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PREFAȚA UNICĂ 
pentru 

TOATE LUCRĂRILE MELE MILITARE TIPĂRITE 

SAU RETIPĂRITE IN URMA RĂSBOIULUI 

CEL MARE. 

Motto : „Un 'răsboi se poate îndreptăţi 

numai când un neam se apără pe sine, își 
- apără patria, limba, neatârnarea, liniştea, 

bogăţia, de unsvecin rău, care vreâ să le 
răpească, sau când îşi apără cinstea jig- 
nită grosolan de un popor sălbatic; iar 
altfel e o vărsare de sânge zadarnică şi, 
acei care o poruncesc, grămădesc o mare 

”. răspundere asupra sufletelor lor şi sunt, 

multă vreme, blestemaţi de câţi au sufe- 
rit fără voe de pe urma lor“. 

N. lorga, „Istoria lumii“, vol 1, pag. 246. 

Dela 1916 până astăzi am întrerupt publicarea lucrărilor 

— din cauza răsboiului. | 

Reiau, acum, drumul — întrerupt un moment — pentru a 

continua programul fixat cu mult înaintea răsboiului care ne-a 

dat România-Mare. 

Examenul de nobleţă, de eroism, de energie şi de vitali- 

tate, dat de poporul nostru în răsboiul cel mare, a făcut dovadă 

că acest program corespunde nevoilor curentelor noui şi trans- 

formărilor la care orice societate este supusă. 

% 
% % 

In adevăr, la 1906, în articolul „Din lumea ideilor în lumea 

reală”1) şi la 1907, în articolul „Armafa în jafa noului curent 

de crltură”?), susțineam următoarele : 

  

1) Vezi „Revista Infanteriei“ no. 1€6— 107 —109 şi 110 din 1905-—9C6: 

- 2) Vezi „România Militară“ no. 3—4—5—6, vol. Î, din 1901 şi 

no. 1, vol. Il, din 1907. - 

+



a) Este absolută nevoe să legăm bine cultura generală so- 

cială cu cea special-imilitară, şi prin urmare, cunoștințele ide 

învățământ militar Rrebuesc complectate în acest sens. 

b) In „noul curent de cultură“ societatea înclină, pe de-o 

parte, către filozofare asupra practicei. vieții, iar pe de altă 

parte; majoritatea cugetătorilor începe să privească armata ca 

element absolut necesar al organizării societăţii, şi prin urmare, 

armata trebue să se pregătească pentru această nouă fază. 

c) Nimic nu începe dela noi, totul a fost început de alții, 

nouă revenindu-ne numai datoria de-a cunoaşte bine ce a fost 

şi ce este, pentru ca să avem meritul că, pe de o parte am ştiut 

Să modelăm prezentul în raport cu necesitatea momentului, iar 

pe ide altă parte, am trasat liniile generala a :deeace va ti. 

Ce aş fnai avea ide adăogat, acum, în:.1022. la ideile călăw- 

zitoare de îmai sus. 

__ Răsboiul cel mare a (dovedit că: armata da carieră, serveşte 

numai ca (un sâmbure în jurul căruia 'se jadun toate elementele va- 
lide ale unui popor, nevoit să facă răsboiul pentru ta să-și a- 

pere drepturile. 

| După dât se poate prevede din modul cum s'a desfăşurat 

răsboiul cel mare, precum şi din consecinţele imediate ale lui, 

este de susținut că: „cetățeanul și cetăţeanca viitoare au datoria 

să se pregătească astfel ca, la un moment dat, să poată adăogă 
partea lor de sacrificiu, fie prin luptă, fie prin concurs material 

sau moral, când patria va fi amenințată în fruntariile ei, sau 

când se va încerca să știrbească drepturile de viață deplină şi 
liberă a neamului”. 

aa 

Ostaşul de astăzi — activ sau la vatră — mai mult decât 
acel: din trecut, trebue să cunoască viața popoarelor din tim- 
purile antice, şi până în zilele de astăzi, pentru a -ști cum să 

aşează. istoria propriului său popor în cadrul acelor timpuri şi 
cum! să înțeleagă timpul în care trăește. 

*. 
% * 

Plecând ldela consideraţiunile de 'mai sus, precum și dela 

faptul că: în literatura românească militară nu existăj încă o lue 
crare complectă care să orienteze bine atât pe specialistul mi- 
litar, cât şi pe cetățeanull-ostaș, asupra acestor chestiuni, ani
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luat hotărîrea ca pe lângă alte lucrări,l), să tipăresc şi Istoria 
răsboaielor principale (din timpurile cele mai vechi :până în zi- 
lele noastre în legătură cu epocile corespunzătoare din Istoria 
-Iniversală.2). | 

Pentru realizarea acestui scop — dacă Pam putut realiză 
în parte fau în total — îmi revine mie numai meiitul muncei de a 
metodiză şi interpreta imâteria, după nevoile noastre didactice şi 
educative, precum și dorinţa de a fi folositor ; iar meritul ce] 
mare rămâne al acelor dinaintea noastră, care n&-au, pus la înde- 
mână lucrărj de consultat şi care ne-au îndrumat pe calea voinţei. 

Pentru întodm;rea acestor lucrări, sa cerut o muncă, ides- 
tul de grea, pe care am desfășurat-o însă cu multă dragoste, 
în dorinţa de a deschide tinerilor, ejevilor şi urmaşilor noştri 
drumurile către mai bine, iar eu personal! să am bucuria unui 
plan de lucru terminat şi a rezultatului „că, în calitate de ostaș, 

„Profesor şi cetățean, mi-am făcut datoria până în ziua când am 
putut îndrumă pe alții ca să nu “mai fiu eu necesar în această 
ramură. | | a 

Colonel |. MANOLESCU. 

1) Arta şi ştiinţa militară. Ustoric. Lite- 
ratură. Principii). 

Omul de nădejde. (Psihologie. Educaţie. 
_ Morală. Aplicaţiunii. ” 

| la curs de lucru. 

2) Răsboaiele principale în legătură cu | 
Istoria Universală. i 

Vol. ]. Răsboaiele antice, medii și moderne 
până la revoluţiunea franceză. 

Vol. 7/. Revoluțiunea franceză și răsboaiele 
napoleoniene. PC - 

Vol. 1/1. Răsboaiele dela 1815 la 1865. 

Tipărite. 

Tipărite în volume 
separate şi în curs 
de lucru pentru con- 
centrare într'un vo- 
lum. 

Vol. IV, Răsboaiele dela 1866 până la 1914. 

Vol. V și VI, Răsboiul european din 1914— In curs de tipărire. 
19148.



CAPITOLUL 1: 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EVENIMENTELOR ISTORICE 

| PRINCIPALE DELA 1815 LA 1865(1). 

După sepoca lui Napoleon I, pe care am arătat-o 

în volumul II, a început „epoca restaurațiunei“ şi „e- 

poca contemporană” care au durat: cea dintâiu de 

la. 1815 la 1847 şi cea de a doua dela 1848 la 1880. 

lată, în rezumat, evenimentele principale din Euro: 

pa pe timpul acestor două epoci. 

A. Epoca restauraţiunei. 

„Persoanele, care au jucat rolul principal în epoca 

jestaurațiunei au fost: Ludovic XVIII și Carol X, 

regii Franciei, Ferdinand VII regele Spaniei, Francisc 

|, împăratul Austriei, Alexandru |, ţarul Rusiei, şi 

Wilhelm al Il și al! III al Prusiei. _ 

„In această epocă domină sfânta alianță şi se pro- 

duc revoluțiuni în Europa și în colonii în modul ur- 

mător : | : 

După căderea lui Napoleon, suveranii Europeii 

Voind să aducă lucrurile în starea lor de 'mai îna- 

inte de revoluția franceză, se întruniră, în congres la 

    

(1) Rezumat din C. Svărtescu, op. citat.
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Viena (1815). La acest congres, cel mai strălucit din 
câte s'au văzut, se găsiau în persoană: Francisc |, 
împăratul Austriei ; Alexandru ], ţarul Rusiei, Wil- 
helm Il, regele Prusiei; regii Bavariei, Danemarcei 
Wiirtemburgului, 'Electorul de Hessa, Marele elector 
de Baden; ducii de Sax-Weimar, de : :-Brunswic, ide 
Nassau și de Coburg ; afară de aceasta, statele Eu- 

ropei erau reprezentate prin miniştrii și oamenii de 
stat cei mai capabili. Acest congres a hotărât între'al- 
tele, următoarele .chestiuni principale: Austria. re- 
nunță la Belgia, care. se anexează a Olanda.for mând 
Împreună un singur 'regat ; iar, în schimb, luă Veneţia 
și Milanul, republica Genova este anexată Piemon- 
tului, Prusia se mărește și dobândește hotar spre ar 
pus Rinul; această mărire a Prusiei se face pe soco- 
teala Saxoniei, care fusese aliata credincioasă a lui 
Napoleon. “Toate aceste măriri se făceau, cu scop de 
a opri, pe viitor, revărsarea elementului francez asu- 
pra Europei, pentru că se credea, cum că elementele 
vecine cu Francia, vor fi în stare să se opue, la vreme 
de inevoe, la orice agresiune a Francezilor. 

Danemarca, care, de asemenea, fusese aliată lui 
Napoleon, este pedepsită, luându-i Norvegia, care se 
anexează la Suedia. Bavaria câștigă Palatinatul. Ru- 
sia păstră marele Ducat al Varșoviei, însă dete iduca- 
tul de Possen Prusiei, care mai câștigase Prusia sa- 
xonă și Pomerania suedeză. Malta rămase a Angliei. 
etc. Regele Spaniei Ferdinand VII 'și reluă tronul. Pa- 
pa Pius VII se întoarse asemene în siatele sale. In- 
fine, Neapolul fu dat Burbonilor. | 

“Congresul de la Viena n'a mai reînființat imperiul 
german distrus de Napoleon, ci a instituit o confede- 
rațiune germană care aveă o dietă în orașul 'Frane- 
furt. Deși congresul de la Viena aredea, că a păcificat 
Europa, prin măsurile ce luase, Cu toate acestea -au 
r ămas încă multe motive de război, între cari vorm 
numără, anexarea Belgiei la Olanda, și mărirea Pie- 
montului, micșorarea prestigiului Aust rii. în Pru- 
sia. i =
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Sfânta Alianţă s'a îutiinţat ide către împăratul Riup 
siei, al Austriei și regele Prusiei, la care au mai a- 
derat și alte state, afară de Ainglia şi Papa, cu scopul 
de a păzi hotărârile dela Viena. Sa numit stântă, 
pentrucă pretindea să așeze politica Europei pe ba- 
„zele creștinismului: să se păstreze neatins dreptul di- 
vin, în puterea căruia regii și împărații şunt daţi po- 
plorului de la Dumnezeu. 

„Dar fiind mai puternic curentul de libertate “al 
poporului atât sfânta alianță, cât și congresul de la 
Viena, în loc să pacifice Europa, a tăcut, ca — ide 
la 1815 până la 1848 — să prezinte spectacolul u- 
nor dese revoluţiuni, ale poporului apăsat. 

Spania. In anul 1812, se detese op constituțituir 
ne liberală, după modelul celei franceze din 1791, 
însă după căderea ilui Napoleon, Ferdinand VII reluîn- 
du-și tronul, înlătură constituţia și se declară domn ab- 
solut, înconjurându-se “de o mulțime de favoriţi şi 
lingușitori în imâinele căror se aflau toate treburile 
statului, şi care au “fost numiți de spanioli Cama- 
rila (odae mică). (Cu ajutorul acestei camarile Fer 
dinand VII restabileşte în Spania inquisițiunea și re- 
chiamă pe lesuiţii, care fugiseră şi, în fine, începe să 
persecute pe toți aceia care cereau libertatea ȘI Ccon- 
stituțiune. 

