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mei,

r&sbunii

şi ei!

Trageţi hora ca să jocii,

La lumina
«Cum

LA

răcnescii

celui

foci!»

jivinele!

Cum

saprindii slăninele!

Cum

ardii tâte satele,

De “și curăță păcatele !
— Trageţi hora ca să jocii,
La lumina celui focii 1»
«Mami suitii la munte ?n dori
Ş'amii prinsii fulgerul din nuori,
Şi de susii, din înălțime,
Lamii isbitii în Ungurime !
—

Trageţi

hora

ca

să jocii

— La lumina celui foci!
Şaideţi, fectori, după mine
Să dămii

cul ce

se cuvine!»
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din ulţimul nostru răsboiu cu Turcia,

Conferenţă, ţinută la Atheneul din Bucuresc!
în

în

[13,19s-]

25

martie

Soia

1878.

p

4

Domnilor,

Căldurâsa bunăvoință cu care publicul de la
Atheneii a primit, sânt acumii vre o câte-va săptEămâni, răpidea expunere ce ami întreprinsii a”
face

despre

memorabila,

dar puginii cunoscuta miş-

care a iobagilor români din
- secolului

Ardeli,

trecuti, — faptii carele

la sfârşitul

minunatii

învede-

reză şi adincele simţiri naţionale și firescile aplecări răsboinice ale ţărrănimei românesci;, — acelii
simpaticii

cu care
voitii a

şi pentru mine multii măgulitorii interesii,

unii cel puginii din d-vâstre, aţi bine
asculta și a aproba câte vamii pututii

spune,

în

despre

turbata

trecăti,

în faga

nevoilor,

despre

viul

vitejiă şi despre
vădite

noștri de preste Carpaţi;

la

1785,

dorii

aspra

de

libertate,

statorniciă

de către muntenii

aceste abi€ meritate în4k
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demnură, dică, 'mi ai însuflatii dorinţa şi curagiul
de a mă reîntârce, şi astă scră, dihaint€ d-vâstre,
ca să vE adducii o nouă și mai prâspătă dovadă
despre netăgăduita trăiniciă a unor așa prețuite
daruri!... daruri care — o putemii spune adi cu
mendriă! — s'au păstratii până şi în dilele nostre,
până şi în poporul românii de dincâce, cel pe
care toți îli credeati de demultă sleitii de tâte
aceste falnice virtuţi strămoşesci |
Îmi era negreşitii mai lesne de a vorbi, cu totii
respectul cuvenită, despre 6meni și despre fapte,
pe care depărtarea de mai multe decimi de anni,
precum și amurgul sângerosii ce le întunecă, le aii
înălţată acumii, în cugetele nostre, mai presusii de
tote acele migălâse şi ades€ ră cumpătate împutări, în care

patimele

mărunte

ale

dilei

se

cercă

mai totă d'auna să încurce şi să nimicescă ori ce

întâmplare

contimporană.

Numai

aripele timpului,

tele ce se lămuresci
asemen€

plevă

domnilor,

prin

resulta- -

mai apoi, spulberă cu încetul

şi limpedescii,

pentru

ochii viitori-

mei, faptele adevăratii demne de laudă ale Gmenilor.
Mi Sarii pute dar întempina
că mă pre grăbesc
a jude
ca
petrecutii

în publică 'cele
şi asupra cărora

ce abi€ de-unăgi sai
părerile potii fi așa de

felurite, câtii şi de Puginii
întemeiate.
Aşa
arii
fi,
dee ă cum-va ei m'aști întinde cu
|
A
|
gendul până la pr
eţuirea resultatelor depărtate şi

DE ROMÂNI

LA 1877.

53

hotăritâre ale faptelor, despre care ami să= vEpu
vorbesci,
Ei ânsă nu mergii aşa departe. Voiu numai,—
cu sciinţe, ce se potii culege și controla, acumii
mai lesne. decâtă mai târdiii, — să vă povestescii,
câtii se pâte mai simplu şi mai exactii, unii episodii,
din luptele oștenilor noștri dincolo de Dunăre, în
tâmna

trecută.

Totuşi, decă dintro veridică şi nemeșteșugită
povestire, va lăstări în mintea fiă-căruia, credința
că în poporul românescii de rndii vieză unii simţimentii ali datorințelor sale către ţerră și unii
inimosii

avântii

de

răsboire

la

pe care adi abi€ le resimti
clasele

nâstre

mai

culte,

vreme

de trebuinţă,

deopotrivă

apoi

cu

dînsul

vomii fi câştigatii de

o cam dată atâta numai, — și băgați de semă,
domnilor, că acâsta este cea mai spornică sămânță
de tăriă naţională, — vomi fi câștigatii siguranța
că putemii trăi pe viitorii cu
în vârtuţile poporului nostru,

Vomii
sâii se va

o

deplină

încredere

sci bine că nu diînsul va sta în nepăsare
da în laturi,

de

câte-ori,

de acumi

îna-

inte, vre unii pericolii va ameninţa ființa s6i drepturile ţărrei nostre.
Și de o asemene credință, avemii tare nevoiă
astădi, domnilor, cândi răstriştea întemplărilor pare
a ne isbi dreptii în fagă cu deșertăciunea tutulorii
sacrificiilor ce 'şi a impusii patria nâstră, de uni
annă încâce, cu pagube numai și cu perderă, în
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locii de folâsele și dobândile materiale, la care
avemii totii dreptulă de a năzui,
Dec Domnul, — şi chiari âncă se pre pste, —

ca

noi Românii

să n'avemii

a ne

căi

de

a

fi in-

trată într'o luptă, în care nu ami culege alta decâtii
„nemulţumire și r&utate de la înşişi aceia, pe cari
i am ajutată cu voiă bună și cu inimă bărbată,
Dar, chiarii și decă ursitele poznașe ne arii fi
încurcatiă, „de astă

dată,

firul sârtei întruni

așa de răi scărmănatii,
Așa de ghimposti,
Nodurosă,

rifosă,

caterii

sălbaticii,
Yernaticăi,

(cum dicea odinidră glumeţul grădinarii, despre
măceşul celi cu af în c6dă), apoi noi, domnilor,

să nu uităm, să nu pregetămiă nici măcariă
unii
minută de a ne pătrunde despre marele
folosii
morali, cu care ne a covârşitii răsboiul, în
carele,

acumii câte-va luni, furămă părtaşi cu o parte așa
de meritoriă.
"Să nu lăsămii ca cei răă-voitori şi r&ă-nărăviți
către noi, profitândii de a nâstră nepăsare sci
mai
cu semă de a nâstră bună-credinţă, să ne sârbă,
să ne înghiță și să ne nimicâscă tote acele
merite,
sub cuvântul că 6stea nâstră română a
fostii numai
ca o bură ușâră de plâie, pe lingă
năprasnicul
potopii slovenescii, care a năpăditii
asupra Turciei
şi a desfundat'o tâtă,
Adducându-ne şi noi aminte de
mlaștinele de
sânge rusescii, în care a fostii așa
grâznicii înnecată
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trecută,

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 despreță şi de mâniă, acea bură de nobilii sânge românescii, — decă bură vorii să'i dică,
— cu care sai stropiti, mai în urmă văile bulgăresci de la Griviţa, de la Rahova și de la Smerdanii!
Decă, după ce amii fostii părtași la pericole și
de bună ajutorii la vreme de grea strimtorare, noi
Românii n'avemii, — de pre ne-mai-pomenita judecată a aliaţilor noştri, — n'avemii să ne bucu-

rămii de nici una din dreptele r&splătiri ale victoriei, — ca și cândă noi ami fi fostii învinşi, —
este dreptii celii puginii ca să ne alegemii de îndată
şi cu deamă&runtulii semie din nevoile r&sboiului
răbdate împreună, și să facemii ca din on6rea isbândilor,

multi

pugin

câtii

va

fi

ală

nostru,

alii

nostru curati să rămână în ochii tutulor.
Cu acestii cugetii, domnilor, amii căutatii ca din
faptele de arme ale oștirei românesci în acestii
răsboiu, să lămurescii, cu Gre-care
carii una; şi, întru acestă, m'ami

precisiune,
întemâiati

mămai

multii pe acea credință că, ori câtii de slabă şi de
necompletă va fi cercarea mea, strunele încordate
în pepturile românesci prin acestă reînviere a
n6stră în sînul vieţei de voiniciă a străbunilor, ai
păstratii astădi âncă destulă r&sunetii în inimele
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d-vâstre, spre a acoperi și a ascunde
tâte şovăirile
şi tâte îngânările rostirei mele.
Cutezii a crede că țElul către care
amii pășitii
şi pe care amă socotiti de cuvii
nță a'lă desvolta

pân aci, cu deplină
baţiune din parte-vă.

sinceritate, va dobândi aptoSperii asemen€ că, trăgendii

eii adi cu pictorul, — cum vine
vorba, — vomii ave
mulțumirea de a vede în curen
diă întregul istoricii
ali faptelor oștirei românesci,
expusi în lucrări
literarii mai temeinice şi mai
întinse decâtă scurta
naraţiune,

ce timpul îmi va permite a vă

face aci
despre luarea Rahovei de către
oştirile n&stre româ-

nesci,

în luna

VE

mai

privesce

lui noemvrie

datoreză

alegerea

prin peripeţiile

o

acestui

lor

trecută,

explicaţiune

întru

faptiă, dintre

mai dramatice

sc

ceia ce

altele,

care,

mai strălu-

cite, arii pute să deştepte
uni egală, deca nu ună

şi mai viă interesi.
Motivul dicisiviă a fostă

ânsă,

pent

ru mine, din
cele mai simple.
S'a întâmplatu ca, asup
ra expedițiunei de la
Rahova să aflu mai mult
ă inlesnire de a căpă
ta cele
mai amănunțite relațiuni,
atâtă oficiale câtii şi pitoresce
,

avândă

în

corpul

care a executati
acestă
întreprindere, fârte mulţi
cunnoscuţi, amici şi chiarii
consângeni.
Dar să nu credeţi pent
ru acesta, domnilor,
mi ami propusi a
că
vă aşterne

ali

Cunnoscuţilor

şi

al

aci unii panegyricii

prietenilor

mei

din

6stea
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de la Rahova. Chiarii şi de vorii fi meritândii ei
mai multi decâti ceia ce cursul întâmplărilor mă
va sili neapăratii a dice despre unii dintre denșii,
le amă promisă și îmi propunii a le cruța fără
milă modestia.
Voiu da ânsă tâtă cuvenita laudă căpeteniei superidre care a conceputii, cu o perfectă înțelegere
a misiunei oștirei n6stre în acestii răsboiu, și a ordonatii destinderea acțiunei militare a Românilor
preste tâtă zona territorială de a stînga rîului Vi
dul, la apusii de Plevna, adică pe mâlurile Dunării,
de la Nicopol până la Vidină, până la Belgradgicii
şi până la graniţele Serbiei.
M& voiu cerca asemeni să prefirii în cuvintele
mele câtii se va pute mai multă din acea mângâidsă şi întăritâre simţire de mendriă ce m'a coprinsă de câte ori ami auditii povestindu-se, de
către toți cei ce aii statii marturi la fața locului,
cu ce veselă şi nepăsătâre semețiă ai sciută tineriy
noștri oşteni să rabde traiul greii ali unui răsbotu
în ţerră străină, cu ce inimosă și statornicii avântii
aii cutezatii ei să se răpedă în contra focului inamicii și să înfrunte făgișii glânţele, obuzele și șrapnelele, care plouaii, dese și viclene, de pe muchia
pustiă

a unui negru

meterezii

de pământii!