Italia. Ferdinand regele. Neapolului și Victor E- 
manoil I, regele .Piemontului, se declară domni sb- 

„oluţi și începură a persecuta, prin toate mijloacele 
libertatea și pe aceia cari o cereâu. Victor iEmanoil 
a mers tu persecuțiunea până acolo, în cât a. inter- 
zis poporului să înveţe carte. O persecuțiune și mai 
îngrozitoare era în provinciile italiene cedate Aus-- 
triei, unde locuitorii se luptau şi pentru libertae și 
pentru naționalitate și unde faimosul Metternich can- 
celarul Austriei, a întrebuințat toate mijloacele pentru 
ca să înece, în pieptul italienilor, orice șpirit de liber- 
tate. | 

Franța. Ludovic XVIII reluându-și tronul începe 
ptersecuţiunea atât în contra partidului care cerea li- 
bertate cât și kontra partidei Bonapartiste. El a îm-
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pușcat pe Mareșalul Ney, unul din cei mai buni ge-. 

nerali ai lui Napoleon. Intr'o asemenea stare de lu- 

cruri, nimeni nu puteă să-și ridice vocea, pentru că 

chiar camera eră atât de servilă regelui, în cât în- 

su-și Ludovic "XVIII, speriindu-se de servilismul ei, 

o dizolvă. Din cauza acestor persecuțiuni, se întiinţea- - 

ză în toată Franţa societăți secrete și izbucnește dese 

gonspiraţiuni, în contra persoanei regelui, cu scop de 
a-l omori. A luat naştere aci, ca şi în Italia societatea 
Carbonarilor. | 

In anul 1818. suveranii Rusiei. Austriei şi Pru- 
sici se adunară în congres la Aix-la-Chapelle şi hotă. 
râră: între altele evacuarea teritoriului francez, de că- 
tre armatele străine după ce mai întâiu, Francia a plă- 
fit colosala sumă de 700 milioane, drept despăgubire 
de război. 

Germania. Poporul începe a fi persecutat de prin- 
cipi. cari deveniseră tirani: din această! cauză, se for- 
marăl, pretutindenea, societăți secrete, între care erâu 
Tuhendbund sau societatea virtuței și Burschenschanft 
sau societatea studenţilor. In anul 1817, protestan- 
ţii celebrară. a trei-suta aniversare a Reformei. In ziua 
de 18 Noembrie acelaș an, toți studenţii de la toare 
universitățile germane, se adunară la Vartburg, ca să 
celebreze victoria de la Lutzen şi pronunțară o 'mul- 
țime de discursuri în contra tiraniei principilor. Din 

cauza acestei mișcări a spiritului de libertate, socie- 
tăţile studenților sunt oprite o mulțime de rofesori 
Sunt destituiţi, mai multe jurnale liberale sunt su- 
primate ; [în fine, teroarea se întinde în toată Germania. 
Elnrtorul de Hessa a readus la gradul de miai îna- 
inte pe toți: acei ofițeri, cari înaintaseră, în timpul 
absenței sale, 

Revoluţiunile din Spania, Portugalia şi Italia. 

(1820 — 1821). 

„In ziua de 1 Ianuarie 1820, în Spania un sim- 
plu batalion, de '1500 oajmeni, care trebuiă să plece
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în America, pentru ca să liniştească nişte revolte în 
colonii. se revoltă şi proclaimă constituția de la '1812. 

Regele este nevoit să primească constituțiunea să des- 
fiinteze. inquisiţiunea, şi să gonească pe lesuţi; însă 
popii, cari ţineau cu Iesuiţii, alergară la fânatismul 
ploporului şi făcură ca Spania să fie sfâșiată (de răz- 
boaie civile. 

Revoluţiunea din Spania, a avut răsunet în Por- 
tugalia, care revoltându-se, proclamâră o constituțiu- 
ne şi regele Ion VI 'fă silit să-i depue jurământ. 

Tot în acelas ftimp, Carbonarii revoltară poporul 
din Neapoli şi regele Ferdinand (| este nevoit să dea o 
constituțiune poporului (1820). e 

Piemontul, după . exemplul Neapolitanilor se miș- 

că şi el, regele Victor Emarioil I, în urma acestei. miș- 

cări, abdică 'în “favoarea fratelui său Carol “Felix, 
car ar imegte constituțiunea proclamată, de popor 
1821). a. 

Intervenirea sfintei alianţe. 

Intr'un nou congres, în oraşul Laybach (1821), 
se însărcinează Austria. Ci aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor sale, adică să stabilească în Italia  ve- 
chiul regim 'despotic. :Două armate austriace năvăleso 
una în Piemont şi alta în Neapoli, bat pe piemontezi” 
şi pe neapolitani, iar regii Ferdinand Î şi Carol Fe- 

lix, devenind iabsoluţi încep. a persecuta, pe. toți îna- 

întații. Pentru a potoli revolta din Spania, in nou 

congres se adună în orașul Verona (1822), unde 

Francia tu însărcinată cu liniștirea Spaniei. O  ar- 

mată franceză pătrunse în Spania și învinse poporul 

revoltat. Constituţiunea fu desfiinţată, regele Ferdi- 

nand VII deveni domn absolut. | 
Anglia, nu numai că nu se amestecă, dar încă. a 

proclamat şi a susținut principiul de ne-intervenire 

în virtutea căruia, nici un stat n'aveă drept să se 

aimestece în treburile interne ale altora. Vom vedeă



însă că deși fefectiv nu s'a amestecat, dar indirect 
n'a stat nici odată indiferentă. 

Revoluţia coloniilor spaniole şi portugheze din 
America. . 

In coloniile spaniole și portugheze din America, 
se formară două partide între care unul voiă să 
rămână sub dominațiunea Spaniei, iar aitul lucra pen- 
tru independența coloniilor. De aci născură revoluțiile 
în colonii; astiel se răscoală Venezuela și Noua Gre- 
nadă, care unindu-se, formară republica Columbia, 
(1820). Locuitorii din Peru, de. aselmenea se revoltă 
şi se constituesc în republică. Chily, se proclamă 're- 
plublică. In 'fine Mexicul, care aparţinea, de asemenea 
Spaniei, se. revoltă și el păstrând deocamdaţă -forma 
de guvern monarhic, dar numai Mexicul se transfor- 
mă în republică (1822). 

Brazilia, o ţară unde 'domnește o primăvară e- 
ternă folosindu-se de situaţiunea din Portugalia, ge 
revoltă, proclamă independenţa și alege de împărat 
pe Don Pedro fiul regelui Portugaliei Ion VI, care, 
la plecarea tatălui său în Europa, fusese lăsat re- 
gent. Don Pedro a fost ales împărat de colonii, pen- 
tru că sprijinise cauza lor cea dreaptă. Don Pedro, 
Suindu-se pe tronul Braziliei, îricepe io domnie constitu: 
țională ; şi astfel, Brazilia și-a câștigat, independenţa 
şi azi a rămas tot sub dinastia de Braganţa, care 'dom- 
nește şi azi în Portugalia; 

Atât Spania, cât și Portugalia, nau putur face 
nimic contra acestor revolte ale coloniilor ; astfel că, 
poloniile se deslipesce ide metropolele lor și rămân in- 
dependente. 

rr 

România. 

In anul 1821 moare fanariotul Alexandru Şuţu 
domnul din Valahia; iar Mihail Şuţu, din Moldova,
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este gonit de eteriştii greci. Tudor Vladimirescu, se 
Holosește ide împrejurare și ridică stindardul de revol- : 
tă, contra domniei fanarioților. Tot atunci eterișştii, 
în cap cu Alexandru Ipsilante, după ce jefuiseră Mol- 
dova, veneau spre Bucureşti. Vladimirescu, după ce 
întărise mânăstirile de peste Olt şi le aprovizionase 
porni spre București şi se aşeză la .Cotroceni. 'lpsi- 
lante se încercă să atragă pe români de parteâ sa; 
însă Vladimirescwi răspunse: că Românii s'au 1€- 
voltat mu contra 'Turcilor, cu are ţara are legături 
vechi, pe care voeşte să Te păstreze, ci contra fanarri- 
iților cari au adus poporul român la sapă de lemn, 
iAcest răspuns făcu jpe Ipsilante vrășmaș de moarte 
2l lui Tudor. In acest timp, Turcii auzind de mişcarea 
(din principate. veneau ka s'o potolească. Tudor, se 
retrăsese la Golești unde a fost omorât. De și Vladi- 
rescu murise cu toate acestea sângele lui aduse. roade 
bune ; căci, Turcii, înțelegând singura cauză a tutua 
Tor turburărilor din principata sunt numai fanarioții, 
redau momânilor vechile lor drepturi, de a aveă domni 
pământeni. In lanul 1821, România se renaşte și ide 
aci înainte, merge, cu pași repezi, spre progres. mal 
Cu seamă sub domnii Alexandru Ghica (în Muntenia), 
Mihail Sturza (în Moldova), Ştirbeiu (în Muntenia), 
etc. Sub acești domni se înființară şcoale în itoate 
capitalele judeţelor și prin unele sate ; începură a 'se 
publică cărți și a scrie jurnale în limba română des- 
“pre care fanarioţii ziceau, că este peste putință să 
aibă gramatică. Prin tractatul de pace încheiat la 
Adrianopole (1829), Principatele române se puneau 
sub protectoratul Rusiei. In anul 1848, pe când su- 
flarea revoluţiunei adia în toată Europa, Românii se 
revoltară şi se scăpară de protectonătul Rusesc. 

Apoi prin tractatul de Paris (1856) principa- 
tele erau puse sub protecțiunea puterilor europene, 
iar de trei ani, visul îmarilor domni ai Românilor se 
realizează. Milcovul nu mai desparte pe frați. Cele 
două tări surori'şi dau mână (1859) pe o singură 
cale de progres și civilizaţiune.
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Revoluţiu nea greacă (1821— 1829). 

- Grecii se revoltară în anul 1821, ca să scuture 
jugul turcesc. Revoluţiunea greacă a luat naștere pe 
pământul românesc şi anume în lași. Aci s'a for- 
mat aşa numita leterie sau fraternitate, în capul căreia 
se afla Alexandru lIpsilante, un general rus grec de 

origină. Armatele turcești intrară în România ca să 
potolească revoluţiunea. Ipsilainte fiind: bătut de turci, 
fuge în Transilvania, unde este prins şi pus la închi- 
soare. De aci înainte revolta se transportă în Gre- 
cia 

Sultanul Mahmud văzând, că domnia sa asupra 
Greciei este aproape zdrobită, chiamă în ajutor pe 
Mehmed-Ali, pașa Egiptului. Acesta prin dibăcia sa. 
izbutise să. organizeze 'Egiptul, în toate privinţele și 
să, se scape de Turci, rămânând numai ca vasal, 

Mehmed-Ali, trimite în ajutorul suveranului, său, 
un corp de armată bine organizată, o flotă. sub no- 
manda fiului său Ibrahim. Cu acest ajutor de ta E- 
gipteni, situaţiunea grecilor se schimbă. Nu. numai Că! 
toate fortărețele cad în mâinile Egiptenilor, dar încă 
după o lungă rezistență, cade şi Misolonghi, cel mai 
pluternic adăpost al grecilor. 

Sfânta alianţă, Anglia și Frância, văzând că! 
Grecii, cu toate luptele lor ieroice şi îndelungate, vor 
fi siliţi a se supune iarăși Turcilor, intervin între Gre- 
ci și Turci, și fac să se încheie un armistițiu. Acest ar- 
mistiţiu nefiind 'observat de Ibrahim flota aliată 3 
nglo-franceză atacă și distruge cu desăvârşire flota 
otomană, într'o 'mare bătălie. lângă Navarim (Oct. 
1827). “Tot în acelaș timp, Egiptenii sunt goniți din 
Morea de către Francezi. 

Răsboiul Rusiei cu Turcia. Nicolae [. 

„După moartea împăratului Alexandru I, urmează la 
tronul Rusiei al doilea frate al său Nicolais un principe 
ambițios care visa desmembrarea imperiului turcesc. El 
folosindu-se de revoluțiunea grezică, declară război
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Turciei. Faţă cu aceste succese ale Rușilor, în acest 
război . pe care îl vom idesorie mai jos, puterile Eiuro- 

pene. temându-se de întiniderea influenţei lor în O- 

rient, încep a ameniniţă (pe Ruși, și, cui chipul acesta “se 

inchee tractatul de Adrianopoli (1829), prin care, Gre- 

cia se ideclară lindependentă însă înu în hotarele tei cele 

vechi ; Rusia arătă protectoratul asupra României şi 

Serbiei; câştigă gurile Dunării şi libera plutire pe 

acest fluviu, eum și în Dardanele: 

Grecia căpătându-și independenţa, s'a constituit 

în republică., Capodistria, care fusese organizatorul 

revoluţiei grecești, încă de când se află cancelar al 

Rusiei, a, fost ales preşedinte. Această formă de 

uvern ma ţinut mult ; căci chiar de la înteput, se nasc 

neînțelegeri între greci. În cele din urmă, însu-și Ca- 

piodistria este asasinat. Grecii, după aceia, se hotă- 

răsc să cheme la tron un principe străin, şi astfel. în 

anul 1832, alege pe Othon, principe bavarez, cu titlu 

le rege al Greciei. | 

Revoluţia franceză dela 1830 şi suirea pe trona lui 

Ludovic Filip. 