Îmi voiu împlini âncă şi sânta datoria ce avemii
cu toții, de a consacra faptele și de a închina în
memoria acelor viteji soldaţi, de ori ce rangii, cari
pe câmpul de bătaiă ai muritii, lăsândi urmașilor
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ondrea de a înscrie numele

ale poporului

românescii |

lor, în annalele de gloriă

Pă&trunşi acumi, domnilor, de ceia ce putem
ii și
de ceia ce avemi să facemă noi, aci în
pacinica
nGstră adunare de astă scră, să ne închi
puimii de
o dată că stămiă privindă de susii, dintr'o
regiune
senină și liniştită, dar nu lipsită de o frăţes
că îngrijare, cu ochii țintiţi d'asupra oștilo
r nâstre românesci, răsipite prin văile şi pre șăsuri
le Bulgariei,

Suntemi

ajunşi

în iernă;

și mai

pe tâtă dica

cerul posomorită picureză seu vErsă
şir6ie de ploie
şi de slâtă, de desfundă pretutinde
ni pământul.
În jurul Plevnei, regimentele
nâstre, — dijmuite

de

morte

din

tâmna

ală văilor, d'asupra

trecută,

cărora

pe luciul primejdiosii

domnesci

trufaşe redu-

tele turcesci, — regimentele
nâstre sapă acumi
mereii la şanţuri, ca să se
pstă apropia mai bine

de acele cuiburi ucigașe, prin adânc
i făgaşe de
cârtiţă, mat. ferite „din norocire
de focul puscilor
Martini, dar nu şi de apele mocir
lsse ce se scurg

mereii
ştri

în acele

nouţ

cărări

Sapă în silă, dar sapă
în branciogul

sterpii

meșteșugite.

veselă bieţii ţărranii no-

ală delurilor Plevnei, gen-

dindu-se pote la ţerrina lor de
"Cmasii nesăpată astă veră şi se porumbi, care a
mângâiă ridândii
cand,
în. loci

de

pepeni

de

de

stiulețiy

a-casă,

de

ei culeg

popuşoiu

acumiă,

şi

în

loci

în ogorele
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glânţe şi

turcesci.

— «Măre Dâmne! — își dici ei, — pe semne că
«numai'la noi în ţârră le priesce Sârbilor a r&sădi
«ardei şi dovleci, căci p'aci &rba tâtă e numai
«€rbă de pușcă și altă sămență,nu se pomenesce,
«decâti numai grăunțe de ferii și de ogeliil»
Şi sapă, sapă merei cu opincele în tină și în
slâtă fluerândi doina de decinde, pe cândi giSnţele
le șueră ascuţitii d'asupra capului.
Câtii colo plesnesce unii grâznicii obuzii de calibru uriași și țăndările lui scormonescii aprigi țărrâna, ca riturile lacome și pripite -ale unei turme
de rimători înglotați.
Săpătorii noştri, cari Lai urmărită cu uiduieli
prelungite în calea lui d'a rostogolul, ridii cu hohote de purccoa turcescă, care le a f&tatii în prejmă
aşa pocită prăsilă de purcei,
Dar nepăsătârea veseliă a soldatului abi€ pâte
descreți une ori fruntea îngrijată a celui pe care
ei toţi laii urmatii cu deplină încredere, departe,
de sălaşele lor părintesci |
Comandantul generalii ali armatelorii de la

Plevna, Măria Sa Domnitorul

Românilor, — după

ce s'a hoţăritii a închide gurele clevetitâre, dovedindă prin mai multe eroice asalturi în contra redutelor de la Griviţa, câtii plătescii ostașii săi ro„mână,

atâtii în faga celei mai

faga celei mai desperate

înlesnite,

câtă şi în

apărări a inamicului,

—
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M. S. Domnitorul a făcută în fine să
predomnâscă
idea sa, de a nu se mai arunca fără
cumpătii victime preţi6se pe altarul sângerosii,
împrovisatii de
Osmanii-Pașa, ci de a coprinde pe
acelă aspru în-

chinătoră

calâi,

ală

lut

într'ună

fOmetea

Mahometii,

cercii

şi desperarea

prin morte,

s&ă

de

cu

armate,

săi

silscă

prin predare.

tâtă

câta sa de

din

care numai

a se libera,

sti

Abi€ pe la 1 5 octomvrie, cu
sosirea a noui ŞI
numerâse trupe rusesci, împresur
area, pe uni ocoli

gigantici

de 33 kilometri, ajunse a fi compl
etă,
Dar, atâtii mat nainte ca acestă
anevoi6să opera;

țiune

să pstă

fi realisată,

câtă

și apoi,

în

temerea
unei isbucniri nimerite a Turc
ilor afâra din întă.
riturile lor de la Plevna,
M. S. Domnitorul. se o.
cupă de a preîntîmpina ori
ce mișcare spre dobendire de ajutoriă şi de merinde,
si numai spre fugă
şi scăpare, ce arti pute
să cerce armata turcescă
din Plevna, în înţelegere
cu garnizonele din ora-

şele şi cetăţile despre apu
s, adică
Vraţ
a,

Acele

din Rahova

părți

şi din Vidiniă.

trebuiau

dar,

pent

din Sofia, din

ru deplină siguranţă, să încapă în
mânele Gstei aliate.
Rolurile fură împărţite.
Un corpi :de armate
rusesc, către care a
statii
multă timpă alipită
o divisiune de călăre
ţi români,
fu insărcinatii să ope
reze spre miadă-di,
adică pe
Cursul meridionali
ali Vidinului Și în
ramura mun-
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Stara-Planina,

despre

Teliși,

Vraţa, Etripolii, Orhania şi Sofia.
De câtii folosii a fostii generalului Gurko, Roşiorii și Călăraşii noștri, în' fericita sa campania
din acele locuri, să sperămii că o 'vorii spune într'o
di publicului, chiarii raporturile oficiale şi ordinele
de qi ale acelui vrednici comandati alii aliaţilor

noştri.
Noi aci, vomă vorbi numai despre mișcările corpului de oştire curatii românescii, carele a fostii
însărcinată âncă de pe la septemvrie, să priveghieze malul bulgărescii ali Dunărei, de a stînga
rîului Vidul şi, înaintândiă treptată spre apusă, să
deschidă o zonă de aprovisionare, din ce în ce
mai

întinsă,

oştirilor numerdre,

tăbărite

în juruli

Plevnei, — până cândii va sosi şi momentul priinciosii de a coprinde posturile, răsipite de Turci
! pe inălțimele şi prin cetăţile d'a-lungul Dunărei
O răpide ochire, aruncată pe d'asupra acestui
rii, din colo de crâmpeiul lui, ce se intinde de la
gura Oltului până la gura Jiiului, ne va face să
cunnâscemă mai bine infăgișarea ţărrei, in care
avea să se mișce corpul de armată, a cărui menire
era mai cu s&mă de a smulge pe Turci aforă din“
posturile lor de la Rahova, de unde, in toti cursul verii, ne zădărise ci, bântuindi tare târguleţul
nostru Bechetul şi imș rejmuirile lui.
Țineţi pâte âncă minte, domnilor, că printre primele atacuri ale Turcilor, pe la aprilie şi maiu din
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annul trecuti, ai fostă pagubele
ce ne aii pricinuitii tunurile din Rahova, argendii
şi cufundândii

la

gura Jiului,

mai

multe

vase încărcate

cu

grâne;

totă pe acolo cete sălbatice de
Başi-buzuci şi de
Cerkezi aii trecutii adese n6ptea
Dunărea, spre a
jăfui satele din Romanați, a le
răpi și a le injunghia vitele şi chiarii a căzni şi
a măcelări pe bieţii
ciobani de prin bălți,
Într'o insulă din faga Bechetul
ui, pichetașii români, aă descoperiti la 27
maiu, trupul jupuitii

de

pele

şi grâsniciă

ciopărtită

ali

unui

nevinova

ti
păstorii, pe care îlă prinsese
nptea soldaţii turci
din Rahova.
Asemen€ mârşave fapte treb
uia cu timpul să'și
capete şi ele pedepsa lor.
Se cuvenea cel pugini
ca neomenoșii tîlhari să fiă
alungaţi cu ruşine din
cuiburile lor.
Și cândi numesci cutburi
de tilhari, aşedlămintele turcesci din acea
parte a malului dunăreni,
să credeţi că nici ângustez
ii, nici defaimii rolul
Osmanliilor şi ali Cerkezilor
printre locuitorii creşlini, Bulgari, — dar şi
Români, — care smălțuiescii
cu numerâsele lor bord
eie, grămădite în sate
Şi
cătune, tâte şesurile
dintre Vidă şi Iskerii,
prec
um
Și dintre Iskeriă, Skitii
şi Ogosti.
Din câce de Dunăre,
la noi, avemi târgul
Islazului, cam în dreptu
l v&rsăturei Vidulu
i
de
la sa.
tul bulgăresc Sama
viti; va
iar în faga gurei . Iskerului, stă la noi Celeiul,
cu rămășițele sale dintr'o
7

bi

A

pd

poa

N

:

bd
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stâlpul,
peste

cufundatii:în
acumii

rii,

vre

o cinci-spre-dece secoli, de împăratul Constantinii-”
celii- Mare,
Nu mai pugină interesanti, din punctul de vedere ală vechilor aședăminte legionare, este malul
dimpotrivă, căci acolo, ceva mai josii, pe costa
Iskerului,

sânt ruinele,

âncă

învederate,

ale anticei

cetăți Oescu, cu stradele, cu apeducele, cu sculpturile, cu inscripțiunile şi cu temeliile ei de case
romane, răsipite printre îngrăditurile şi ţarcurile
|
sătenilor, curată români, din Ghighii.
Români sânt și locuitorii din Măgura, din Cercelani, din Mocrișani, din Brestu, din Ghiulenţă şi
din alte multe sate învecinate; chiarii decă ei nar

vorbi o românâscă, — aşii put€ dice mai colorată
cu archaisme
săteni

de

pe

ncoșii-românesci
stîngii

malul

ali

decâti a actualilor
Dunărei,

însăşi înfăgişarea lor mai sprintenă și
portul lor mai frumosi potrivitii în
trițe, firea lor mai ospătâsă şi mai
morită și sficță decâtii a Bulgarilor,

vedi ca fraţi buni, din acelaşii

—

apoi

mai voi6să,
cusături pes:
puginii posoni "i ari do:

osii și din acelaşii

sânge cu noi.
Îşi mai adduceaii aminte de a.casă Dorobanţii
noştri, cândiă vedeaii viindu-le inainte şi poftindu'i

la cină în bordeiele lor, impodobite
gate

şi cu ştergare

din satele

cusute,

românesci;

şi

fruntașii

mai

cu zăblac ver-

cu chica

cu scmă

lungă

le zimbia
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Călăraşilor ochit de bucuriă când
ă, tocmat colo în
vale la fântâna care țîsnesce
limpede dintr'o vechiă
pctră, săpată cu slove letinesc
i, zăriau jucându-se
codanele limbute, adunate
tâte la unii locii şi purtândii pe umării, cu âmbletiă
legănată, cobilița cu

dou&

doniţe.

lar ele nu fugea de voinicii
nostri, bombănindiă
şi suduindă ca posacele de
bulgărdice, ci, esșindule cu plini înainte, le ura
cu graiu veselă şi desghiăgatii, buni sosită şi bună
ispravă, că dâră va
da Dumnegei ca prin ei,
să scape și biata lume
de pre acolo, de spaima câni
lor de păgâni.
«Ba dă&ă, de la densele,» —
îmi spunea unul din
ofigerii noștri, — <audleai
o limbă cei era dragii
«s'o asculți şi care ne învEţa
adese pe noi cum să
«îndreptămiă pe românesce;
vocabolariul nostru mi«litarăi, aşa de împestrițatii
cu diceri pocite, adu«nate de prin tâte limbele,
care nemţesci, care
«<rusesci, care franguzesci.
:
«Într'o di, bună-âră, ajun
gendii într'o recunnâ/