Din cauza'persecuțiunei monairhiilor, partidele îna- 

întate se constituiră într'o societate cunoscută sub nu- 

mele de: ajută-te şi Dumnezeu te va ajuta, şi la des- 

Chiderea camerei : (Martie 1830), se mamifestară că- 

tre rege, printr'o adresă cunoscută sub numele de: 

aklresa celor 221 (de deputaţi, prin care dedeau ur vot 

de neîncredere ministerului. Carol X, supărat de zcea- 

stă: îndrăsneală, disolvă camera și face un nou apel 

la națiune. 

Caral X. crezând, că printre expediţiune mili» 

tară "şi va căştiga iubirea poporului şi va face ca vI- 

itoarele camere să-i fie favorabile, întreprinde o cam- 

panie în Algeria. Incă de imai înainte, beiul din Alger 

atacase onoarea Franciei insultând pe consulul tran- 

cez de acolo. Regele Carol'X, găsind această îmipreju- 

rare. favorabilă, pe de o parte ca să-și răzbune, iar 

“pe de alta, ca să căştige iubiera poporului, trimite
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flotă în Africa. Orașul Alger este înconjurat şi silit 
să capituleze (Iulie 1830). Algeria este anexată Fran- 
ciei. 

Un iasemenea fapt strălucit, în alte timpuri ar fi 
produs un mare efect şi entuziasm, însă, die astă dată, 

- el ma avut nici 'un nezultatt, și Carol :X saivăzut înșelât 
în speranţele sale, pentru că cei 221 sunt realeşi. Faţă 
cu această împrejurare, regele dizolvă camera, supri- 
mă liberțatea presei, și modifică legiea electorâlă ast- 
fel, în cât nu putea să intre în cameră decât numai a- 
ristocraţii. Aceste. măsuri fac să se declare în 'Paris 
o revoluțiune, care durează trei zile (27, 28 şi 29 Iulie 
1830). “Toate stradele Parisului sunt baricadate. :Ar- 
mata regelui este bătută și mulțimea poporului înfus 
riată, se îndreaptă către Tuilleries şi”l coprinde. 

Regele care se găseă la St. Claud auzind că re- 
voluțiunea a triumfat, fugi daci şi trecu în Anglia îm- 
preună cu familia sa. După fuga lui Carol :X, Lu- 
dovic Filip de IOrleans fu proclamat regele  Fran- 
ciei. El revizui constituţia de la 1814, care se numi 
constituţia dela 1830. | 

Revoluţiunea Belgiei (1830—1832). 

Intre Belgieni și Olandezi era o mare rivalitate, 
din cauză că unii erau catolici iar alţii protestanți și din 
cauză că olandezii voiau să fmpue belgienilor, lim- 
ba și legile lor. Vestea despre revoluția franceză face 
pe belgieni să se revolte. Revoluţia a luat naştere 
în Bruxel, în ziua de 25 August, al cărei subiect este, 
revolta lui Mazanielo din  Neapoli. Olandezii trimit 
un corp de armată, cu să potolească revoluțiunea, însă 
este bătut, iar Belgienii proclamară independenţa ță- 
ei lor. 

Guilom, regele Olandei, face apel la puterile sem- 
natare ale tractatului de la Viena, ai căror repirezen- 
tanți se și întrunesc în conferință, li Londra. Aci se "Yecunoaşte independența Belgiei şi se pune sub pro- 
tecţiunea puterilor europene.
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Revoluţia Poloniei (1830 - 1831). 

" Indată te revoluția s'a declarat în Francia, Po- 

lonii, cari, nu aşteptau decât o împrejurare tavora- 

bilă pentru a-și câștigă lindependenţa bazându se pe 

sprijinul francezilor, se revoltară. Din nenorocire ce- 

eace a împiedecat întotdeauna o unitate de acţiune în 

Polonia, s'a întâmplat şi acum, adică cearta și dis- 

cordia între partide. Partida democratică voiă inde- 

pendenţa complectă pe când aristocrații cereau ses- 

pectul constituțiunei. Țarul_ Nicolae trimite în Polonia 

un corp ide 100.000 'oajmeni. Cea imai mare parte din re- 

voltaţi, fură trimişi în Şiberia, parte fugiră în Aus- 

tria şi Prusia. Averile lor fură confiscate. In urma 

acestei revoluţiuni, Polonia pierde ori-ce umbră de 

libertate şi devine o provincie curată rusească. 

Revoluţia din Italia (1831—1832). 

Statele papale, sub papa Gregoriu XVI, erau în- 

tr'o imare anarhie și apăsată de popi ; din această cau- 

ză poporul animat de idei liberale se revoltă. Ince- 

ceputul Pa făcut orașul Bolonia. Papa nefiind sin- 

gur în stare să potolească revoluția, chiamă în aju- 

tor pe austriaci. Deși 'mişcarea poporului se 'năbu- 

şise cu. toate acestea, administrațiunea cea păcăltoasă 

şi abuzurile, făcură, ca poporul săi se revolte din nou. 

Şi de astădată, Papa Gregoriu XVI, ca să-și liniștea- 

scă supușii, alergă tot la austriaoi, şi cu chipul ace- 

sta, Italia rămase tot în starea de mai înainte. 

Egiptul (1831—1841). 

In orientul Europei, în acest timp se petreceau 

mari evenimente. Astfel IMehmed-Ali, pașa Egiptu- 

lui, izbutise să se sustragă (de sub idominațiunea: tur- 

cească și să rămână numai vasal al Sultanului. jApoi 

organizând Egiptul Imlilităresc, căuta numai să-şi câş- 

tipe independența, dar încă să facă cuceriri în ip 

riul otoman. Astţel”fiate" sir” lbrahifi  Cuprin 
. . Pi 

- | e ——— 
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bate cu desăvârşire pe Turci lângă Konich şi amenință 
Constantinopolul. Faţă cu aceste victorii ale Egipte- 
nilor, Sultanul Mahmud, speriat, chiamă în ajutor pe 
ruşi. Ţarul Nicolae se grăbeşte; a se folosi de ocaziune, 
pentru.a pune pe Turcia sub protecțiunea sa, și tri- 
mite un corp de armată, care să apere Constantino - 
polul. - 
| Franţa și - Anglia, speriate de infiuenţa mosco- 
vită! în orient, intervin și pacea se încheie cu condiție 
ca Siria, să se cedeze lui Mehmed Aii. Această pace n?a 
ținut mult. Sultanul Mahmud voind să: ia Siria începe 
iarăși răsboiul, însă 'de astă dată, turcii sunt învinși, 
de Ibrahim lângă .Nezib. In urma acestei învingeri, 
Sultanul văzându-și integritatea imperiului amenin- 
ţată face apel la ajutorui puterilor Europene şi unzi cu 
seamă la Franţa. Cu chipul acesta şi cu ajutorul Fran- 
ței se închee pacea, prin care Mehmed-Ali cedă Siria, 
însă Poarta Otomană îi recunoaște posesiunea ere- 
ditară a Egiptului, astfel că, în Egipt s'a stabilit o 
dinastie. In urma acestei păci, puterire Europene sub- 
scriseră un tractat numit convenfiunea strâmtorilor, 
prin care Turcia câştigă dreptul de a interzice intra- 
rea în Bosfor a. vaselor de răsboi ale oricărei na- | 

țiuni, 

B) Epoca“contemporană. 

Această epocă se distinge prin revoluţia franceză 
de la 1848 şi prin întemeerea principiilor democratice 
şi a constituționalismului. 

Poporul francez cerea cu stăruință modificarea le- 
gei electorale. Guizot preşedintele consiliului de wmi- 
niştri eră: surd la toate cererile poporului. Partidele 
înaintate organizaseră banchete de protestare în toate 
oraşele Franţei la cari se țineau discursuri foarte 'wi- 
olente, în contra ministerului. Un asemenea banchet 
eră să se dea în Paris, în ziua ide 22 Februarie 1 843, 
insă el este oprit de 'Guizot. Oprirea. acestui ibainchet 
fu semnalul revoluţiunei. Tot Ludovic Filip, înlă- 
“ww A doua zi pe Guizot idela minister, şi cu chipul
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acesta, lucrurile se păreau liniștite ; dar chiar în a- 
ceastă zi (23 Februarie), întâmplându-se o ceartă în 
tre popor și soldaţi și făcându-se omor ulițele sunt 
„din nou baricadate ; în deşert, regele se încearcă lsă 
potolească. revoluţia, chemând la minister pe liberalii 
Thiers şi 'Odilon Barrot, pentru că poporul înfuniat 
înaintează spre Tuilleries. Atunci Ludovic Filip este 
nevoit să fugă şi să treacă în Anglia.ţ 

După fuga regelui, se proclamă republică şi se 
institui un guvern provizoriu. Apoi în ziua de 4 Mai 
1848, se. strânse la Paris o adunare constituantă, Care 
să dea o constituțiune Franţei. O comisiune executivă, 
compusă din cinci membrii luăslocul“ guvernnlui provi- 
zoriu. 

Deşi adunarea constituantă fusese aleasă prin vot 
universal cu toată majoritatea membrilor ei eră mo- 
narhică lucru care supără atât de mult pe republicani, 
încât Tucrau ca să dizolve adunarea. Această:  încer- 
care a republicanilor avi rezultate foarte triste, căci, 
Parisul revoltându-se, 'se (dete naștere la niște adevă- 
rate lupte, între republicani şi adunare, în cari 'Sa văr- 
sat șiroaie de sânge. Pentru ca să liniștească iaceastă 
stare ide lucruri, adunarea a fost nevoită să dea ge- 
neralului Cavainac o putere dictatorială şi numâi Cu 
chipul acesta s'au putut potoli turburările. După ce 
lucrurile s'au liniștit, Constituanta a pururi să'şi ur- 

meze în pace, desbaterile sale. In fine, în ziua de 10 
Decembrie 1848 principele Ludovic Napoleon Bona- 
parte fu ales preşedinte al Republicei, cu o majoritate 
de 5 (milioane jumătate voturi. Lucrările Constitua u- 

tei se mai prelungiră) până în ziua de '27 Mai 1849 
când se dete loc adunării legislative. 

Revoluţiunile din Italia, Austria şi Germania. 

Revoluţia franceză dela 1848, cât și cea dela 

1830, ia avut răsunet în toată Europa, așa Că foarte 

mulţi suverani, mal ales din Italia s'au grăbit să dea 

câte o constituţie. Numai Austria nu voiă să schimbe



20 

nimic, în posesiunile sale din Italia. Din această cauză, 
Italienii de sub Austria se r&voltară. Această revoltă 

a Italienilor de.sub Austria a fost sprijinită de Carol 

Albert, regele Piemontului, de Leopo'd II, ducele Tos- 
canei şi chiar de însu-și Papa. 

Din Italia, schinteea revoluțiunei sări în inima 

Austriei, în Viena. In ziua de 1/13 Martie, poporul: Vi- 

enez se revoltă și cere :o konstituțiune. Impăratul Fer- 

dinand | este nevoit să se supună dorinței poporului. 
Pe când Viena se linișteă, rrevoluțiunea ridica capul 
în alte părți. Bohemii și Ungurii, apăsaţi de idespo- 
tismul Habsburgilor, se revoltară. Ii 

Bohemii ceii mai civilizați dintre slavi, instituesc 
la Praga un congres slav, şi se shotărăsc a formă'.o 
confederaţiune a tuturor popoarelor slave, din impe- 
riul austriac. Generalul Windich-OGroetz merge contra 
Bohemilor cuprinde Praga și'revolta este înăbuşită. 

In acest timp maște revoluțiunea ungurilor şi ro- 
mânilor pe care o descriem în capitolele -următoare. 

Din Austria. scânteia revoluțiunei a trecut în Ger- 
mania și mai cu seamă în Prusia, (18 :Mariie). Regele 
Prusiei Frideric Guilom al IV, constrâns de poporul 
berlinez promite că va lucră pentru răspândirea ide- 
ilor constituționale în toată: Germania și în acelaş 
timp, convoacă o dietă, în oraşul Francfurt, care să 
înzestreze Germania cu o eonstituțiune federală. Insă 
această dietă, sfâșiată de partide şi pierdu timpul 
în discuțiuni ideşarte şi se despărți, fără să fi făcut : 
ceva, astfel încât, lucrurile rămaseră în starea de mai 
înainte. 