«scere,

până

în marginea

unui

sati

zărit

mai

Şi voindiă „să
<aflu deca nu se vEduse
âncă pe acolo eclerorii
<pe carii trămisesemt
înainte, o fată român
îmi
crespunse fără sfială, ară
tându'mi ună purktii ală

«orizontelui ; —

«Ba,

ami

adiricuri tre«cândii într'acolo vre o
doui cercetași de ai voştr
i !»
«Pe noi nu ns tăiase până
atunci capul să dămi
«num
irea

«cetaşi,

aşa potrivită şi curată

strejilor

înaintate

românâscă de Cp-

pe care străbunii noştri
=

.
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«le numiaii pe slavonesce, Zscâde, şi pe care.noi
«i ami botozatii adi cu numirea franceză de
« Eclerori.>

lată, domnilor,
Academiei

nu

cum

este

chiară

fără

pentru

folosii,

Dicţionarulii

răsbotul

ce făcu-

rămii peste Dunăre.
Să credemi ânsă că, și sub alte numerâse
turi de vedere mai puginii cărturăresci, nu
şertii a petrecutii, prin acele locuri, în totii
lunilor lui septemvrie și octomvrie, corpul de
românesci

de la

Dunăre,

stândă

une-ori

puncîn de.
cursul
oştiri

adunate

sub corturile din bivoaciă, pe care crivățul și ploile
le r&sturnaă

neîncetată,

iar mai

adese

stândii

r&s-

pândite prin îmbilşugatele sate din mănâsa luncă
a Iskerului. Acelii ținutii, scăldat de vărsături bălşi delurosii,

Dunăre,

despre

tâse,

mai

nu

dar

pu-

gină roditorii în lă-întru, deveni, în totii acesti
timpii, grânarul cu merinde şi şura de fânețe ale
oştirilor,
„ cerci

de

ce

mereii,

feri,

mereii

urgisita

sosiaii

vizuină

de

ca să încingă-eu
la Plevna.

Când împresurarea fu pe deplină săvârşită,
acelii corpii, deslipită din armata statornică
de. la
Plevna, avu şi dinsulii voiă a se mișca mai depărte
şi a cerca locurile mai la largi, dincolo de Iskeri,

Aci se întinde, pe o distanță

de

vre-o 'şo de

kilometri, penă la rîulețul Skitul, sei mai bine până
la riul mai însemnatii Ogostul, care curge în pa:
raleli

şi alături cu

câmpiă

cam

[13,195.]

Skitul,

se întinde,

pustiă cu largi undulaţiuni

dicemii,

de

o

tărrâ5
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muri, ce se prefacii în

deluri, din

aprige

cu

şi mai

semeţe,

câtii ele

ce

în

mai

ce
multii

mai
se

apropiă de malul Dunării.
În trei locuri, Turcii își aședase, pe acele nălțimi,
tăbii întărite: la Vadină, în dreptul satelor Grojdibodiă și Gura-Padinei din Romanați; la Ostrovii,

carele cade cam în faga Dăbulenilor, la coda apusană a bălții Orlea; și în fine d'asupra orașului
Rahova să Oreava, care stă aşedată pe povârnișul
nordici

ali delului,

scăldându'și

pâlele

în

Dunăre,

facă în facă cu terguleţul Bechetul de la gura
Jiiului.
|
În reduta de la Vadină se afla unii micii postă
ca

de

130 soldaţi

turci, Nizami din stea

regulată,

amestecați cu Bașibuzuci sâii volentiri nedisciplinaţi,
Comandantul trupelor românesc de pe Iskerii.
d. colonel Slănicenu, voind să și gătescă din vreme
o cale liberă către posiţiunea, cu multi mai în.
semnată de la Rahova, decide a. surprinde, într'o
recunâscere, postul turcescii de la Vadinii.
Luândi cu sine o companiă din ală IV regimenti și duoă din al X- de Dorobanţi,
două
scadrâne de Călăraşi, precum şi două tunuri,
por-

nesce din-di de diminâţă la 18 octomvrie din satul

Krușevenii, unde poposise n6ptea, străbate
răpede
cei dece kilometri ce'liă despartii de Vadină
şi,
fără de a fi văduti sâi măcarii bănuitii
de garniz6naturcescă, îşi așcdă pe la ro ore,
cele ducă
tunuri, ca la 2000 metri în faţa
tabiei.
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Abic la a duoa detunătură a tunului românescii
începi a se zări fesurile roșii din dosul parapetului.

Turcii erai la pilafii, cândii veniră ai noştri

le strice tabietul,
Ei, bietiă, nici că
agresorilor,

apucară

căci a treia

să

bombă

tragă

să

împotriva

românească

fu as-

verlită cu atâta precisiune, încât cădu drepti în
bordeiul cu muniţiunile Turcilor. O grâznică explosiune a erbăriei săltă chiarii pe mulți din apărătorii
redutei în aerii șii aruncă morţi în șanțuri, pe
d'asupra parapetelor.
Cei-l-alţi o luară îndată la fugă, pe clina despre
Dunăre a delului, cătând a se retrage în susul
rîului, către

tabia

din

Ostrovii.

Dar, spre apusii de satul Vadini, îi aşteptaii
Călărașii din. scadronul de Gorjiu, cari năvălesciă
cu săbiele şi cu carabinele asupra lor. O luptă
destulii de crâncenă se încaieră acolo, printre _rovinele şi băltișurile de'pe malulii Dunării. Unii din
Turci se împotrivescii cu îndăr&tniciă, dândii mijlocii
“altora să se furișeze pe sub rîpele malului, unde
Călărașii nu se potii cobori cu calul, ca săi ajungă.
Astfelii se hărțuiesce îndârjită ccta călăreță cu
fugarii pedestri, în timpă de dout ore şi mai bine
Românii noştri răpedindu-se cu săbiile asupra Nizamilor, ce "i ochiăscii de prin tufele de richită şi
de prin surpăturile malului.
:
Cu aceștia, se unescii și câţi-va
cari tragii asupra alor noștri din

pichetaşi turci,
posturile lor de
e
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prin insulele Dunăre. formândi astfelă unii lanţii
neîntreruptii de grupe luptătâre de a lungul drumului ângustii ce duce la Ostrovi.
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 tricoloră se înfipsese pe muchia cea
mai înaltă a delului,
La

acestă vedere,

bubuitul

tunului,

satele
pe

mali

românesci,
din

colo

adunate
de

la

Dunăre,

începă a striga cu strigări de bucuriă şi cu salve
de focuri, isbenda fraţilor loră.
Turcii, câți mai r&măsese în luptă cu Călăraşi,
credându-se acumii prinşi între duoă focuri, si că
se predai, scii că dispară, pitulându-se prin scorburile ripei.
Cu tâte ale lor desperate silințe, ek-n'aii isbutitii
a ne ucide întracestă harță de vre o trei ore şi
jumătate, mai multi decâtii duoi dintre vitejii nostri Călăraşi și a răni alți cinci luptători, printre
care a fostii şi tenărul locotenentii Calofanii-Cătănescu,
Eli

printre
dintre

sa

bătutii

_tiraliorii
dinșii,

cu

cu

turcă,
sabia

o

minunată

semețiă,

culcândiă la pămenti
sa, care Ya picatii

din

călare

cinci
mână

atunci numai când de la ali șesel€ priimi o
rană
„adâncă. Rana necăutată la timpii, avea, peste
vre

DE ROMÂNI

LA 1877.

69

o patru-deci: de dile,: să 'lii aşterne şi pe densul
în mormentul pururea lăudatii alii bravilor! .
Succesul surprinderei de la Vadinii puse frica în
inima postului de la Ostrovii, care, împreună cu
cei scăpați, în dioa de 18 octomvrie, de tunul şi
de

sabia

românescă,

se retrase

îndată

la Rahova,

Patrulele românesci priveghiaii acumi malulii
dreptii alii Dunărei pe o întindere, abi€ cu vre o
20 kilometri depărtată de Rahova, fugărindii adesc
bandele de Cerkezi, care totii se mai ispitiaii uneori, pe întunericii, de a înainta până în prejma
avanposturilor n6stre.
Întro nâpte, patru Călărași, în cinstea cărora
gazda lor din Ostrovii dase cepă unui butoiașii cu
vinișorii dulce acrișorii din viile Rahovei, întrerupseră

cu

celii mai

sistematicii

sânge-rece petrecerea

și danţurile lor, spre a susţine unii adevăratii asediii în contra unei cete de asemene venturători de
potece. După ce Cerkezii v rupseră la fugă, soco-

tindă,

de-pre iuțela

focurilor, că aiia face cu o

puternică garnizână, cei patru Călărași îşi atârnară
iarăşi în cuie carabinele şi, prindendu-se din noii
în joci, goliră chiuindă penE dimineaţa butoiașul
celi cu norocă.
|
Precum vedeţi, domnilor, eraii inimoși şi veseli
soldaţii noştri din 6stea de la Dunăre; iar vitejia
şi vofoșia ce purtati ei cu sine, era curată firea
țărranului români, căci toţi, penă la unulii în a-
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ţărrani Dorobanţi şi ţărrani
|

Dorobanţi, ea se compunea dintr'unii
de Mehedinţeni din [tut regimentii, sub
maiorului

Burilenu;

din

batalionul

de

Muscelă alii regimentului ali IV-I, comandati de
maforulăi Giurescu; dintr'o companie de Ilfoveni
ce venise împreună cu șefulii regimentului ală VI IE,
maiorul lene; din ambele bataliâne ale regimentului ali X1€6, recrutatată în judeţele Putna şi Râmnicu-Săratiă şi pusii sub comanda locotenentului-colonelii Măldărescu; în fine din rămăşiţele batali6nelor de Nemţu și Suceva din regimentul ali XV,
avendă de șefii pe matorul Burki.
Aceste cu totul însumaii ca la 3200 Smeni, toți
Dorobanţi din oștile territoriale, dar nu toţi:
Curcană, — decă într'adevării penna de la căciula
lor
militară” le

a

meritatii

acesti

nume,

—

căci

mai

multe sute dintre dînşii purtati âncă zeghea
și căciula ţărrănescă, fiindi adunaţi în pripă
din recruţii lipsiţi âncă de uniforma reglementară.
din

Călărașii, ca la vre o 900 la numă&rii,
erai cei
ală II-l€ regimentă
de munteni din Gorjiă,

Vâlcea, Argeşii şi Musceli, comandați
de colonelul Cernovodenu; cei din ală VIII
regiment de
plăieși din ţinuturile Nemţu, Bacău,
Romanul şi
Suceva, sub ordinele locotenentului-coloneliă
Pereţii;
şi âncă duo scadrâne și jumătate
din regimentul
alii IX-I€ de reserve adunate cam
de prin tâte ju-

DB ROMÂNI

LA 1877.