Li 
Franţa sub Napoleon III Impărat. (1852—1870). 
Napoleon alegându-se preşedinte al republicei ştia că 

cupă împlinirea termenului de patru ani, conform con- 
stituțiunei nu putea să fie imediat reales. De aceia lu- 
cra din toate puterile, ca să modifice constituțiunea, Și 
intâmpinând rezistența din partea Adunării, se ho- 
tări să facă o lovitu ură de stat. Astfel, în noaprea de . „2 Decembrie 1851, după ce a umplut Parisul ku ar-
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mată, arestează pe câțiva deputați, dizolvă camera Şi 
se proclamă preşedinte pe 10 ani. După un an (2 De- 

„-cembrie 1852), fă proclamat împărat al Francezilor, 
sub numele de Napoleon III | 

In timpul domniei lui Napoleon III, în Europa 
se produc războaie crâncene și aproape generale pe 
care le descriem mai jos. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1). Congresele ce au urmat după răsboiul cel mare, 
maj ales cel din 1920—1922, şi, în special, congre- 
sul dela Genua, pot fi socotite ca o ireediitare, după: uni 
secol, a congresului de la. Viena tu deosebire că atunci 
era Franţa în locul Germaniei. 

Dacă după alt secol ide aci înainte se va repetat ace. 
laş fenomen nu putem spune cu siguranţă, dar putem 
afirmă că diplomaţii de la Genua, nu sunt cu mult 
mai înaintați decât cei dela Viena, nici în ceeace pri- 
veşte dreptul sufletesc al popoarelor. nici în ceeace 
priveşte orânduirea materială a nevoilor lor de toate 
zilele. —— 

lată ce spune d-nul Iorga despre congresul de la 
Viena care se întrunise pentru a hotărî asupra ţărilor 
şi popoarelor din Europa: 

„Aceasta eră sarcină grea, cu multă răspundere. 
Dar diplomaţii crescuţi în şcoala ușuratecă a seco- 
lului al XVIII-lea nu se priveau ca făcând parte din- 
tr'un popor sau ca având idatorii faţă de o ţară, Fi 
numai ca trimişi ai unei dinastii, însărcinaţi să facă și 
birui interesele aceiei dinastii. Ei împărţiau ţările și 
oamenii fără $ă se gândească la trecutul, Ia iinteresele 
actuale ale ţărilor, ia împrejurările economice pe care 
deosebitele neamuri le hrăniau în sufletul lor. Ba nw 
ținură seamă une ori nici de jertfele ce făcuseră atâ- 
tea neamuri pentru zdrobirea tiraniei lui Napoleon 
(minunată e, astfel, lupta ţăranilor din Tirol, sub An- 
dreas Hofer). . , 

Atâţia kilometri pătraţi, atâția oameni cutăruia, 
alți “kilometri pătraţi şi alţți oameni cutărui altuia, —
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acestea erau principiile de care se călăuziau trimişii 
Suveranilor Europei la adunarea cea mare din Vienâ)”?. 
(Istoria Lumii, vol. II, pag. 209). | 

2). In timpul războiului din 1828—29 ruşii aui 
arestat pe domnul român loan Sandu Sturza. 

Despre ldemnitatea acestui domn boer de ţară iată 
ce zice d-nul lorga: 

„Ofiţerul spuse lui „Vodă că-i pune strajă ca 
să-i facă cinste. Vodă răspunse ofițerului că de icin- 
stea rusească mare nevoie, căci îl păzeşte Dumnezeu, 
dar că ioaspetele e slobold, dacă are poruncă să-l prin- 
dă, a'şi face datoria“. (Istoria $Lumii, vol. II, pagina 
220). : Ă ! EI: 

3). După războiul din 1828—29, deși Rusia ar 
fi voit să rămână) pentru mult timp în ţările românești, 
am văzut că dreptatea şi adevărul au triumfat şi ru- 
şii au plecat din țară rămânând aci domni pământeni Şi 
o constituție. 

lată acum a:doua fază binecuvântată ce a urmat 
pentru noi după războiul din Crimeea dela 1854, pe . care o reproducem din N. Iorga: 

„In cât ne privește pe moi, s'a ajuns, în sfârşit, 
după multă greutate, la părerea că trebue să mi se 
dea voe a ne alcătui după dorinţa noastră. Aceasta era, 
în rândul întâi părerea lui Napoleon Il'-lea, pe cârd 
Austria, care ocupase Priucipatele cu învoirea Euro- 
pei ar fi vrut să le păstreze totdeauna pentru dânsa, 
iar Anglia înțelegea! să Gprijinească maj departe pe Tur- 
ci şi să nu li se facă ruşinea şi” paguba de a li răpi 
almestecul în afacerile româneşti. 

Tratatul din Paris deslipi din Basarabia ruseașcă! 
trei județe: Cahul, Bolgradul, în jurul orașului Bol- grad, locuit de coloniști aduși din Bulgaria, şi Is= mailul, numit după cetatea, cu acest nujme. Cele două din urmă judeţe maveau, în urma colonizării întinse pe care o tăcuse guvernul țarului, o poporaţie ro-
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mânească mai deasă, ci erau un fol de adăpost pentru 
vagabonzii din toată lumea. 

Inţelegându-se Napoleon cu regina Angliei, se 
adunară Divanurile ad-hoc, adică Divanurile che- 
mate pentru un scop anumit, care trebuiau să-și sa- 
răte părerea asupra celei mai bune orândueli ce sar 
potrivi cu țările noastre. Eră vorba dacă Divanurile 
vor votă pentru Unirea Moldovei cu Ţara Românească 
sau pentru păstrarea 'desbinării Românilor de la Du- 
nare în două State. Cu toate amenințările Turtilor, cu 
toate. viclenele intrigi ale Austriei cu toata pofta de 
stăpânire care mergeă până la trădare, a unor bocri, şi 
chiar a fostului domn Mihai Sturza, cu toate uneltirile 
Caimacamului Moldovei, grecul Vogoridi, Divanurile 
primiră Unirea. Când potrivit cu prevederile Con- 
stituţiei ceiei nou, pe care o dăduse Europei Conven- 
tia din Paris, membrii Divanului se adunară încă o- 
dată pentru a aleg& pe viitorii stăpânitori ai Principa- 
telor, asupra unui singur nujme se opriră și voturile 
Moldovenilor şi Muntenilor care veniră mai târziu. 

Alesul eră un tânăr dintr”o familie destul de ve- 

che, dar nu tocmai bogată, Alexandru Cuza, care fu- 
sese pe rând prefect la Galaţi și colonel în oastea lui 
Vogoridi (pejatunci Vogoridi înainta foarte repede 
pe orice ofițer tânăr până la gradul de colonel). El 
lua numele de Alexandru. loan l-iu, şi Puterile, care 
nu vedeau toate cu ochii buni îndeplinirea Unirii, ei 
credeau că me pot ținea tot diespărțiți, ca o adunare; CO 
imună, care şi-ar fi ținut şedinţele la Focşani, ttre- 
buiră să recunoască faptul îndeplinit. Nici Austria nuj 

eră în imăsură: să deie iarăși drumul regimentelor sale 

prin pasurile Carpaţilor ca să ne ocupe din nou, „și, 
cât despre Turci, deși biruitori împotriva Rușilor, ei 
erau așă de slăbiți încât mu li-ar fi fost cu putință să 

înceapă alte isprăvi războinice. , 

4). In perioada dela, 1815 la 1865 puterile imajră 
<uropene, după ce au trecut prin crizele de orânduire 

slocială, au pronunțat din ce în ce mai mult tendinţa
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lor de expansiune către colonii şi astfel au :mai aidă- 
agat încă o sămânță; de vrajbă la, celelalte cajuze care 
pirovocau războaiele de până atunci. 

In volumele IV, V, VI cari vor urmă, vom arătă 
cum a luat naștere nevoia de colonii, ice rezultate „e- 
conomice au dat şi ce anume războaie s'au: provocat 
din cauza lor. -- 

5). După războiul din 1829. prin tratatul de ia 
Adrianopole s'a prevăzut că domnii în țara românea- 
scă să fie pe viaţă, iar prin convenția, de la Acker- 
man s'a prevăzut ca ambele principalte să capete :a- 
şezăminte nouă şi ca două comisiuni de boeri, deci 
după alcătuirea constituţiei şi alegerea domnilor pă- 
mânteni, rușii trebuiau să părăsească țara, însă ei 'se 
așezară aci dea-binelea șijar îi stat încă multă vre- 
me dacă poporul românesc la 1848 n'ar fi știut să 
pună capăt tendinţelor rusești.



CAPITOLUL Il. 

CAMPANIA DIN 1828—1829 IN EUROPA. 

Cauzele războiului. 

In: anul 1821 isbucneşte răsboiul grecilor contra 
ftăpânirei turceşti, în urma semnalului dat de Alexan- 
tiru Ipsilante, care începe revoluţia contra turcilor în 
țara românească, ” 

Insurecțiunea din România este reprimată repede 
de turci iar cei din Grecia nu isbulteşte aşă de repezle 
precuim se credeă. In Ianuarie 1821 Grecia se proclamă 
independentă şi până în fanul : 1825 ea rezistă; victo- 
rioasăi contra turcilor. Din acest an, venind în ajutorul 
turcilor o armată egipteană, distruge cu totul, (în timp 
de 2 ani) orice rezistență din partea grecilor. | 

In timpul acesta murind ţarul 'Alexandru, îi urmă 
la tron fratele săiu Nicolae I. Acesta ceru imediat sul- 
tanului satisfocție pentru masacrele suferite de creștini 
în Constantinopole și pentru insulta adusă prin a- 
Leastă religie ortodoxă ; el măi insistă încă să:se pună 
capăt exterminării Grecilor, _ 

Pe lângă Rusia se mai Alătură Franţa şi Anglia 
şi câte trele cer sultanului să recunoască autonomia! 
grecilor. | 

CO escadră, compusă (din vase franceze, ruse şi cu- 
gleze, fiind trimisă pe 'țărimul 'Moreei, dă în. rada dela 
iINavarin peste flota turco-egipteanăl, pe care o distruge 
la 20. Octombrie 1827.
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Sultanul refuză 'orice roncesiune puterilor, ca con- 
Secinţăi un corp francez debarcă în Moreea şi goni 
pe Turci (1828). In același timp, țarul: Nicolae 'declarăl 
în anul 1828 răsboi Turciei. 

Campania din 1828—29 are loc pe două teatre 
de operație în Europa și în Asia; nu vom! descrie 
ide cât evenimentele petrecute pe teatrul de răsboi 
(european, mai importante pentru noi, unele din ele 
având loc chiar în ţara noastră. 

Forţele adversarilor şi planurile de campanie. 

Pentru campania în Turcia de Europa, Rusia mo- 
bilizează o armată în Basarabia. | | 

Această armată se compuneă din 3 corpuri adică: 
Corpul 3, generalul Rudjievici ; corpul 6, gene- 

ral Woinov; corpul 7 generalul Roth. | 
Comandantul de căpătenie al acestei armate fii 

mumit contele de Wittgenstein. 
Efectivul total, circa, +00.000 oameni. 

Flota turcă fiind! distrusă la Navarin, flota rusă 
domină Marea Neagră și Dunărea. | 

(Turcia dispunea de o armată reguiv ă organizată: 
lupă modelul armatelor europene al cărui efectiv se 
ridică la 60.000 oameni Afară de această armată re- 
gulată, turcii mal puteau compla pe armata neregu- 
lată, formată în majoritate de cavalerie asiatică şi 
Care reprezentă un total de 100.000 oameni. 

Eliminând trupele cari erau destinate să lupte în 
Asiaamică și pe cele ce aveau să formeze, garnizoana 
în Constantinopole, în (Dardanele, prectm şi în alte 
cetăți, ca să se asigure! (diferitele! frontiere, nu rămâneă, 
pentru răsboiul contra Rusiei, pe teatrul de tăsboi din 
Europa decât vre'o 80.000 oameni, din care cear mai 
mare parte aparținea unei armate regulate, | 

___ Din această armată 25.0000 oameni formau, gar: 
nizoanele diferitelor cetăţi de pe Dunăre, iar restul; 
de 55.000, oameni au fost concentrați încetul cu în- 
retul la Adrianopol şi la Şumla, 

Flota turcă , compusă din câteva vase, staţionă



27 

în portul dela Bujuc, iar flotila dupe Dunăre, inferioarăj 

celei rusești, aproape de Brăila. 
Corpul 3 rus trebuiă să! treacă Dunărea pe lângă I- 

sacea. în Dobrogea, să înainteze pânăla Varna-Sumlă, 
Să ia aceste cetăți și apoi trecând Balcanii să| se îndrepte 
către “Constantinopole. - 

Această armată de ofensivă, aproape 30.000 oa- 
imeni, trebuiă să fie însoțită de flota pe Mare, pe când 
elelalte 2 corpuri trebuiau să-i acopere flancul drept 
Și baza şi anume: 

Corpul 7 'să înconjoare şi să asedieze diferitele ce- 
tăți 'de pe Dunăre și (din Dobrogea, iar corpul 6 tre 
Duiă să ocupe principatele, să 'se asigure del resursele 
din ele, pentru a satisface trebuințele armatei dej o- 
iperațiuni şi să! prevină orice atac al turcilor dinspre 
“Calafat sau Giurgiu în spatele armatei ruseşti, 

Turcii naveau niciun plan bine stabilit, risipirea 
„prea mare a forțelor lor îi obligă la'.cea mai strictă) de: 
(fensivă. Ei părăsiseră! (Moldova şi Muntenia din cauză] 
“că maveau trupe suficiente ca să le menţină și .pă- 
peau că voesc să reziste (pre Dunăre ca să câștige timpul 

necesar adunării forțelor în Bulgaria cari se concentrau 

cu încetul la Şumla si Adrianopole. 

Desfăşurarea operaţiunilor. 

Armata rusă eră concentrată în Basarabia de pe 
Aa începutul lunei Mai 1828. La 7 Mai corpul 7 trece 

Prutul pela Sculeni şi Fâlciu, ocupă Iaşi işi: puţin 

Jdupă aceasta, Bucureştii. Parte din corpul 6 ocupă| 
şi Craiova trimițând o avangardă dincolo de Jiu. Micile 

„detașamente turcești se retrag peste Duriăre în faţa. 

Anaintării ruşilor, eșirile neînsemnate intreprinse de 

“trupele turceşti, ce se sprijineau pe Calafat și: Giurgiu, 

fură respinse. 
Corpul 7 care la rândul său, trecuse Prutul pela | 

vadul lui Isac, se îndreptase la sud spre Brăila, al 

dărui asediu începe la 19 Mai. In timpul acesta, corpul



28 

3, care se găseă în sudul Basarabiei, se: „concentră 
între Reni, şi Ismail, în vederea; trecerii peste IDiujnărrey 

Corpul al 3-lea Îhotărește trecerea Dunărei pela, 
3 kilometri la est de Isacea şi în apropiere de satuli 
Nou. Pentru înlesnirea. trecerii, ruşii încep la 8 Iunie 
construcția unui pod, sub protecția unei brigade de 
vânători, trecută în bărci de dreapta Dunării: La 9 
lunie seara, postul fiind terminat, se începe trece- 
rea care se termină la 11 (Iunie, când corpul al 3-leaj 
întreg este pe idreapta 'Dunkării. La 12 Iunie se ocupă: 
Măcinul, Babadag, etc. La 25 Iunie grosul corpului 
tus ajunge pe valul lui Traian, adică în 14 zile nu. 
făcură decât 150 kim. 

In timpul intrării, ruşii văzând că dispun de forțe: 
puține mobilizează încă 2 corpuri de armată, adică 
corpurile 2 şi garda. Date fiind greutățile de mobili-- 
zare şi depărtarea de unde trebuiă să; vină! aceste cor- 
puri, ele nu pot ajunge la Dunăre decât în August; 
iar garda nu sosește în fața Varnea decât pe lă 9; 
Septembrie. Când corpul 3 a âjuns pe valul, lui Traiar. 
este oprit pentruca să se funească: cu vaporul 7 şi 
cu jumătate cu corpul 6. 

In adevăr, Brăila, care eră asediată de corpul 7,. 
capitulează la 19 Iunie. Prin aceasta corpul 7, deve- 
nind disponibil trece Dunărea şi ajunge pe valul lui. 
Traian unde se unește cu corpul al 3-lea. 

O divizie din corpul 6 trece Dunărea pela Hâr- Şova și înaintează spre Silistra al cărui asediu! începe: “pe la 21 lunie. In acest timp! rușii! nu mau auf îns princ - cipate decât. o divizie din corpul 6, aproape 10.000; 
pameni, cari trebuiau să facă fată tuturor eventuali- 
tăților. . 

Turcii erau foarte răspândi 
din cadrilater şi depe țărmurile 
gust ei adusese în Vidin vreo 25,000 oameni, La 18 August Comandantul Vidinului. luând ofensiva. trece Dunărea și atacă pe ruși, respingându-i până şi spre Craiova. înapoia Jiului. Turcii, însă, nu urmăresc mai departe și se reîntore. Ruşii revenind dau peste turci: la Bailești și deși ei erau numai vre”a 5.000 pecân 

ți prin diferitele cetăţi 
Dunării. Prin luna! Au--
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“turcii peste 20.000 , aceștia din: urmă! sunt nevoiţi să se 
retragă spre (Calafat din cauză Că rușii îi surprind şi 
îi bat complectamente. La 24 Octombrie ei evacuează 
4chiar Calafatul fără ca să fie siliţi şi orașul este 
„Ocupat imediat de'ruşi. 

' Inaintarea spre Șumla. 

Pela jumătatea lui Iulie situația rușilor este ur- 
“mătoarea : O 'divizie, din corpul 6 în principate, ia doua 
divizie din corpul 6 la asediul Silistrei, iar corpurile 3 

-Şi 1 către Hagi-Oglu-Bazargic având ca avangarde îns 
pinse înainte o divizie spre Varna şi alta: spre Coslugea. 

Până la 16 Iunie ruşii aveau intențiunea să înaln- 
teze cu grosul spre Varna, aflând însă căj grosul ar- 
anatei turceşti este la Şumla, ef schimbă planul !de 
operație şi pornesc cu grosul spre Şumla prin Cos- 
* ugea. 

In zilele de 17, 18, 19 Iulie, grosul armatei 
rusești înaintează către leni-Banzar, respingând pe turci 

«cari se găseau aci spre Șumla. La 20 armâtă rusă 
«ese în fața Şumlei. Toate încercările rusilor în cele 
O săptămâni următoare de a închide Şumla cel puţin 
Xlinspre est şi sud sunt zadarnice. 

ia 25 August Husain-Pașa făcând o eșire vigug 
roasă din Şumla, obligă pe Wittgenstein să părăsească 
„planul, prin care voiă să închidă complect Şumla și a 
se mulțumi numai cu o simplă! observare a cetăţii. 

Asediul Varnei. 

Rușii trimiseseră divizia Suchtelen spre Varna, ca ” 
să acopere aripă stângă. In cele din urmă se decid să! 
asedieze această cetate având și sprijinur flotilei. Im- 
presurarea complectă a cetăţii nu se poate face însă 
Xlecât la 9 Septembrie, după ice sosește și garda. Ime- 
iat, după această dată, începe asediul. 

Atacurile rușilor ; idate în. mai multe rânduri asu- 
-pra cetăței, sunt respinse ; deși rușii reuşesc săj facă] 
mai 'multe breșe în zidurile fortărețelor. | 

.
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La 10 Octombrie Izet-Paşa este nevoit să capitutr 
Heze ; din cauza trădărei unui general turc lusuif-Paşa, 
care, fiind cumpărat cu bani ; trecii de partea rușilor. 

Sfârşitul campaniei din 1828. 

Deoarece iarna se apropiase şi mijloacele rușilor 
erau insuficiente pentru a continuă operațiunile, sunat 
nevoiţi, să se mulțumească, pentru acest an, numai Cu 
ocuparea Varnei. Pela finele lui Octombrie ei încep 
retragerea lin principate. Corpurile '6 şi 7 rămân la 
Varna, Pravalia, Coslugea, Bazargic iar corpurile 2 
şi 3 ocupă! cantonamente în Moldova şi în Muntenia 
până la Craiova. | 

Garda se retrage în Basarabia. Trupele ruse erau 
astiel răspândite dela Varna pânăla Crâvovă pe o dis- 
tanță de 400 km. La Silistra ca și la Rușciuc, turcii 

“erau stăpâni pe ambele “maluri ale Dunărei. Austria , 
crezând că rușii au intenția să ocupe, în mod definitiv 
principatele , concentrează o armată de 80.000 în Tran- 
Silvania. | 

CONTINUAREA OPERAȚIUNILOR ÎN ANUL 1829. 

| "Situaţia generală. | 

Comandant al armatei ruse fă numit generalut 
Diebici ; armata lde operaţie coprindeă 4 corpuri: 2, 
3, 6 și 7. rm 

In total erau vre-o 80.000 oameni combatanți ca- 
valeria ceva mai numeroasă ca în anul trecut, 

Turcia ocupase, din vreme, cetățile depe. țărmit 
D'unării. * Afară de aceasta în Șumla erau vreo :30.000 
combatanți sub Reşid-Pașa, 20—30.000 sub Kusein: 
Paşa erau la Aidos, iar în Silistra și Rusciuk se găseau: 
vreo 20.000 oameni. 

Pianuri de operaţie. 

Ruşii voiau să ia mai întâi Silistra, apoi rezemaţi
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pe ca. şi pe Varna, să înainteze peste Balcani către AL- 
drianopole fără a se mai îngriji de. Şumia. | 

Turcii “se mulțumesc de a se apără, înt contra in- 
vaziei ruse, prin întoarceri ofensive din Şumla și Rus- 
ciuk. 

Incă kdela 15 Februarie 1829 flota rusă începe cam- 
pania, prin ocuparea întăririlor dela Sizopol dieia in- 
trarea portului Burgas , pentru a-şi asigură un punct 
ile sprijin la sud: de Balvani. 

O încercare a lui Kusein de a recuceri aceste în- 
tăriri, la 9 Aprilie, este respinsă. 

Asediul Silistrei. 

La 8 Mai, generalul Diebici trece Daimnărea pela 
„Hârșova cu grosul corpurilor 2 și 3 şi! înaintează pe 

jărimul Dunărei prin Cerna- Vodă. către Silistra. Din 
cauza drumurilor rele abia la 17 Mai âjunga înaintea 
Silistrei. In ziua de 21 trece Dunărea pe (bărci şi restul 
corpului de armată ce rămăsese la Călăraşi. Ruşii! în-. 
cep asediul așezând o divizie la Kaorgu care'.să asigure 
spatele corpului de asediu. 

in timpul acesta turcii iau otensiva din Şumia. 
la 10 Mai, cu 20.000 oameni în două coloane, către 
IEschi-Arnăuilar şi Pravadia, unde ajung la 17 Mai, 
atacă pe ruși. (corpurile 6 și 7), dar nu reuşesc ai 
respinge (din poziţiile lor. Corpurile 6 şi 7 ruse coneen- 
trează la Coslugea unde ocupă o poziţie foarta tare. 
Când Diebici, (care eră la Silistra) , află de ofensiva 
lui Reşid Paşa porni imediat corpul 2 către Coslugeai 
pientruca împreună cu: corpiurile 6 şi 7 săiatace pe turci, 
imai înainte ca acesta să se retragă în Şumla. 

Corpul 3 itămâne la asediul Silistrei, iar corpul! 2 
înaintează prin leni-Bazar către Matzara unde ajunge 
la 1U Iunie. La 11 lunie Reşid atacă' pe ruși la Mat- 
zara, dar ruşii avusese timp să concentreze toata for- 

țele. Este bătut şi inevoit să se retragă la Șumla.; 
Diebici se opreşte, pentru un moment la Leni- 

Bazar în faţa Şumlei, mai înâinte de a porni spre 

Balcani, căci vreă să se unească şi cu, corpul 3,
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Silistra, după 44 zile de înconjurare , capitulează 
la :29 Iunie. Corpul 3, devenind disponibil înaintează| 
către leni-Bazar, lunde se unește cu celelalte corpuri 
ale armatei rusești. | 

Inaintarea lui Diebici peste Balcani. 