71

deţele și intocmite sub comanda locotenentului-colonelii Stefani Rosetti.
Artileria, compusă de trei baterii cu câte șese
tunuri de campaniă Krupp şi de o bateriă territorial& de patru tunuri mal mici, sistemă vechiă,
avea dreptii comandanţi pe căpitanii Calenderu și
Borănescu şi pe locotenentul Manolescu, puși cu
toții mai adesc sub direcțiunea şefului de statimajorii ali corpului, locotenentul-colonelii Dumitrescu-Maicanii,
O companiă de geniii, o ambulanță improvisată,
o columnă de munițiuni, întocmită din trăsurile
artileriei, trase de vite de rechisițiune, completaii
acestii micii corpi de armată, încredinţatii colonelului Slăniceanu.
Arii fi de prisosti să mai pomenescii despre trenul de aprovisionare alii oștirei, căci, pe câtii sciii,
acestă armată 'și a creatii singură, cu bună tocmelă, pe ori unde a trecutii, mijlocele sale de existență, fără de a îngreuia câtuși de puginii sarcinele intendenţei militare.
Totii cam așa aii trăită, prin aceleși locuri, și
oştile

românesci

ale

lui

Popa-Fărcașii,

pe vremea lui Michaiu-Vitezu,
A
Ş'a
Ş'a
Ş'a

uritii biserica
'ncinsii săbi6ra ;
urîtii ctocanele,
'ndrăgitii pistâlele.

Lasă

tâca netocată,

Plâcă 'n răsbofu să se bată! —

celii

care,

|
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Dar pe atunci acestă sistemă de aprovisionare
expeditivă, se 'chiama, pe grosolana limbă
bătrâ.

nescă: Plen

şi Pleşcă;

acumii

i se acordă

terme-

nul onestii, legali şi elegant de Rechisifiune
.
Spunii gurile rele că Dorobanţii şi Călăraşi noştri
mai făceaii pe ici pe col€ şi câte uni puiu
de giolii
cu gâscele și cu purceii de prin islazur
i; dar eY
sciaii îndată să se îndreptăţescă, jurându-se
că le
aii cunnoscutii bine că sunt păseri și vite
pripăşite
de ale păgânilor de Turci.
„Ei!

ce

să

le

fică a lui!

faci?

Rășboiul

are

şi eli

o go/z-

Darii iertaţi-mă, domnilorii; ei v&
ţii pe locii,
dând mere târcâle prin micele
taine ale vieţei

ostășesci, şi d-vâstre veţi fi nerăbdăt
ori de a sosi

cu stea nâstră la Rahova şi pote
âncă și mat multi
de a grăbi sfârşitul acestei dest
rămate vorbiri,
lată-ne gata... Plecămi chiar
acum la Rahova.
Generalul Gurko, operândii
cu oştile sale spre
medă-di, a luati Vraţa la 28
octomvrie.
„Eli

voiesce

să

înainteze

către

malul

Iskerului,

din

Orhania;

dar îi
pasă multi de a nu lăsa în
spatele săi pe Turci,
stEpâni în Rahova.
De aceia, elii cere ca oștile
de 12, nordiă ale colonelului Slănicenu să coprindă
câtii mai în grabi
întăririle de acolo, şi, spre
a'% înlesni împlinirea
acestei trebuinţe strategice,
îi trămite, la 5 ale
lunei, de pe
Mahaleta,

o bri-
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gadă de Roșiori români, comandată de colonelul
Victorii Creţenu, avendi dreptii capi de regimente
pe locotenenţii-coloneli Kirițescu și Alexandrescu;
brigada e secundată de o bateriă călăreță ci şese
tunuri Krupp, sub ordinele căpitanului Epites, precum

și de

ună

regimentii

patru” mai

mici

tunuri,

de

Ulani

ruşi,

cu

alte

Tâte aceste trupe ati dreptii căpeteniă pe generalul baronii Meyendorff, adiutantii alii împăratului
Alexandru.
Pe cândii acestă divisiune de cavaleriă, în mare
parte românescă, sosesce în dioa de 6 noemvrie,

pe la orele 2 după amedi, la satul Bucoviţa, depărtatii cu vre o patru kilometri la sud.vesţă de
Rahova, totii corpul de oştire ali colonelului Slănicenu vine, în aceiaşi di, de poposesce sera la
satul Selanoviţa, situată cam la aceiași distanţă,
în partea sud-ostică a forturilor turcesci.
Pe dată se stabilesce comunicaţiunea între ambele oștiri cooperătâre, prin regimentul ali 1-16 de
Călărași, care formEză unii lanții între avanposturile de la Bucoviţa și cele de la Selanoviţa. Totii
atunci, Colonelul Slănicenu despică din oştirile sale
o mare parte din batalionul de Dorobanţi Mehedinţeni, comandată de maiorul Mateescu şi "li trimite ca să întărescă divisiunea de cavaleria tăbtrită despre apusiă,
Închipuiţi-vă acumi, domnilor, că la centrul posițiunei, în paraleli cu Dunărea se înalță culmea,

74

LUAREA

RAHOVEI

în dosul căreia e clădită Rahova;

far pe acea culme,

care domină ttă împrejurimea, Turcii ai, la mijlociă,
o cetățuiă de pământiă cu întreite şanţuri şi cu întărituri interire; despre occidente este o altă cetățuiă mai mică, unită prin şanţuri late sei
căi
acoperite cu cetăţuia cea mare; în partea despre
r&săriti ei mai posede o tabiă scu redută simplă,
precum și deosebite valuri de apărare, ridicat
e în
diferite direcţiuni pe acea muchiă, mai multă
lungă
decâtiă lată.
În partea stângă, delurile se întindă, scăpătândii

din ce în ce mai multii până dincolo de satul Se-

lanovița, unde a tăbăritii Gstea venită de la
Ghighiă.
Dar, între acel mare satii şr muchia întărit
ă mai
este o pedică naturală, destul de primejdi6să,
adică
O văgăună să mâncătură de pământ, în
fundul
căria se află cătunul Lescovăţu, şi care
r&spunde
da dreptulă în malul Dunărei, ce acolo se încovâi
ă
răpede spre medă-di.
Dreptii în faga muchei cu întăriturile, se destind
e,

în piedi

oblu

şi prelungitii,

ună t&rrâmi undulosi,

ca o pânză sbârcită de cute.
La apusii de acestii lati pov&rnișii, care nu
m&s6ră mai pugină de vre o 7000 metri
în lărgime,
curge p&rîul Skitul, cu maluri rîpâse
şi cu fundiă
mocirlosii; Yar 1a ună kilometru de
dinsul şerpuiesce

Ogostul,

mai

largii

dar

mai-lesne

de

străbătutii,

căci malurile îi sânt șeţe şi matca
petrâsă.
Satul Bucoviţa stă pe malul drepti
alu Skitului,

DE ROMÂNI

LA 1877.

”

75

rezimatii de unii delii, care se prelungesce cu felurite undulaţiuni până la marginea Dunării. Aci,
dreptii în fagă cu gura Jiilui, locul d'a stinga Skitului este împodobitii cu o dumbravă, d'asupra căria
se înalță pe o muchiă, ruina unui turnii anticii de
clădire romană. De aci în josii, spre Rahova și în
susii, penă pe lângă cetăţuia cea mică de pe crâstă,
se așternii viile, care împresâră totii orășelul.
Între ruina turnului romană şi satul Bucoviţa
există unii podii de pâtră peste apa Skitului, și
de acolo calea se abate spre megă-di, trece prin
vadii Ogostul, în faga cătunului românescii Hârleţul
şi se îndrepteză, d'a lungul unui ddlii, ce domină
lunca pădurâsă şi mlăştin6să a Dunării, penă la
satul Cotuzlui, mergândă în direcțiunea Palancei și
a Vidinului.
Pre multe nume de locuri! îmi veți dice pâte....
Scusa mea este că n'amii spusii, mai multe nume,
decâtii voiu fi silitii să povestescii fapte.
Înţelegerile între comandanții âmbelor divisiuni
sunt ast-felă luate

ca a-duoa-di,

la 7 noemvrie, oș-

tirea din flancul dreptii, cea despre Skitii și Ogostii,
să simuleze de dimincţa unii atacii asupra cetățuiei
celei mici, pentru ca, în acestă vreme, corpul din
stânga, cel despre Selanoviţa, să potă înăinta mai
cu temeiu în contra fortului principală.
Într'adevării, pe la:9 Gre dimineţă, bateriile călăreţe de pe dlurile Bucoviţei începii a improşca
întăriturile turcesci; scadrâne de Roșiori se răsi-
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pescii prin tote împrejmuirile ca să facă tecunâ
sceri, și batalionul de Dorobanţi Mehedinţeni
aşteptă
ascunsi într'o vale, că să "i vină și lui rindul
de
a ataca cetățuia cea mică.
De partea cea-l-altă, colonelul Slănicânu a
dispusii bateriile sale de duoă.deci şi duoă de tunuri,
la o distanță ca de 2000 metri dreptii în frontu
l
posiţiunilor turcesci și, mai nainte ca acestă artiler
iă
să se fi așegatii în bateriă, Turcii salută recunâ
scerea făcută de statul-majoriă românescii, asverlindu'i
pe d'asupra capetelor mai multe obuzuri care,
prin
șueratul lor lungii şi ascuţită, pari a vesti că
meterezele turcesci ati să dec de muncă grea în
acea
di, pe agresorii lor.
Dar duot&-deci și duo& de guri tunătore ale
nostre din vale şi alte şese despre delul Bucoviţei
începu îndată a urla cu turbare, stropindii cu foci
şi cu ferii muchia semeţă a inamicului.
În timpul

acesta,

bataliânele pedestre, dispuse în

ordine de bătaiă, înainteză pe delurile din flancu
l
stingă ali Turcilor. Comandantul, rechiămândii
în
sufletele încordate ale ostaşilor faptele de gloriă,

stverşite

cu 275
alegândii

totii în aceste

locuri toti de străbunii lor,

anni mai nainte, a regulatii rândul trupelor,
batalionul

de

Muscelii

ca

să

formeze

avanguardia și- să mergă celă d'ântetu
la atacii.
În mijlocul strigătelor de 7yăzască
România !
repeţite de tâtă oștirea, matorul Giure
scu își înalță

veseli

sabia

în

Sus,

mulțumindă

cu

entusiasmii
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colonelului că a deferitii lui și Muscelenilor săi,
acestă onsre.
În acelaşi momentii o bombă de ale inamicului
vine posomorită, să se îngrâpe în pământii, aprâpe
de dînsul. Cei de față încrețesc sprincena, ca la un
semnii

«dice —

răi.