Diebici, fiind hotărât să înainteze spre sud ; (peste 
Balcani) , idecide ca corpul 3 să-i acopere flancul drept 
contra armatei turcești din Șumla, iar celelalte corpuri 
de armată , cu un efectiv de 30.000 oameni, să treacăi 
Balcanii în 3 coloane: corpul 6 trebuiă să: înainteze 
spre Varna şi de aci spre Burgas, corpul! 7 dela Pra- 
vadi spre Aidos, corpul 2 trebuiă săi urmeze ca re- 
zervă, corpul 0. N 

La 25 Iuiie toate trele corpuri se găseaul la nord 
de Burgas. Corpul 6 intră [în Burgas face, jegjătura cu 
flota rusă. La 25 Lulie corpul 1 trusf respinge atacul lui 
Husein la Aidos. 

La 31 lulie resping 'un ait atac al 'turcilor la lam! 
boli. In fine la 12 'August, Diebici bate cu :desălvârt+ 
şire pe Rezid la Slivna şi la 20 ocupă Adrianopole. 
Armata rusă se găseă , acum , numai la'2304klm. 

Sfârşitul campaniei. 

Desi rușii se găseau la 230 klm. de Cionstantinos 
pole, totuși armata fiind bântuită de boale şi sleită! 
de efective se găsiă în situaţie foarte rea. 

In această stare şi cu slabele efective de care “dispunea, Diebici nu mai puteă continuă ofensiva mai 
ales că turcii urmau să fie întăriți încurâne cu o ar- 
mată ide 40.000 arnăuți ce se adunase la Sofia. . 

Diebici începe negocirile şi reușește să închee ; 
la 14 Septembrie; un tratat de pace, maii înainte ca 
Turcia și celelaite puteri să afle adevărata stare, a arh 
imatelor sale. | 

După preliminările păceli dela Adrianopole, urmă 
conferința dela Londra, în care se recunoaște indepene 
dența Greciei, iar principatele "Dunărene și Serbia; irec
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sub protectoratul rusesc. Afară de aceasta Rusia mai 
pbţine şi gurile Dunărei şi câteva cetăți de pe coastele 
estice ale Mărei Negre. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1. Moltke, în memoriile sale, spune că înainta. 

vea rușilor spre Șumla nu a fost bine aleasă. El de: 

+monstrează că Varna eră obiectivul geografic cel mai 

important pentru ruși şi că dacă rușii sar îi  în- 

dreptat către acest din urmă punct ar fi obținut a- 

vantaje imult imai satisfăcătoare, deoarece vama îi leagă 

cu flota şi le ofereă un punct de teazim pentru opera“ 
iunile ulterioare în Balcani. 

2. “Turcii, care ocupau Silistra, ar fi putut ataca 
pe ruși în timpul iernei din 1828, însă ei nu au făcut 

mici-o imișcare ca să profite de această situațiune. 

3. Planul de campanie al rușilor din 1828 păcă- 

“uește, ca și cel din 1877, cămnu ţine seamă nici de for- 

țele adversarului, nici de topografia terenului, nici de 

întinderea teatrului de operațiuni. Rușii cred 

că trei corpuri de aumată le sunt de ajuns ca să ajungă 

la (onstantinopole. 

4. Armata turcă, împărțită în tot lungul Dunărei, 

fără un plan de campanie bine fixat și. cu comandanți 

care conduceau fiecare pe comptul său, nu a putut pro- 

"+ită de situațiunea avantajoasă! ce s'a prezen“ar 

5. La finele cam paniei din 1828 armata rusă se 

împarte în două grupe separate prin Dunăre, greșale 

“pe care ar fi putut profita armata turcă bătând Fiecare 

grup în parte. Insă, „pentru asemenea operaţiune, nu 

eră pregătit comandamentul turc. 

6. Planul lui Diebici , de a asediă Silistra , la în- 

deputul operaţiunilor din 1929, eră bun, asigurân-
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du-se, prin aceasta, legătura între cele două grupa ale 
alimatei sale. 

7. Când turcii au atacat corpurile 6 și 7, Diebici; 
a mascat Silistra cu un detaşament de 12.000 oameni ; 
iar el a primit să se întrunească cu aceste două. cor- 
puri. Măsura aceasta probează că Diebici înțelegea 
bine situaţia în care s“ar fi găsit dacă! turcii băteau cele 
două corpuri de armată. 

“8. Diebici, găsindu-se în situațiune foarte cri- 
tică, după trecerea Balcanilor, a făcut foarte bine: că 
a grăbit tratativele de pace înainte ca adversarii săi: 
să cunoască slăbiciunea armatei rusești. 

La 1807 și 1809  s'au-găsit și armatele! lui Na- 
poleon în situațiune desavantagioase deși câștigase 
năsboiul. Se poate face asemănare chiar cu situațiu- 
nea generală din 1918 când antanta, deşi victorioasă, 
primește propunerile germane de. armistițiu, înainte 
ca victoria militară să fie definitiv obţinută.



Ă CAPITOLUL Ul. 

REVOLUȚIA ŞI CAMPANIA DIN 1848—1849: 
IN ARDEAL. 

Situaţia politică. 

Revoluţia din 1784 (Horia, Cloşca şi Crişan) a= 
Klusese o iușuraire în starea iobagilor romîni din Ardeal. 
şi reîntregise în conștiința poporului român unitatea 
interesului național. Poporul român din Ardeal tre- 
it la viaţa de sine, îmboldit prin mfăreţia originei 
sale, deși împărţit din punctul de vedere religios;.în- 
ţelege că prin origina sa nu poate săl facă deosebira 
confesională și formulează pentru prima dată cere- 

rea pentru drepturi egale și juridice la 1791. 
In acelaș timp însă maghiarii văzându-şi amenin- 

țată ființa lor în Ardeal, își puneau în, gând a o lăţi 
şi mări pe socoteala Românilor. 
„Şi astfel românii din Ardeal intrară într'o dublă. - 

luptă ; pe de o pairte să-și capeie drepturi juridice e- 
gale ; iar pe de alta să-și apere fiinţa lor naţională! a- 
dică limba, tradițiile , datinele și origina pe care, ma- 
ghiarii încercau să o întunece, | 

„. Prologul acestei drame începe la. 1789 când dieta 
Transilvaniei respingea supiica Românilor şi la 1790: 
când dieta maghiară vota că limba maghiară să! înlo- 
cuiască pe cea latină în afacerile ţării. 

Tot în dieta din 1791 din Transilvania, setivi pen-
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tru prima oară în dezbatere ideia unirei Transilvaniei 
cu Ungaria, pe care împăratul Austriei însă o lîmpliedecă 
(deocamdată. -“ 

| Actul I-al dramei începe la 1825, când) ia ființă 
prima academie maghiară, din inițiativa lui Szechenyi, 
“Care voiă [desnaţionalizare lentă şi ascunsă. Poporul 
imaghiar începe să facă sacrificii mari pentru cultură 
şi propagandă astfel că pela 1832 reușesc a atrage 
e partea lor renegaţi români și a face ca limba map 
ghiară să fie socotită ca o limbă cultă şi aristocrată! q 
iar cea română o limbă de desprețuit. | 

Această. epocă Koincide cu înființarea partidu- 
tui politic maghiar „naţionali liberal” ; adică naţional 
fiindcă tindeă către maghiarizare ; liberal fiindcă du- 
«ea lupta contra privilegiilor maghiarilor și dădea drep- | 
turi largi acelora care deveneau cetățeni maghiari. 

__ Pericolul ldesnaționalizării române devine mai mare 
pe de o parte, prin acceptarea românilor renegaţi, 
ra funcționari superiori ai maghiarilor ; iar, pe de altă 
parte, în cetatea Românismului, la Blaj se introdusei . 
bimba 'maghiară în seminarul român. | 

Actul al doilea începe după 1836 când maghiarii 
schimbă tactica de denaţionalizare prin cultura și prim 
inetode blânde și ascunse, în tactică violentă. 

| lată cum caracterizează A. D. Xenopol aceăstă fază 
Bistemul rece si calculat al lui Szechenyi, nu eră de loc 
potrivit cu lirea aprinsă și pornită a poporului mar 
ghiar .Apoi o generaţie nouă vroiă să ajungă' îndată! 
finta întrevăzută ide Szechenyi în îndepărtarea tim: 
pului: voia să 'maghiarizeze în 10 ani naţiunile ete- 
“nogene., — 

Reprezentant al acestei nouă; faze a desvoltării un- 
purismului 'fu Ludovic Kossuth. Căpătând învoirea. des- 
“chiderei 'unei gazete, el începe a susțina părerile! sale, 
în „Pesti Hirlap” de la 1841 înainte. El aprinde tot 
mai mult mintea ungurilor, făcându-i să creadă că 
fpopor mai imare nu este pe pământ, nici limbă mai 
bogată ca cea ungurească, îndemnându-i din răspu- 
teri de a lăţi cu toată vigoarea naţionalitătea lor între 
elelalte popoare conlocuitoare. El spune curat în zi-
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arul sâu, "că sau să se topiască toate naţiunile ţării, și 
să facă din ele o națiune. ungurească mare și tara 
sau Ungurii trebue să piară”. Românii însă nu intâr- 
ziară a descoperi ținta de, care până atunci nu-și dăduse: 
bine, seamă ; şi opuseră îndată toate mijloacele de 
care dispuneau, spre a scăpă poporul lor de pericolul 
nimicirei. Tocmai pe atunci ocârmuirea Transilvaniei, 
dorind să aducă în ajutorul ei în combaterea, Ungurilor” 
şi pe români, invei jui Gh. Bărit scoaterea unei foi ro- 
mânești, '*Gazeta 'Transilvaniei”” care apăru- la  la- 
wuarie 1839. - 

După ce prima încercare izbutise fără pericol, de 
oarece guvernul Transilvănean austriac vedea cu plă- 
cere atare mişcare, gazeta; prinde inimă. și începe a. 
lovi din ce în ce mai fără de cruţare în Unguri, reven- 
dicând drepturile Românilor și apărând cu energie în. 
contra lor limba și naționalitatea română, periclitate: 
prin apucăturile maghiarilor. 

Kossuth şi cu Wesselenyi, cari se despărtise a- 
Supra acestui punct de vechiul lor. prieten, vroiau. 
să introducă limba maghiară şi în sanctuarul vieței 
private” a popoarelor conlocuitoare. Pe când Szechenyi 
vroia n ungurire mai mult de formă a elementelor ner: 
tingurești, Kossuth vnoia.să ajungă la o maghiarizare” 
a inimei însă-şi, și se înțelege ușor din deosebirea! 
acestor două ţinte, pentru ca poporul maghiar trecuse: 
în partea lui Kassuth și părăsise pe Szechenyi. : 

Astfel cu cât înainta timpul, cu atât ungurii răpiți 
dle ideile kossuthiane, 'împingeau cu orice preț la ma-: 
ghiarizare cât imai grabnică a popoarelor de alte ginite: 
pirovocându-le pe aceste (Saşi, Croaţi, Slavi şi Români) 
la împotrivire (din ce în ce mai îndărătnică, în contra 
atentatului pus în lucrare de elementul domnitor a- 

supra națiunilor conlocuitoare. La Români, însă, dez- 
voltarea culturei le întărise ideile naţionale, şi între: 
aceste două tendinţe atât de protivnice trebuiă să se 

întâmple o ciocnire, 
Astfel raporturile Românilor cu Ungurii în Ar- 

ideal explică îndestul izbucnirea mișcării din anul 1848. 

- Revoluţia din 1848 care se lăți aproape asupra: în--
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jtregei Europe, luă un caracter deosebit după, popoarele 
în sânul cărora ea se desfășură. In F ranța ea se coloră 
«le tendințele socialiste, care frământau pe marea mul- 
ţime a lucrătorilor din Paris. In Itatia ea âvu drept țintă 
respingerea stăpânirii străine pentru a constitui apoi 
ntregimea țării. In Germania de asemenea se desvol- 
“tară, pe lângă cerințele după libertate, acele după u- 
mitate, strâns legate împreună. În Austria din po= 
trivă, stat compus idin deosebite naț.onalităţi, adunate 
îimpreună în mod: nefiresc, sub supremația istorică a 
-unei iminorități numerice, revoluția tinse Ia desfacerea 
„acestei monarhii în tot atâtea părți câte popoare 0 
alcătuiau , și, acelaș lucru se repeta pe a doua treaptă! 
in Ungaria, țară care reclamând de la Austria dreptul 
liberei ocârmuiri, nu vroiă să conceadă aceeaşi pre- 
rogaftivă popoarelor înglobate sub a ei stăpânire, înftre -care eră şi poporul român. 