Eli

ânsă:

«De

este

să

morii astădi,—

sunt încredinţatii că patria va purta grijă

«de sogia şi de trei copilaşi ai mei!» şi se pornesce
Jute, cu pasii hotărîtă, elă mai ântâiu, în fruntea

batalionului săii.
Îndată după dînsul âmblă, nu mai puginii determinată, compania din alu VII regimentii de Bucuresceni. Jar preste tâtă acestă sprintenă avanguardiă, căpeteniă este maiorul Lene.
Cele-l-alte trupe vină cu patru sute de paşi mai
în urmă. Locotenetul-colonelii Măldărescu comandă
reserva.

|

Cu mersi răpide străbatii Dorobanţii delurile
penă la valea surpată de la Lescovăţii și, scoborându o numai într'o clipă, ei se grăbescii a o sui
de partea cea-l-altă, acățându-se pe alocur€ și cu
mânile de scorburile ei, ca să ajungă mai curendii
pe

culme şi să dec peptii cu inamicul.
Acolo, micele grupe de tiraliori, ca o spuză

de

norișori, se desprindii îndată din puhoiul celă îndesatii alii columnelor înglotate; ele se r&slățescii
pe totii plaiul delurosii, ochindă cu focuri răsipite
pe Turcii dintro mică tabără, ce sta dincâci de
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care a noştri tindii mai cu
|

Abi€ ei se arată pe celii mai de susă povern
işii
alii crestei, și Turcii din tabără o rupii
la fugă,
ca să se retragă și dinșii în redută.
Dar Dorobanţii noştrii, atrași ca de
magnetul
răsboirei în urmărirea fugarilor, nu întârd
iă a se
răpedi asupra tabiet, şi avântul lor
este așa de
semeții, aşa de hotăritii, așa de îndem
ânaticii în
câtii Turcii, după o luptă de o oră
şi jumătate, și
de astă dată nu se mai socotescii siguri
din dosul
unui simplu rândă de șanțuri. Cei mai
mulţi alergă
să se închidă în cetăţuia principală,
de unde le
vine mai lesne a trage într'at noștri,
pe d'asupra
unui întreitii şirii de metereze.
Pe la 3 ore după amedi, luptătorii
români coprinsese reduta din stînga, şi acumi
i dintrînsa ei
cată a slăbi puterile Nizamilor,
concentrați” în for.
tul de căpeteniă.
Cam

pe

la aceiaşi

oră,

o

parte

din

batali

onul
de Mehedinţi de la Aanculă
dreptii, ocrotită de
focurile artileriei călăreţe. care
se apropiase ca de
1400 metri de fortul celii mici,
esse din ascungătrea sa, trece prin viile ce
O despartii de acelă
fortă și încercă cu vig6re
ali ataca; dar, la cele
d 'ântei împușcături, comandantu
l Mateescu cade
rănitii de ună glonţii ce'li
atinge în genuchiu.
Acâstă nenorocire adduce
unii momentii de în.
duoi€lă, de care Turcii
profită spre a'şi înteți fo-
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curile şi companiile românesci, lipsite de șeful lor,
se retragi în vii, urmândă a zădări prin împușcături, pe apărătorii cetăţuiei de la margine.
Dar, de cea-l-altă parte, spre răsăritii, lupta se
încleștase acumii crâncenă şi stăruitâre!
Dorobanţii din avanguardiă, care fusese mereii
întăriţi cu companii prâspete din reserve, essii de
pretutindeni

din şanţuri,

din

dosul

valurilor

şt ali

întăriturilor turcesci, pe care ei 'şi le însușise prin
vitejia lor, şi cată a se apropia penă la 100, penă
la 60 şi până la 40 de pași de fortul celii mare,
de pe ale cărui bastiâne glonţele răpăiescii mai
îndesate de cumii sint Gmenii noştri înglotați.
Decă unii minunată instinctă de apărare n'arii
povăţui pe ostașii noştri ca să înșele glânțele inamicilorii, prin măiestrita lor răsipire, prin iuțela
Jor în mișcări, prin initiativa sprintenă și inteligentă
a fiă căruia din ei în parte, negreșitii că amii fi
avutii pretutindeni, în faga păreţilor ucigttori ai
tăbiilor turcesci, perderi cu multă mai însemnate
decâtii cele ce a încercatii armata românescă.
Chiarii în acesti atacii ali întăririlor de la Rahova,

—

atacii în care

nouă

ore

da

rândul,

ne-

băuţi, nemâncaţi, de dimincţa și pent în n6pte, mai
toți Dorobanţii celor patru bataliâne aii secatii
gentele

lor de întrega

provisiune

de

cartuşe,

tră-

gândii cu o nespusă învierşunare, şi mai ades€ de
pe câmpii netedă, în contra viclenilor Nizami,
acoperiţi cu nerăsbătutele lor brazde de pămâenti,
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chiar în acâstă di de luptă, adevărat
vitejâscă,

sa putută constata cu mirare că morții
şi răniții

aii fostii mai numeroși la împresur
aţi decâtiă la
împresurători.
|
Şi cu tâte aceste, viscolul de bătăl
iă încinsese
cu nesăți6să furiă pe toți da rându
l, în şirurile
românesci,
Dorobanţii de Musceli și de Ilfovi
i, pușcărindii
şi puşcăriți fără pregetii, despre
unghiul bastionului apusanii; iar cei din judeţele
înfrăţite ale Mil.

covului,

— Putna

şi Râmnicul,

în contra unui parapeti
elă le stirbesce

—

trăgendi

mai meridională,

rândurile,

forme&ză

mereă

care

împreună,

ŞI
pe

laturea stîngă a fortului, uni
largii semicercii de
arme, ce scapără şi scînteieză
fără de încetare.
Companiile de Dorobanţi din
Mehedinţi şi Suc&va

le înlesnescă

schimburile,

Toţi susțină lupta
nu'i face totuşi

gulata îndeplinire

a se

ca trupe

de

cu o înfocată
abate

întru

sprijinire,

întăritare,

nimici

a mișcărilor tactice.

Armaţi mai toţi cu pusce
de

de

”

ce

la re-

sistemă

Krynka,
recruţii noștri, cari a venit
ă în mare parte la
răsboiu cu mintenele şi cu
sucmanele lor țărrănesci,
cuteză a păși fără sfclă sub
bătaia cu multii mai
lungă şi maj sigură a ţevil
or Martini, mânuite de
Nizami; fără de şovăiri,
fără de înspăimântare,

îndemânatici

şi inimoși,

ca Și cândi ară fi vechi
oşteni încercaţi, ei înaintez
ă şi se napoiescii în
regulă, de pre semn
alurile

date, şi numai

fiorul văr-
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sati în trupă de plumbul ucigașii, silesce 'pe câte
unul a'şi părăsi cu durere datoriile sale ostășesci.
Ai dice, vădândi cu câtă precisiune, cu câtă
hotărîre se alternă și se împrospăteză mereii liniile
împrăștiate și tare primejduite ale tiraliorilor, că că
îşi facă deprinderile lor militare pe câmpul de manevre,

cu

acea

deosebire

numai,

că

toți

simtii

cum-că ochiul ce'i trece acumi în revistă și le
pândesce greşelile este chiarit clipirea încruntată a
morţii, Yar răsplata ce'i aşteptă e vița, e ondrea,
e libertatea,

e gloria!

Maiorul Giurescu, îndemnând pe soldaţii săi,
chiară pe liniele cele mai înaintate ale tiraliorilor
cade, celii d'ânteiu dintre şefi, lovitii drepti în
frunte de uni glonții, şi încunună vicţa sa de vrednicii ostașii cu o morte de eroii.
Călcândii

pe

urmele

lui,

matorul

lene,

nerăbdă-

torii de a vede cu ochii deca lovescii dreptii la
ţintă focurile ce companiile sale îndrepteză asupra
duşmanilor, din dosul unui valii de pământi, transformatii în pripă de soldaţii săi, vitezul bacaâniă
maforii lene sare în pici6re d'asupra parapetului,
expuindu'şi nesocotitii vicța sa. Uni sergenti, speriatii de aşa cutezare, îlii trage răpede în şanţiă;
dar el se întârce îndată la postul săi de observare,

de

unde

la momentii

şi cade,

străpunsii

d'a

curmedişul în peptii şi în umării de uni glonţii ucigători. — « Înainte, copii! Daţi de totăl> şoptesce. €lii r&sturnatii în sânge şi proptitii pe ser-

[13,295]
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gentul ce'lă susţine, rostindă âncă la câsul morţii,
mândrul viersii de răsboire ali străbunilor noștri.
Locotenenţii Nic. Radovici şi Pav. Bordenu cadi
şi ei morţi la posturile lor, de-a-rândul cu vie o
“sută de voinici soldaţi.
Dar altora, mai numeroși, sârtea răsboiului se
mulțumesce a le răsplăti bărbăţia lor numai cu răni,
Sublocotenentul Spiroiu, cu sângele curgândui
şir6ie pe obrază, îşi păstreză penă la sferşitii locul
săi în rândurile columnei.
|
|
|
|
Locotenentul-colonel Măldărescu, luândii comanda
întregei linii de atacii, după mârtea maiorilor lene
şi Giurescu, își simte de o dată slăbindă sub dinsul amendou& picidrele, pătrunse fără de veste
de
unii glonţ. Lungitii în patul de care îl duci
la
ambulanţă, elă trece pe dinainte colonelului Slănicenu, opresce pe brancardieri și, pe cândii
face
șefului raportă. despre ceia ce se petrece
în fruntea bătăii, ună altii glonții, șuerândiă pe lingă
dînşii
se înfige în stinghia de lemnă a patului.
Dar aCumii nimeni nu se mai tulbură de asemene
mă

runțişuri.

Maiorul Burilenu și căpitanul Chivu,
pe cândi
comandaii călare bataliâne, simti
caii ucişi sub
dînşii şi îşi urmeză funcțiunile
pe josă.
Unul după altul, au dispărutii din
vederea oștilor, — morţi, răniți sc r&maşi
pe josă — mai

toţi șefii de

Trupele

brigade

ânsă

și de

batalisne.

tragii mere

cu îndârjită mâniă a.
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supra -parapatelor, ce le ascundii pe duşmani. Precum

zmeii

din

povești,

vitejii

noştri

Curcani se

batii amarnicii cu pămentulii.
Ca: să sprijine mai tare o luptă aşa de puginii
dreptă și nepotrivită pentru pedestrimea nâstră,
comandantul ordonă ca dână din bateriile de tunuri, ce lucrEză în frontul posiţiunilor turcesci, să
fie suite în grabă pe muchia delului, spre a isbi

şi din lature fortul principală.

Învingândă

atunci

tGte greutăţile suișului, tunurile căpitanilor Calenderu şi Borănescu isbutescii a se aşeda în dosul
trupelor luptătâre, pe nisce valuri părăsite de ina-

micii, şi de acolo începii a fulgera cetăţuia.
Dar

Turcii nu pregetă

de

a le răspunde,

vătă-

mândiă câţi-va 6meni şi cai din artileria n6stră.

Câtii de iuți și de stărnitre

sunt împroşcătu-

rile agresorilor, care de siguri nu cadă tâte în .
secii, ele totuși nu facii a scăd€ în modi simţitor,
inderătnicia cu care se apară inamicul.
Prin vertejurile de fumi ale aprige! pușcăriri,
se zăresce

comandantul

Turcilor,

unu

miralatu

că-

lare pe unii calii albii, alergendii de la unii fortii
la celă-altă, mutândă merci din locii cele trel tu:

nuri, cu care elii întreţine

focul pe punctele

cele

maY primejduite, îndemnândă, imboldindă pe a!
sti cu o deosebită energiă.
Într'unii moment, a! noştri îl crediă morti,

căci îli vădă
semne,

numai

culundându-se
calulă

de

lui celui albă

o data;
a fosti

dar

pe

rănită;
ge
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căci” resistenţa, forturilor urmeză cu aceiași învierșunare.
|
— «Încerca-se-va acumi unii asaltii generalii în
contra fortului celui mare?
N
«Sunt trei rânduri de şanţuri şi fiă care din ele
ne pâte costă toti, atâţi Gmeni câţi ai perită, —

mai ades€ fără de vre o ispravă hotăritore, — di-

naint€- redutelor de la Griviţa.
|
— «Cuteza-va să sacrifice fără cruţare pe toți
cei trei mii de Dorobanţi, ce Y% aii fostii încredinţaţi?
|
!
«Şi apoi este 6re convinsi că va obține unii
succesti

deplină,

acumi

cândii

ora e târgiă, trupele

ostenite, retragerea primejduită prin rovinele de la
Lescovăţii; cândă muniţiunile începi a lipsi, iar
prenouirea lor este cu neputinţă, de 6re-ce columna
de

muniţiuni

a

fosti

împedecată

la

printr'unii sată părăsitii de Turci,
îi dase focii.