Este necesar acum! să aruncăm o privire şi, asupra -Cauzelor imediate icare au provocat revoluția din 1848, 
Ungurii urmăriau, în revoluția lor, deslipirea. de 

Austria, în scopul de a puteă înnăbuși, mai fără Îm por 
țrivire 'toate popoarele ide altă] gintă cuprinse în Ardeal. 

Dieta din 18448, chemată în Ungaria, propuse în- 
dată constituirea unui minister deosebit pentru Un- 
„garia, chiar și în privirea, războiului, a finanţelor și 
a politicei externe, și “constituirea Ungariei ca stat 
meatârnat de Austria sub Arhiducele Ştefan, încât re- 
ele, adică împăratul Austriei, mai păstră o putere 
-numai nominală. Constituţia votată în „grabă de dietă, 
şi consfințită de împărat în ziua de 11) Aprilie, sub 
„presiunea evenimentelor din Viena, nu aminteau nici 
un cuvânt despre existenţa celorlalte naţionalităţi. Ea 
-Cunoaște numai 'o Ungarie și un singur Popor, pe 
„acel 'unguresc. | 

Poporul gomânesc rămânea tot în afară de orice 
viașă politică în țara lui, în care el aveă imensa majo- 
ritate. Tot această; constituţie formulează o foarte dra- 

„conică lege de presă, supunând ziarele la cauţiuni Şi 
iipledepse, | : 

Ungurii și parte din Secui, adoptară! îndată consti.
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tuția maghiară, siliră pe guvernator, contele Teleki , 
să arboreze stindardul unguresc, semnul primirei uni- 
rei, şi constituiră pretutindene în gardă naţionale, îm- 
piedecând pe Românţi de a lua chiar şi o singură armă! 
din depozite. 

- Mişcarea Românilor fu cu atâta mai însemnată 
cu kât la ei lipsea şi jun cap politic, precum aveau Un- 
gurii, care să-i pună în .legătură cu tronul austriac, 
lipsia chiar, ca și la Sârbi, fun cap bisericesc patriot, 
care să ţină locul celui politic. | 

Mişcarea fii gleterminată de proclamația lui Si- 
îmion Bărnuț, care puse capăt șovăirilor de până a 
dunci în mintea “românilor asupra primirei sau res» 
pingerei funirei. Bărnuț puneă ca principiu suprem re- 
Gunoașterea naționalităţii române, de care Ungurii nici 
nu vroiau să știe. | | 
: Proclamaţia lui Bărnuț aduse pe români la con- 
ştiinţa adevărată a trebuințelor și interesului lor. Ti- 
nerimea roimână -din Oșorheimn, cu Avram iancu în 
frunte, hotări ca pentru Duminica Tomei, să sei afle 
«cu toţii în Blaj, în jurul profesorilor de acolo , fruntașii 
inteligentei romîne. Vestea acestei adunări a poporului 
umplu lde bucurie toată suflarea românească. Ungurii 
vroiau să oprească avântul poporului român. Nepu- 
tând îimpiedeca însă întrunirea unei adunări, fără pe- 
ricolul de a provoca. revoluțiunea, guvernul transil- 
svănean caută prin intermediarul episcopului unit Le- 
meny, partizanul Ungurilor, ca să se adune un sinod 
în locul unei adunări naționale. Inteligența rominăluptă 
din 'rlăsputeri ca să se ţină o adunare a poporului în 
„care imai ales să fie reprezintaţi numeroşi delegaţi să- 
teşti. La sfârșit guvernul fu silit .să; cedeze și învoi în- 
irunirea unei adunări naţionale a poporului român; 

în Blaj, însă pentru alt termen decât acel hotărât din 
Duminica “Tomei, anume pentru 15 Mai (stil nou). Cu 
“toate acestea neputându-se împiedecă sosirea, celor mai 
mulți delegaţi pentru Duminica Tomei,  schimbairea! 
termenului aduse românilor slujba cea minunată că 
i ţinură idouă aldunări în loc de una, idin care cea. idinl
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Duminica Tomei fi 'o pregătire pentru cea mare din: 
15 Mai. 

In inăstimpul dela Duminica Tomei până la 15 Mai 

ungurii lucrari din răsputeri pentru a împiedecă adu- 

narea cea mare. Armia întrebuințată die ei eră mai ales: 

ponegrirea și calomnia conducătorilor mişcării, pe care 

îi arătau de oameni cumpăraţi pentru a lucra în contra. 

unirei. Li se mai impută apoi că ar fi agenți rusteştij 

sau că ar favoriză ideia contopirei tuturor ţărilor ro- 

mâne într'o singură unitate sub stăpânirea Austriei, 

(tendinţa reconstituirii Daciei vechi adică așa numitul 

daco-românismul). Un 'rău mai mare făceau însă cauzei 
nafționale, a românilor, “susținerile unor români: 

sumpăraţi de Unguri, parte chiar s'nzeri, care urmau 
mai (departe a sprijini unirea, punând mai ales în lu- 
jină foloasele ce ar rezultă pentru ţărani, din egalizar 
rea condiţiei lor, fu acea a țăranilor din 'Ungăria, prin 

desfiinţarea iobăgiei. Din fericire pentru poporul ro- 
mân fruntagii inteligenței şi a culturei române din 
Ardeal, Bărnuț, Buteanu, lanu, Cipariu, Bran. La-- 
jriain se arătară cu toţii protivnici unirei şi izbutirăi 

a face să pătrundă convingerea lor și în masele po- 
porane. i 

Guvernul unguresc vipiă, cel puțin să despartă adu- 

narea Românilor în două tabere, acea a uniților și new 

niților 'mișorând astfel însemnătatea lor. - 
Dar aici se văzu încă. bdată căi unirea. cu biserica 

Romei, precum mu adusese poporului român nici o a- 
Jinare 'a suferințelor, njici nu aruncase sămânța  discor=- 
die; între ei. Dacă erau deosebiți în confesiune, erau toit 
una în suferinți, și nu eră vorba acuma! de dobândireal! 
„cerului pe acea lume ci de scăparea ide tiadul din aceasta: 
ide pe pământ. 

__ Adunarea se Hăcu idin toți Românii veniţi „cu yme- 
rinde în spate”? din toate părțile ţărei; îj frunte cu. 
preoţii sau cu tinerii agitatori care parcusese ţara che-- 
mând pe tot poporul la Blaj, locul mântuirii. Cu „o. 
pornire ineoprită căreia în zadar căuta ungurii să-i 'puer- 
piedeci, începură să curgă din toate părțile grămeză
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de oameni din ce în ce mai numeroase către locul în- 
tâlnirei. | | 

Numărul celor adunați eră peste 40.000 suflete. 
Neputându-se ținea şedinţele necum în biserică cum 
eră dorința guvernului, dar nici măcar în piața: Blaju- 
lui, s= hotăra ca ele să se tie pe câinpia dinu vropitrea 
orasului care luă de atunci numele de câmpia libertății. 

In o adunare atât de numeroasă! erau fără îndoială 
şi reprezentanți români ai ideilor maghiare și cul deo- 
sebire kle acei ce susțineau unirea. cu Ungaria. In cuvân- 
tarea rostită de Simion Bărnuţ în biserica din Blaj în 
întrunirea pregă țitoare ce precedă desch:derea adunărei 
şi anume în ziua de 2 Mai 1848, el aduse _argumente 
atât de convingătoare, încât partizanii unirei amuţiră 
pentri. tct restul idecursului adunării. A doua zi în 
„dunarea generală Bărnuț propuse urinătoarele rezo- 
juțruni, care fură votate în umanitate de către :întreaga 
adunare,pusă în cunoştiința lor prin repetare de pe 
tribune secundare îm. ăştiate în massa elor 2dunaii. 
tribune secuiidare împriiștiate în massa celor adunaţi. 

I. Câmpul acesta pe care se ține prima. adunars nât 
tională română din Transilvania, întru eternă aducere 
aminte a acestei lucrări glorioase, se va numi câmpul 
libertății. | 

II. Națiunea română se declară că are să rămână, 
deapururea statornic credincioasă înălțatului Impărat 
al Austriei și marelui principe al Transilvaniei şi au- 
gustei case austriace. 

III. Națiunea română se declară și se proclamă 
de națiune de sine stătătoare şi de parte. întregitoare 
a Transilvaniei, pe temeiul libertăţii egale. 

IV. Națiunea română dej une jurământ de credință 
câtre Impărat şi către patrie. 

Adunarea din Blaj îndeplinise un mare act în viata 
poporului român din Transilvania. După lungi secol 
de amorţire și suferinți, după! încercări de înbunătăţire 
a soartei lor pe calea concesiunilor sau pe acea violentă 
a protestărilor revoluţionzre, roporul român cerca a- 
duma o alta acea a revendicării dreptății pe calea pâ- 
Şnică, dar amenințătoare şi ea, a unei impunătoare mă-
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mifestări poporane. Fiecare mod de procedare eră con- 
form cu spiritul timpului în care el se; petrecuse, şi a- 
cuima în veacul libertăţii, Românii credeau că e de a- 
juns a proclamă drepturile lor netăgăduite spre a le 
dobândi. Vom vedea mai jos cât a trebuit să se în- 
șele ei cezând că vor puteă izbuti a pune cu liniste 
mâna pe o situaţiune ce Îi se tăgăduiă de atâtea veacuri. 

Inceputul revoluţiei. 

Măcelul idin Mihalț, unde curse primul sânge ro- 
mânesc fu chibritul care a aprins revoluțiunea. | 

Au fost împuşcaţi aci, 12 săteni români pentrucă) 
pusese stăpânire cu sila pe niște pământuri ale ba- 
ronuiui Esterhazy. Simţimântul adevărat pe care mă- 
celul din Mihalţ, îndreptățt sau. nu jidecatoreşte, 
îl trezi în inima poporului român, se vede prea bine 
din efectul pe care știrea lui o produse asupra inimei 
celei mai fierbinţi a revoluţiei din 1848, acea a. lui 
Avram lancu, care îndată ce află de el, “roi să! plece 
între Muntenii din Bihor, spre a-i face să răzbune 
niărsarea sângelui întâmplată, şi numai cu mare greu- 
“tate fă reţinutt de Bariț și Bărnut, 

Dar abia se potolh acest caz, având agenţii un 
guri a testară pe Laurian și pe Bălășescu. O. mulţime 
de săteni; din fînconjurimile Sibiului vin spre a-i libera 
ceeace văzând autorităţile militare germane, care tot 

"se mai aflau în “Transilvania, ordionăi să, li se deă drut 
mul. in acest timp: regimentul I de grăniceri români ia 
o tezoluție publică, de a nu ascultă de! ministerul de 
viăzboiu din Pesta, ci numai de guvernul austriac. După! 
câteva zile tot aşă face și al II-lea regiment român de: 
graniţă sub colonelul Urban. Uh! batalion al său .refuză 
a se bate cu Sârbii având steag îmipărăltesc, el nu vroiă 
să împuște în steagul împăratului spre folosul LUTigU + 
rilor. o 

In acest timp (ungurii încep pedeoparte revoluția, 
contra Austriei şi asasinează pe Lambert comisarul 

"guvernului austriac aflat la. Buda-Pesta ; iar pe de
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altă parte încep cruzimile contra românilor. Atunci 
prind ei şi ftorturează cu cruzime pe preotul Simion 
Balint, care luase cuvântul în adunarea. din Blaj. 