„—-

«De pre bastiânele

tului lor şi cu

armele

puginii

cinci,

şâse

ei

și de pre

curtinele

for-

perfecţionate,

fiă-care

puș:

caşii turcii -pâte seceră cu
celi

trecerea

căruia Bulgarii

înlesnire, la uni asaltii,

agresori,

şi în. amenduot

forturile de la Rahova potii fi ca
la vre o 2000
de Nizami, cari, de cândă aă slăbitii focurile
în

contra

cetăţuiei

de

la flancul

drepti,

parii

a se fi

grămăditii cu toţii pe parapetele celei
centrale.
«Ansă, patru mii de Nizami, în redutele
de la
Gorni-Dubnik aii doborită în șanțurile
lor peste:
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12,000 soldaţi ruși din guardia imperial, mai na“inte ca cei-l-alți 28,000. ce mai rămâneaii generaJului Gurko, să fi putut pătrunde în interiorul redutei.*) Şi aci, abi€ decă arii fi câte duoi de ai
noştri de datii în prada fie-căria din ţevile ce'i
pândescii de pe crestele fortului........
-— «Ierta-m&-va vre o dată consciinţa;.... iertamă-va părintele oștirei şi alit poporului românescă,
Domnitorul

vicţa

şerta

şi multiînduiâsa

să

recomandatii

a

carele

nostru,

se

de-

chiarii

jerta-mă-va

Gmenilor;........

cruţe

fală a unui succesii atâtii

de scumpii dobenditii,...... pentru o faptă așa de
cutezătâre,..... așa de nesocotită?> —
Asemen€ gânduri turburai negreşită pe coman.
6stei

dantul

cândii

pe

românesci,

elii,

r&masii a-

prâpe singurii spre a dirige mișcările columnelor
de -atacii, își alesese loci pentru sine și pentru
=)

Oştile

rusesci

la

eare,

12

atacatii

ai

octomvrie,

fortul

de

pământii şi duoă mici redute de' la Gorni-Dubnik, în care se
aflaii ca la 4,000 turci cu patru tunuri, erati compuse din 36
bataliâne pedestrime din guardia imperială, 27 scadrâne de cavaleriă şi 112 tunuri, Unii
cașe se numără şt cavaleria

altii
de

corpi
Roşiori

de 33 scadrâne, printre
şi Călărași români, cu 7

o.
Dataliâne de, pedestrime și 3 tunură,. operă în' acelaşi. timpii
penk,
Dolni-Dubni
la
dE
învecinate
întăririlor
diversiune asupra
celei
tru ca garnizâna turcâscă de aci să nu mergă în ajutorul
din
acea

Gorpi-Dubnik,
di,

perdândii

cele mici;

Cu

tâte

4,000

Ruşii

acestă,

morţi

şi 8,000

n'aii luati cu asaitii în
decâtii -redutele

răniţi,

din fort s'a predatii de si-

far către seră, gamizâna

armată
simțindu-se înconjurată de
6meni.
28,000
de
i
numărul contiderabili

neşi,

o

ce se urcă

âncă

la
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statul săi majorii, drepti în mijlocul luptătorilor,
în zona cea mai periculâsă a glânţelor.
Şi

'ntr'adevării, alături

cu şeful,

locotenentul-co.-

lonelii Rosetti priimesce în mantela ce era
iată pe dînsul, uni glonță carei găuresce
haina. Alti glouțiă turcescii, mai grosolan
mele

sale,

vine

să

dec

închenumai
în glu-

în trecătii o sărutare pe buza

ten&rului sub-locotenentă Ghica, nepotă ali vrednicului Domni moldoveni GrigorieVodă Ghica;
dar junele voinici scuipă josii duoi dinți din
gură
şi, fără chiară a descăleca, își urmeză serviciul
săi
de ordonanţă, cu batista la buze.
|
Apoi locotenentul: colonel Dimitrescu, şeful
de
statii-majoriă, voindi să. încalece ca să
mergă să
îndrepteze direcțiunea tunurilor la una din cele
ducă
baterii ce, în cursul bătăliei, se transpo
rtase d'asupra plaiului, Dimitrescu este siliti
să se ducă

pe josii,

căci

calul

săi

cade

rănită,

tocmai

clă îşi pusese pictorul în scară,
Ordonanţele pornite de la posturile

şi de la bateriile

călărețe

din

flancul

cutezăa pătrunde sub

grindina

ale

sunt,

de

de

cândi

Roșiori

drepti,

abic

projectile, în

mijlocul căria se vede mişcându-se
mica escortă a
şefului, ce însuşi. conduce luptă;
iar Călăraşii cari
p6rtă ordinele sale: scrise pe la
diferitele puncturi
câmpului

de

expuși a culege
De

aceia,

bătaiă,

chiar

în: sînii vre unt

de

la plecare,

glonți popritorii.

unul dintr înşiă căruia, la unii
momenti

de grâznică înteţire a focurilor

turcesci,

colonelul
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îi impune strașnicii ca nu cum-vasă paţă ceva în
cale, descalecă în pripă, își face trei cruci şi plecă
fugindi dabuşel€ ca unii dihori, pitulându-se astfelii pe sub vijiitul puscelor inamice. Totiă astfelii
se "'ntârce eli iute cu sarcina'i îndeplinită; dar
răsuflarea i sa opritii în peptii şi, cădendii josii de
oboselă, elii numai cu mâna pâte să arate răspusul,
ascunsă sub curcoa de la brâii.
Dar, ce să mai spuiu, domnilor! Tâtă 6stea stă
acumii sub plâia glnţelor. Uitase toţi primejdia
şi nu mai sciaii ași da sema despre dinsa, li se
părea dâră sbârntitii supărătorii de trîntori, șueratul
plumbului, ce cădea de tâte părţile în jurul lor.
Nici mai căta vre unul în susii.ca să vedă unde
are să plesnâscă în seninii șrapnelele famegâse cu
grindină omoritbre şi unde se voră mai sparge obuzurile, făcândii prâşcă împrejurul lor.
«Priveghindii lupta chiarii din sînul ei,» — îmi
spunea, unii amicii, de. soiul săi şi penE în ajunul
răsboiului

simplu

«concertii

de

cîocoYu parficularnicii, cum

dicii

civililor soldaţii noştri, dar carele călare şi cu condetul în mână a servitii acolo neintreruptii ca oficerii de ordonanţă, — eajunsesemii cu toţii să ne
«deprindemiă destulii de binișorii cu acel poznașii
fluerături

merșave

și de pocnete ulu-

citâre; şi cu tâte că nu mE daii de felii dreptii
cunii viteză, aşa tare mă serbedisemii de acea tâcă

«<îndrăcită,
«dioa

în

încâtă
mijlocul

mE

potii jură

focurilor,

nu

că amii
cu

statii t6tă

inima,

ci cu

s8
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în dinți. Fumul îmi ţinea de fome, de
de frică. De atunci mamă şi pututii încă la omii se -tocesce în răbdări. chiarii
de propriă conservare, cândii pe câmpul

«de bătăliă, vede mereii mârtea răsgâiată trăgându'şi

«fără milă danţul prin vecini.»

Deca asemenea simţiri încercă, . domnilor, sub
bătaia glânţelor, cei cari nu ținii în mâni arma
resbunătore, apoi lesne se înţelege cu ce iuţelă şi
cu ce îndârjire le vine a se întrece la rEspunsuri,
celor cari aii cu ce răspunde.
De aceia, schimbul

de

focuri

a statii,

în acea

arțăgosii,

cumplitii pe

şi

de

tunari,

o

cetatii, ai trasă

parte

fără

di, mereii viii, întărîtatii,

plaiurile
ca

Rahovei;

şi de

cruțare.

alta,

Voinicii

aprinse, cu vinele încleştate în luptă,
morte,

ai dati!

de

aii

pușcași

trasă

neîn-

cu. sufletele

a

dată pe

totii!

Bateriile din tâte părţile ati mugitii fără încetare

tâtă dioa, însogite merei de pușcărirea,
cândi
pripită, cândii mai rară, a focurilorii
de tiraliori.
Acestii sgomotii infernal se aude
acumi de
vre o şcpte ore, viindii fără curmare
de pe cresta

şi de

pe povârnișul

meridională.

ală

dclurilor

Ra-

hovei. Dunărea îi pârtă r&sunetul
până departe,
departe la Celeiu şi la Măgurele.
Dar dincolo peste
rii, el deşteptă şi glasul tunurilor
românesci din
Bechetiă,
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 răsboitre.
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La Rahova, în adevării, locuitorii: bulgari, pitiţi
prin casele lor, aşteptă cu temere resultatul acestei
lupte prelungite, cutezândii abi€ să întrebe despre
cele ce se petreceai d'asupra capului lor, pe Ro-

şiorii și pe Călărașii, ce din cândă în când se trămitii de ceia parte, spre a ved€ dâca
malul

opusă

arii

put€

fi

de. uni

nu

cum-va

sprijini

mai

folositori.
Din nenorocire, câte-va deşerte loviri în orașii
şi pe câmpi fură singurul ajutorii ce veni în acea
di de dincolo de Dunăre, şi. negreșiti că multii
mai de lipsă arii fi fostii companiilorii care atacase
fortul despre apusii, o întărire de vre o trei patru
sute de milițieni ce se aşteptaii să fie trămiși la
gura

Skitului,

sub

conducerea

ma'orului Obedenu.

Astfelii ânsă& cum se petrecuse întregă dioa, în
frământările unei lupte obstinate, fără de succesii
definitivă pentru nici una' din părţi, numai viindii
n6ptea, se putură potoli cu încetul focurile, Întunericul singurii putu face pe toți săşi adducă aminte că ori ce luptă trebuiă să aibă uni sferșitii.
Atunci, pentru ânttiași dată, resimţiră toţi ostencla
unei dile fără de susţinere materială.

Datoriile către morţi şi răniţi fură ânsă îndeplinite,

mai

nainte

de

a

intra

oștirea

în posiţiunile

sale de nspte.
Când

merseră

să ridice cadavrul

lui

Giurescu,

alătură cu dinsul zăcea cânele săi, căgutii cu faga
sângerată, se apropiase de dinsul ca săi stergă
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sângele cu limba, dar îndată unii alti glonţii ucise
totii acolo și pe credinciosul câze ali soldatului,
Mai este re trebuință, după tote amănuntele ce
v'amii

presentati

asupra

acestei

eroice

dar

neho-

tărît6re lupte, să vă descriii sub ce triste şi descurăgiătore impresiuni s'a petrecutii nâptea următâre?
Oştile, sleite de puteri prin acea încordare, neîndestulată în cursul unei dile întregi, aveati marc
nevoiă de odihnă, de

aceste li se deteră,

întremare,

de muniţiuni.

Tâte

atâtii în avanposturile de d'a-

supra Lescovăţului, câtii şi în tabăra principală de
la Selanoviţa.
|
Asemeni şi brigada de cavaleriă, ţinută tâtă dioa
în aspră şi activă vejghiare, se retrase în bivoacurile sale de la Bucoviţa.
A duoa-di, la 8 noemvrie, nu se făcură alte miş-

cări

decâtii

Gre-care

recunnâsceri

din

colo de

Ogostii, executate de către uni scadronii de Roşiori, care captură câte-va carre de provisiuni, des-

tinate oștilor turcesci din Rahova.
Ni

se asigură

că, în partea despre

r&săritii, unde

locul e închisii și mat pugină expusii la vânturile
de pe Dunăre, câţa cea mai desă a domnitii tstă
dioa, ast-felii încâtii, şi voindiă, ară fi fostii peste
putință pedestrimei

din ajună.
Târgiii către
Atunci
despre

garnizâna
Lescovăţi

să

mai

încerce

odată

ataculii

|
seră sa

mai

limpeditii

atmosfera.

din forturi a pututii vede oștile
și Selanoviţa, rOnduite ast: felii

- DE ROMÂNI LA 187.

91

încâtă 'ea bănui negreşitii că ai de gândi a se
strămuta şi densele pe malurile Skitului şi Ogosretragere

în direcțiunea

Arcerului, Lomului și Vidinului.
E probabilă că sub impresiunea

tului,

spre

unei asemen€

temeri,

a“ tăia

ori ce

ai luată Turcii

hotărîrea

de a părăsi

iute,

pe furișii şi în întunericul nopţii, posiţiunile lor.
Despre acâstă decisiune ânsă n'a resuflatii altă

scire decâtii informaţiunea ce aii datii generalului
Meyendorff
câtă

de

posturile

tunari

se

de

Călăraşi,

coborise

către

cum-că o mică
scră,

călări,

din

forturi ca să cerceteze mișcările împresurătorilor,
și apoi âncă scirea ce. priimi totii către sâră, de
la unii bulgarii, colonelul Slănicenu, că Turcii ai
trămisii uni agă în Rahova ca să le adune câte-

va carre pentru răniţi.
Bănuiala despre o fugă

nopturnă

îndemnă

pe

generalul rusii a ordona să se dispună posturi de
călăreţi şi de pedestrime în diferitele puncturi practicabile ale Skitului şi Ogostului;. iar pe colonelul
românii îl povăţui a pregăti unii despărțEmântii
de oştire pedestră şi de tunuri, care la casii de
trebuință, să mergă a întări trupele de la Skiti.
Înţelepte erai aceste” prevederi şi bune aceste
pregătiri; dar nimeni nu s'a putută gândi că 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 adevărată ceță de noemvrie pe Dunăre, o câţă de
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acele care ţinii une-ori vaporele câte: trei şi patru
dile pironite la câte uni mal fără de adăposti.
Mahometii a avutii de astă dată trecere la vechiul
deii ali Dacilor, la unchiaşul Danubiii, carele, po
somoritii şi ponivosii, 'şi a înfășuratii totii culcușul
într'o piclă îndesată.
Profitândii cu dibăcia desperărei de acestă favore
a deilor păgânesci, Turcii ai începută, pe la mijlocul nopții, să tragă focuri rari de pe bastiânele lor
din stinga și din fagă, ca să atragă atenţiunea mai
cu semă în acele părți; în vremea acesta, glâta
lor, sciindii bine că nu va găsi liberii podul 'de pe
Skitii; unde strejuia batalionul Dorobanţilor mehedințeni, comandati acumii de căpitanul Merişescu,
glâta, — dicii, — alese pe tăcute unii locii pe Skitii,
cu multă mai josii de podi, şi fiind-că malurile
riurilor sunt pe acolo nalte şi drepte ca păreţii
unui șanţii, adâncii de doui și trei- metri și largi
ca de dece pent la duoi-spre-dece metri, far fundul gârli e noroiosti şi cu greii practicabilă, ei
aruncară
bagagie,

cu grabă în
totii ce găsiră

apă, saci, saltele, corturi,
şi addusese cu dinșii, spre

a şi face 'ast-felii o trecătâre. Pe acelii mâle şi tăcutii zăgază se strecurară binișorii şi fără sgomot,
cei

mai

mulţi

soldaţi

validi

ai garnizânei,

luândii

cu sing, despuiate de ori'ce greutăţi accesorii, cele
două sâii trei tunuri, care le servise de apărare în
cetăţui.

E probabilă că acestă fugă,

aşa bine secundată
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de. opăcirile atmosferei, se şi operase
cândii, pe la trei ore din n6pte, o.
garnizâna turcâscă, rămasă în urmă
carrele cu bagagie, cu muniţiuni, cu
chesânele

tunurilor,

se presentă

în mare parte,
despărţire din
spre a ocroti
răniţi şi chiar

la podi,

cercândii

a'şi face trecere, prin r&sbaterea companiilor nostre
de Dorobanţi.
,
Aceste ânsă sciii a li se împotrivi cu bărbăţiă;
o luptă de vre o trei ore se încinge acolo, pe -întunericul nopții și ali ceţei, împușcândi unii în-

tr'alții, mai

multă de pre audă

decâtii pe ochite.

Totuși, podul rămase inchisii fugarilor turci, pe
carii popresce în locă păretele vii formatii de
Dorobenţii nostri.
|
Pe Roşiori. îi vestesce despre acestă luptă puşcărirea ce se aude în depărtare, precum și tropotele unei cete de cai al Ulanilor ruși de la strejile înaintate, cari, speriindu-se în întuneric de primele detunături, îşi rupsese căpestrele şi sosescii
în fuga mare până în bivoacul românescii. Dar negura este așa de orbit6re încâtii călărimei nostre
îi stă peste putință de a se cerca măcarii să apuce
înainte pe drumul celi ângustii şi brăzdatii cu făgaşe şi cu gloduri, ce şerpuiesce pe malul riposii
ali Skitului.
Abi€ pe la 5 ore dimincţa, bateria călăreţilor,
însogită

de trei scadrâne,

isbutesce

a se aședa pe

sprincena delului din faca podului, ca să ajute prin
focurile sale, îndelungata şi vitejesca apărare a pe-
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destrimei. Curândă după aceia, o parte din Roşiori, făcendu'şi loci prin ceţa alburiă, năvălesce
cu iuțelă asupra Turcilor înglotaţi şi nimicindii
„întro clipă a lor -resistență desperată, înlesnesce
luarea în pradă a unei sute trei-deci de carre cu
bagagie, arme și muniţiuni,a trei chesâne de tunură şi a vre o 50, 60 de robii.
Dintre apărătorii acestui convoiu, mulți picase
sub tocurile batalionului lui căpitanii Merişescu;
alţii sub săbiile plotânelor de Roşiori.
În acea învălmăşelă,: unde pe nevădute arsura
g&l&nţelor, vârful baionetelor și tăișul săbiilor ajungii
pe luptători, Turcii, simțindu-se. acumiă strinşi de
aprâpe și fără scăpare, strigau din rEsputeri: A//a4!
şi Aman! Ei duceaii dorul celor cari, de cu n6pte,
aVusese parte a se furișa peste Skitii.

Toţi aceia într'adevără, — de-şi numărul lor nu

pâte să fi fostii mare, căci în diferitele: lupte
de la
7 şi 9 noemvrie s'a pututii constată că, din 6menii
garnizOnei, perise mai bine de cinci sute,
— toți

cei ce trecuse apa pe podul lor de așternuturi,
fugea acumii spre Cotuzlui, ocolind prin
bălțile
și tufişurile luncei, posturile nâstre de la Herleţii,

Generalul Meyendorff însciințase dîndi de 'dimi-

ncţă. pe colonelul Slăniceni

mări

că îşi propune

a'i ur-

cu cavaleria sa, îndată ce se va mai lumină

de dioă și că speră a'% prinde pe
toţi.
|
* Pentru acestii sfârșit, comandantul
brigadei ro-

mânesci,

colonelul

Creţenu,

a

trămisii

cinci

din
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locotenentului-colonel

Kirițescu, ca să înainteze până la Cotuzlui, hărțuindă şi robindă pe fugari.
Acestă operaţiune complementară a coprinderei
Rahovei se şi începuse cu Gre-care succesii de către Roșiorii noștri, cândă ei priimiră dreptii ajutorii,
alte câteva scadrâne de Ulani ruși veniţi pe la
Hârleţii.
Colonelul

acestora, temându- se însă

de a obosi

pre tare caii săi şi de a nu pute ajunge la timpii,
călare,

pe

inamicii

cari

erai

pe

josii, apoi

âncă

și tare supărâtă pe pustia de ccță, care nu voia
de locii să se risipescă, stătă câtit-va timpi la îndoi€le,

consultându-se

în

limba

rusescă,

dinainte

ofigerilor noştri cu un locotenentii-colonelă ,ce comandă bateria călăreță a Rușilor. Din vorba lorii
ai noștri nu pricepură altii-ceva de câtii alternativa
ce ei îşi puseră la sfârșitii, întrebându-se unul
pe altul: BB nepexs? adică Înainte? sei Ha-

BAND?

Înapoi?

Colonelul se hotări pentru. ticnitul Hasan!
Scadrânele de Roșiori trebuiră să asculte de diînsul, ca mai mare la rangii; renungândii dar, cu
părere de r&ii la succesul ce le înlesniaii așa de
bine împrejurările, fură nevoite să facă şi ele Haab,
Negreşitii că, în cualitatea sa de buni și prevEdătorii aliatii, înțeleptul colonel n'a voitii să mai
încarce budgetulii, așa de împovăratii alii ţărrei
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n6stre, cu întreținerea a câtor-va sute mai multă
de prisonieri otomani flămândi.
Se întârseră dar toți spre Rahova, unde cavaleria a intratii mai în acelaşi timpii cândii colonelul Slănicenu se coborăîn orașii din întăriturile
rămase acumi în mânile ostașilor români.
Să nu mai întunecămiă bucuria succesului dobânditii, prin descrierea respingătâre a câtor-va

cadavre de bieţi soldați: români, ce sai aflati în
forturi, gr6znicii batjocoriți şi măcelăriți de Nizamii. otomani, cari'i prinsese, pote numai răniţi, în
bătălia de la. 7, şi cu Yataganul le crestase adânci

semnul crucei pe 'peptă şi pe pântece. Atâtii numai să spunemii că, la Rahova ca pretutindeni în
acestă campaniă, s'a doveditii că, în răsboiu, ostaşul turcii, fiă Wizamiă ori Başrbuzucă, fiă Sezgii
ori. Pașă, rămâne purur€ o feră sălbatecă;, unii
lupii turbatii, ce nu'și schimbă năravul, de o dată.
cu părul.
|
Rahova era acumă a nâstră, Roşiorii şi Dorobanţii împlântase pe bastinele forturilor ei stegul

cu trei colori ală României.

Dingi de dimincţă ânsă, pe la 7 ore, în acea di
de 9 noemvrie, generalul Lupu trecuse de la Bechetii Dunărea spre a constată isbânda şi a lua
comanda nouilor posiţiuni, câştigate de oștile românescice opera decinde,
Rahova

rămase

unii atacă ali

în deplina nâstră stăpânire, după

trupelor nâstre, care, d&că «nu sdro-
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bis, dar în oii ce casă înfricoşase pe
tratâta, încâtii ei o deşertară cu pripă

Turcă înşi nici se

“mai gândiră a o recăpăta.
Cu o lună și mai bine înainte de acesta, unii
„corpi însemnatii de cavaleriă şi de tunuri. rusesci
_renunţase a o coprinde, după o bombardare de
"mai multe ore. Dar în annul 1829, cândii generalul

rusă

Geismar

luă

Rahova

din

mâna

Turcilor,

în luna lui mată, cu perderi multi mai simţitâre
„decâtii cele ce amii încercatii noi la 1877, în 7 şi
'9 noemvrie, Rușii nu se putură mănține multi
timpii întrînsa şi fură siliți de Turcii de la Vidinii

â se retrage peste Dunăre.
“Pe noi, nu Turcii ne ai făcutii să părăsimi Rahovă, pe care totuși amii câștigato cu sângele

vitejilor noștri.

Dar acestei coprinderi a Rahovei .de către oștivile românescă, i sai făcutii, domnilor,
felurite şi chiarii contradictorii.

împutări

S'a dis, bună-dră, că luarea Rahovei. n'a fostii

unii succesii deplinii, de vreme ce forturile ei nu
s'aii coprinsăi prin asaltii.
Acestă obiecțiune mi se pare, mie unuia, a fi
numai speci6să, şi pentru ca ea să obţină încuviințarea tutulor, arii trebui mai ântâiu ca belicoșii ei
născocitori să se însărcineze a dovedi lumei culte
că nu este bine cândii cu pugină perdere de 6meni,
dar cu dovedire învederată de curagiu, se câștigă
(13,195.]

1
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în răşboiu posiţiunile trebuitâre, ci
că trebuiă neapărată ca în șanțurile fiă-cării cetăţi
coprinse, să
se aşterne drumii netedii pe împlutur
ă de cadavre.
Dar atunci, reprobaţiunea cădută pe
luarea Rahovei, s'arii întinde asupra întregei tacti
ce moderne
a armatelor prusiane, întru ceia ce
privesce €oprinderea cetăților fortificate.
Strategicii Prusiei sunt de părere astăd
i, că cetăţilor întărite li se cuvine mat mult
i jertfă de
timpii și. de răbdare, prin strașnice împr
esurări armate, decâtii jertfă de Gmeni prin asalt
uri. Și mi
se pare că, întru acesta ca în multe
altele, ei judecă sănătosii,
|
Despre

luarea

Rahovei,

contrariul, adică cum-că
multă lume pentru ună
Vre o 280 6meni, cu
oştire totală de aprâpe
tocmai

multă

perdere,

scii neluată şi în
decât

s'a mat

spusă

ânsă

şi

s'a perdutii în juru“i pre
resultatiă neînsemnătorii.
morţi şi cu răniţi, dintr'o
7000, mi se pare a nu fi
cândii

genere

mai

ori.ce

pugină

redută,

posițiunea strategică de la Raho
va

mai alesii aliaţilor noştri, nu
de mii de Gmeni.
În fine s'a disă că este o
prinsii garnizâna din Rohova,
hoţesce.
|
Aci iar, cuvintele criticei
mi
întemeiate.

luată

importantă
a costatii,

sute, ci mii şi decimi

ruşine de a nu fi
care a fugiti nâptea
|
se parii forte puginiă
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mai

ântâiu,

că de

arii fi vre o
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rușine

în

ceia ce sa întâmplatii la Rahova în nâptea despie
9 noemvrie, aceia arii privi numai pe fugarit turci,
căci la noi se dice că fuga, de-şi sănătâsă, este
ânsă 7ușinăsă, şi noă, deca ni se pâse împută ceva,
e tocmai că ne ami lipsitii de plăcerea, lesnicisă,
dar în realitate cam zadarnică, de afugi călări pe
urmele păcătoşilor de Turci, cari 'și luase lumea
în capii, îngroziţi de atacurile nâstre,
Aci ânsă, osebitii de vestitul

Hasan,

care, pre-

cum ați auditii, a fostii sentenţa decisivă îîn acestă
afacere, apoi să nu uitămii că. sa virită la mijlocii
și unii factoriă fisicii, cu care de sigurii nu se puteaii luptă nici Roșiorii, nici Dorobanţi noștri.
De poznele și de tânele ternatice ale Dunărei,
— şi chiarii anume la Rahova — a avutii a suferi
însuși marele geniii răsboitorii alii României, eroul
nostru Michaiu-Vitezul.
lată ce ne spune chroica despre cele
în răsboiul Bulgariei de la 1598, tocmai

7

petrecute
în aceiași

lună a lui noemvrie.
Să adducemi mai ânteiu amintecă Michaiu, trecândii Dunărea pe la Nicopole, se. urcase totii învingătorii, până la Vidinii şi acolo se luptase vitejesce în contra 'Turcilor; în acea vestită bătăliă,
fraţii Buzesci îi scăpară dilele, ucigândii. la vreme
pe turcul, care își împonşișase sulița îîn pântecele
eroului.
Chronica adauge aceste:
>
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«După ce bătură acestii răsbotu, şegi Michatu Vodă sub ce«tatea Vidinului dece dile depline, argândii împrejurii t6tă mar«ginea,

ţărrei

«oștile

şi cu tâtă dobânda,

«ânsă
«pre

turcesci,

şi iar

se

întârse

Michaiu-Vodă,

ca să trecă Dunărea

pe

cu tste

la Rahova;

*)

cândii fură oștile jumătate trecute, se lăsă vântii cu vihorii
Dunăre,

„«aşteptândii
atotii plenuitii
«bânda,

și atunc€

se împărţiră

dece ile,
şi ai

până

arsii

de se adunară

ț6rra

ce

oștile

se: potoli
turcâscă.

la noemvrie

în

și

Deci
5,

rămaseră

vântul;

jiimătate

iar oștile aii

trecură cu ttă do-

ânnul

1707.»

Judecaţi acumii pe dreptate și d-vâstră, domnilor,
deca colonelii noștrii Slănicenu şi Creţenu, — ba
chiarii şi generalul rusii Meyendorff, — puteaii să
potolâscă -ceţa: de

la Rahova,

în noemvrie

trecutii,

cândii însuși Michaiu Vitezul nu s'a priceputii,la
noemviie 1598, să potolescă pezzul cu viorii ce
se lăsase pe Dunăre, la aceiași împiclită şi vitorosă Rahovă.
Nu, domnilor, să nu cătămiiîn deşertii nodul în
papură; să nu ne silimi a nimici noi înşine merite,
care nu sunt atâtii ale cutărei stii cutărei personalităţi private, ci ale oştirilor nostre în de obşte,
ale naţiunei întregi.
Destul,

nume

destulii

se vorii

că, mici şi mari,

cercă: străinii a ne scâte

nu suntemi

o trebă.

buni

de nici

”

*) Veqr în Magazia istoricii Pentru Dacia,

tom. IV, p. 291,

unde cu învederată greșâlă sa scrisă : Rusiava
, în locii de: Rahovaj acestă erdre a fostii | păștrată de
W. Bă/cesca în Bforia

Românilor sub Michaku

Vodă. Vitigul,

ediţ, din 1878 » pag. 291.
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Noi, să ținemii cumpăna dreptă, pentru a judeca
faptele n6stre din ultimul răsboiu, ca şi ori ce alte
acte ale naţiunei.
Adevărul e că noi ami cam moștenitii de la
străbunii noștri, obiceiul de a glumi și a ride cu
ori ce faptă de laudă a nâstră, de a lua în răspării
pe toţi cei dintre noi, cari Gre-cum facii ondre
țerrei.

Legionarii romani, cândă adduceai în triumfii
la Roma pe câte unul din căpitanii lor, care se
distinsese în luptele cu inamicii republicei, aveaii
curiosul obiceiu de a cânta şi a spune în gura
m.re totii felul de ocări și tâte defăimările câte le
treceaii prin minte. împotriva triumfătorului; și poporul împrejurii ridea cu hohote.
_
“Toti cam așa clevetitâre parii a fi rămasă (şi
gurile Curcanilor noștri, de 6ră-ce se dice că ci
cântaii
—- decă

prin taberile
nu

i

me

lor din

înşeli,

—

cam

o horă

care,

astfel:

Oștile stati facă m facă, Maiorii la ambulanţă,
Colonelii
Generalii

Nu rîdeți,

Bulgaria,

sună

domnilor,

'n depărtare,
la hotare,

căci

ridemii

|

de rîsul nostru,

şi de sigurii nu este casul, cândii vorbimii despre
lupta de la Rahova, să batjocorimi pe ofigerii
noştri.
Acolo, decă şi generalul n'a stati totii mereii /z

Jotare, căci sa grăbitii a fi celi d'ânttiii a le pă-

102

-

LUAREA RAHOVEI.

răsi, spre a lua posesiune de cetatea, deșertată de
inamici; apoi de sigurii colonelii n'a statii în deZărtare, căci "i ai vEdutiă toţi stândiă mereii, cu
celii mai mare sânge rece, în mijlocul pericolelor,
semănate jură împrejurul lor; nici marorii n'a
rămasă în ambulanță, căci duoi dintr'inșii: at pi-

"cati morţi pe câmpul de luptă, cu glânţe în frunte
şi în peptă;

iar cei cari ai trecutii la ambulanţă,

aii plătitii acolo odihna lor fără voiă
scosii din carnea lor.

cu plumbul
|

Din dece ofigeri superiori cari mânară trupele
române pe culmile de la Rahova, duoi le ai ilustratii prin a lor morte, alţi duoi prin ranele lor,
iar toţi cei-l-alţi prin statornica
lor presenţă şi activitate, în mijlocul rândurilor de luptători, în acea
zonă primejdi6să a bătăliei, unde. fiă-care glonţii |

putea să străpungă fără deosebire,
tejescii, să sub
nică de ofigeriă.

o mantă

ună peptă vi-

soldățescă, sc sub o tu-

Cu asemen& fapte, ne putemii în adevării mEndri,
domnilor; căci nu pote fi mai lăudată purtare a
şefilor unei armate, decâtii aceia de a cruța,
pre
câtă ondrea permite, vicţa soldaţilor, — muncitori

ai pămentului, — şi de a'şi expune pe a lor.
Exemple ca acest€ întărescii inima poporului;
iar cândii inima ţ&rranului este întărită prin
vitejiă
în răsboiu, atunci, — ami mai spus'o, — putemi
trăi încredinţaţi că el nu va sta în nepăsare
, nici
Li sai

DE ROMÂNI

LA 1877.
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se” va 'da în laturi, de câte ori vre unii pericolii
va ameninţa ființa sâi drepturile ţării.
Într'astfelă aă preţuitii lupta de la Rahova judecătorii cei mai înaltii îndreptăţiţi, dintre pămenteni

şi străini,

câţi

aă pututii

căpăta

despre cele ce saii petrecuti

acolo.

Cândă

modestia

nâstră,

sciințe exacte

a Românilor,

a voitii să

subordone meritâsa purtare a tutulor oștenilor români de la Rahova, scopului cam secundară ali
întreprinderei, însuși împăratul Alexandru,
— carele
pe atunci preţuia val6rea Românilor, de pe asprul
şi nefăgăritul câmpi de răsboiu, şi nu din sînul
răsfăcârilor îndemnătâre la r&ă și la strimbătate
ale cabinetului s&ă diplomatici, — împăratul Alexandru

a dată

ordini

ca să se sărbeze

pe. altariă

acestă frumosă isbândă a trupelor românescă.
În fine, Măria Sa Domnitorul, pe care ţerra la
alesi,

acumă

tinelor ci
vamă

din

noi,

militare,

vorbitii,

ca arbitru

a însemnatiă

locul

ce

ea

supremii

ali des-

bătălieide:

trebuiă

să

care

ocupe

în

mintea nGstră și a urmașilor noștri.
Cutezii dar a sferși, rememorândii înseși patrioticele cuvinte, adresate de Comandantul supremii
alii

oștilor

românescă,

câte-va dile numai după

*)
m.

Mesagiul
_mitore

către

luarea

representanţii

ţărrii,

:%)
Rahovei

domnescii prin care s'a deschisă
la 15 noemvrie 1877.

sesiunea

corpu-

Za

«Cum oştirile române "şi ai -pecaiă dătăria: pe cărapul de De
«taiă, o scie era, o spună vitejii: şi puternicii noştri „aliați,
«recunnoscii. însiși duşmanii

«Soldaţii noştri nai

noştri !

|

az

desminţit nobilul sânge “ce “curge în vi-

: enele lor.

«EX, prin vitejia lor, aii îmbogăţit ahnalele nâstre militare, q
sînscriinidii pe paginile acestora, numele luptelor de la Rahova
«şi

dela

Griviza,

alături

cu

numele

gloriselor

«Racova şi de la Călugăreni!»
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