La 17 luie nișite Secui străpung: pe doi ronâni 
în comuna sf. Craiu. La 13 Septembrie țăranii din 
comuna Lunca opunândurse la conscripția ce se fă- 
cea fără ordin împărătesc, pentru a înarma pe :ro- 
mâni în contra românilor, 23 români fură uciși. Tot 
în Septembrie junul din cei mai crunți persecutori ai 
Românilor, baronul Apor, pune să se spânzure 26». 
români, așă numai idin. plăcerea de a-i ucide, preum- 
blânduise apoi Eu ţigara în gură între cadavrele lor. 
La 28 Septembrie o funie şi mai cumplită) cuprinde pe 
Unguri și ei spânzură în 3 Octombrie pe :urişiii ro- 
mâni 'Alexandru Bătrâneanu și Vasile Simonis iar la 
12 Octombrie pe teologul Vasile Pop . Românii vă- 
Zându-se snopiţi și uciși în toate părțile, recurg! şi «e; 
la violențe și măcel, lucid în 13 Octombrie pe doi no» 
bili unguri Alexa Gyarfas, şi Sigismund. Dobay, iar 
în 2( Octombrie comit un măcel înfricoşat în 45 de 
iamili nobile maghiare din comuna Sangatin, în care 
pier 141 inși, măcel care învață! pe unguri cum! spune 
Bariț, „că și răbdarea de oaie a românului; putea 
fi curimată și chiar acest Român cu sânge de mămăligă 
și de ceapă! se putea preface în tigru turbat, - silit fiind 
Să vază și să miroasă necurmat și neîncetat sânge vărsai 
din trupuri omeneşti”: » 

In acest timp Românii încep să-și organizeze trupe 
“dar pe de altă parte: îi convoacă o nouă mare adunare 15 
Blaj unde vin și trupe române armate sub comanda Ii 
Avram lancu. loan Axenti și Iovian Brad. Această 
adunare protestează contra ungurilor şi printr'un ror 
tocol, nou; cer idesființarea iobăgiei, întocmirea unei 
garde naţionale române şi lăsarea Transilvaniei în 
starea ei autonomăi; refuză de a recunoaște ministerul 
Unguresc ; declară că vreă să asculte numai dei Impă- 
ratul și cere deschiderea unei diete compuse din depuna 
taţii tuturor naţiunilor și a celor românești după nur 
mărul sufletelor. |



INCEPUTUL LUPTELOR. 

Forţele adversarilor și distribuirea lor. 

Austria avea un grup principal (44.000), oameni 

sub 'Windich-Graetz care a operat imai întâi între Viena 

si Tisa ; apoi în Banat și în câmpia Ungariei, deosebit 

aveă următoarele grupe secundare : 4500 în Moravia la 

Golding, 1000 la Jablunca, 8ooo la Duelă. care ire- 

buiau să opereze în Ungaria 1500 la Neustadt. In fine, 

imai erau la sud de grupul principal 30.000; sârbi în 
Banat împărţiţi în două grupe. 

Austro-Românii aveau 17.000 oameni sub baro 

nul Puchner la care se mai adaogă și! diferite legiuni 

fomâne formate în diferite puncte în total 100.000. 

Legiunile române erau mai slabe din lipsa de arma- 

ment şi munițiuni. 
In a doua perioadă a războiului intervin rușii “cu 

20.000 sub Pascheviki prin Ungaria superioară și 25 
de 'mii sub Luders prin Moldova şi Muntenia. 

Ungurii aveau următoarele grupe: Pe Dunărea de 

sus 130.000. In faţa lablincăi către Kaschcau 3000— 

5000. In fața Murului sub PeKrisel 10.000. In Ba- 

nat 10.000. In Transilvania împreună cu Şecuii 8000. 
In cetătile: Peter-Vardain, Komorn, Leopold Stadt 
16.000. In jurul Aradului 7000. 

PRIMELE OPERAȚIUNI PÂNĂ LA SOSIREA RUŞILOR. 

Mai multe bande de Secui pornesc asupra €o- 
munelor românești și săsești. Colonelul Urban, co- 
imandantul regimentului de grăniceri românesc, le ese 
înainte la Reghin, dar fiind. inferior în nuimărieste res- 

pins. Secuii pradă şi ard brașul Reghin în chipul cel 

imai sălbatic. _ 
Astfel începe răsboiul civil provocat de Secui. 
Comandantul obștesc al românilor, baronul Pu- 

ehner, dă în 18 Octombrie proclamația lui, prin care 

arată că dupe lorice relaţii cu guvernul unguresc, declară
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pe 'unguri ide trădători şi însărcinează pe comitetul 

fievoluționar român din Blaj ca să dezarmeze pe toți 

A Jngurii. 
Comitetul revoluționar român compus din Laurian, 

Bărnuţ, Bălăşescu, Micaş, Cipariu şi Bran provoacă) 
pirintr”un călduros apel pe popor la arme, și contra 
revoluţia românească se deslănţuește în toată îuria ei. 

Puchner ajutat ide români, atacă pe Secui la Oșor- 

hei şi ocupă orașul la 5 Noembrie lăsând; aci pe genei 
“valul Gedeon, 

Ungurii trimit în ajutor trupe sub Boldaci dar a- 

cesta a fost bătut la. Cluj şi respinsi între Crucea și 

Balta unde s?a oprit pentru organizare. 
Ungurii repurtară oarecare izbânzi, grație laptului 

că o armată regulată, comandată di generalul iPolon 

Bem, venise din Ungaria în ajutorul răsculaților (Un- 

guri. La Ciucea, armata austro-română este bătută, Și 

Bem reocupă Clujul capitala țărei. 

Chemarea ruşilor în ajutor. 

La 16 Decembrie Puchner primeşte ordin să mear- 

gă la Oradea-:Mare. El adună trupe între Alba-lulia 

Cluj, trimițând jo avant-gardă spre Ciucea și detașa- 

mentul Iablonski spre Dej. Insă acuma Ungurii co: 

mandaţi de Bem venit cu trupe regulate, iau ofensiva 

şi la; 23 bate pe Iablonski la Dej, la 26 pe Vardener: 

la Cluj, apoi lasă aci un detașament şi pleacă iar în 

contra lui lablonski. Urban care vroia să se întru- 

mească cu lablonski este bătut și asvârlit în; Bucovina. 

După ce Bem lasă un detașament în faţa! lui Urban, 

vine la Oşorheiu, unde ajunge la 13 lanuagie, găsindu-l 
însă «vacuat căci Gedeon se retrăsese. 

De aci Bem 'se fîndreptează către trupele lui Pu- 

chner. La 17 lanuarie, la Sokevalva, îl âtacăi și-l res- 

pinge până la Sibiu. La 21 Bem cu 12000 oameni so- 

sește în faţa Sibiului, însă! este bătut și respins la Wol- 

zenburg, unde abia adună trupele. Aci rezistă con- 

tra lui Puchner până 'la 30 lanuarie. După această
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dată, Bem, ocupă Saltzburg. aştentând aci întăriri ee 
trebuiau să-i vie din Banat. 

La 4 Februarie este atacat aci şi rezistă, însă fă- 
când imprudenița de a urmări în câmp deschis, este 
bătut de către trupele lui Puchner. 

Saşii fiind oameni bogaţi, deprinşi â trăi Hniștiţa, 
și cu totul desvățați dela mănuirea armelor.. văzând 
pericolul eminent ce amenința mai cu deosebire pra- 
şele lor cele două mai mari, Braşovul şi Sibiul. se 
grăbesc a chemă în ajutor trupele rusești, care sub 
generalul Liiders ocupase Bucureștii, după stingerea 
revoluției întâmplată în acel oraș. Ei convoacă în- 
dată comitetul apărărei țărei, compus din Saşi şi Ro- 
mâni, și cu toate că mai mulți membrii se opuserăi 
intervenirei străine, majoritatea hotărî să recurgă la ea. 

Propunerea pentru ajutorul rusesc fusese inspi- 
rată sașilor din partea autorităţilor militare austriace ; 
dar spre a acoperi rușinea unei asemenea cereri de 
ajutor, propunerea eră formulată așă ca să pară a 
fi fost făcută din partea Sașilor şi a: Românilor, iar, 
baronul Puchner, coman'dantul.greneral austriac, să pro- 
testeze în contra intrărei trupelor străine în “ările Im- 

" părătești. 
Dar comitetul Saşilor și al Românilor nu se hoțăiri 

a chema pe Ruşi decât după ce Austriacii se lepădară 
de ideia protestului. Iată modul cum: înțelegsă Austria 
să acopere rușinea cea nemai pomenită de a fi nevoită 
să ceară intervenirea străină, spre a nule în rânduială, 
pe popoarele propriei sale monarhii. Deputaţiunes, îri- inisă la generalul Liidens nu izbuti însă de oarece Ruşii! 
vroiau să ajute Împărăția austriacă, iar nu pe naţio- 
nalitățile Transilvaniei. Liiders refuză deci ajutorul „erut până nu va fi chemat ide însusi baronul Puchner în numele guvernului său. 

Operațiunile. după sosirea trupelor ruseşti. Inter- venind Puchner într?o formă mai mult oficială, rușii care Se găseau în Muntenia trimit două detașamente: pu- fternice : unul sub Skariatin la Sibiu şi altul sub En- gelhardt la Braşov. 
Aceste trupe rusești ne având o conducere unică
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și nici legătiută bună tu Puchier au fost: respinse astiel : 
Bem bate pe generalul Skariatin care apăra Sibiul, o- 
cupă oraşul căruia îi impune o contribuție de 200.000 
de fiorini, pe lângă! că mai gășeşte în oraș 21 tunuri 
si o mare cantitate de praf, gloanțe şi patroane de 
puşti. Engelhardt, care apără Brașovul, auzind de ca- 
tastrofa de la Sibiul şi de marele curajj pe zare insur- 
genţii îl capătă în mrma acelei izbânzi, aflând. apoi 
că un corp de 10.000 ide Secui vine asupra Brașovului! 
se hotărăşte și el a părăsi Transilvania. Retragerea 
wuşilor aduce ocuparea Braşovului, în ziua de 20 Mar- 
tie 18409. 'Trupele austriace sunt aruncate şi «le peste 
graniţă în Muntenia, astfel în cât 'Transilvania cade 
aproape toată (afară de țara 'Moţilor) în puterea răs- 
culaților unguri ajutați de Bem. - 

Imediat generalul Bem, organizează recruți noi, 
Secui, Sași ; și Români, formând un comp de 30.000 
oameni, fabrică tunuri noi pulbere, arme, etc., întă- 
reşte frontierele și ridică moralul trupelor, prin bun 
trattaiment, recompense etc. şi ca metodă politică , Bem 
voește ca prin blândeţe să întoarcă simpatiile popoa- 
relor, protivnice de până atunci, către cauza  ma- 
ghiară. - | 

Bem fiind! nevoit însă a plecă din Transilvania! că 
tre Banat, Ungurul Csagni rămâne în locul lui, ca gu- 

mernator al ţărei şi răstoarnă într'o clipă toate! mă- 
surile ide împăciuire încercate de Bem, înlocuindu-le 

cu goană în contra Saşilor şi mai ales; contra; Românilor. 
In mai puțin de două luni peste 4.000 de Români 

cad jertfa furiei ungurești. 
Această furie maghiară corespunde și cu faptul 

că în acelaş timp. Windisch Graetz, general austriac, 

fusese respins din Buda pe care o ocupase ; iar Un- 
garia se declarase cu totul deslipită de Austria. Kos- 

suth fusese numit guvernatorul Ungariei neatărnate.. 

Rezistenţa românilor în munții Abrudului. 

Cu toate izbânzile maghiarilor, şi cu toată tero- 

fizarea asupra Românilor, aceştia din urmă nu ce-
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dează, ci se concentrează acuma în ţara Moţilur, în 
munții apuseni ai Transilvaniei, dinspre Tisa, sub 
Eroul Munţilor “Avram Iancu, iniţiatorul adunării din , 
Blaj 

El ldezarmează pe Unguri în Abrud, Roşia, Za- 
latna, Aiud, Vinţul de sus și altele încă. 

Ungurii trimit contra poporul i răsculat din mun- 
ţii apuseni, mai multe trupe. Urmează un şi întreg 
de lupte cu rezultat deosebit, însă| mai mult în favoarea; 
Românilor, a căror femei luptau cu energie alăturea 
cu bărbaţii spre apărarea căminelor lor. Din fericire 
pentru locuitorii revoltați ai munţilor, efectivele lor se 
vnăriră necontenit prin fuga tuturor Românilor din 
câmpie, care nu vroiau să se supună regimului ma- 
ghiar, şi Imai ales să! se înroleze în: armata lor. Cu toate 
aceste acte eroice rezistenta merge oreu. astfelcă pre- 
fectul Auxentiu Sever și Buteanu sunt siliți a se re-- 
trage mai în interiorul munților, pierzând cel întâiu 
în 15 Aprilie 1849 orașul Zalaltna. Maghiarii ocupă 
Zalatna și câtevă poziții importante tăind Românilor 
“putinţa aprovizionării din vale. Această ocupațiune a- 
duce o mare lipsă de cele trebuitoare şi o ridicare de 
prețuri. Voind să tragă profit din asemenea starg dis- 
perată, ungurii trimit un delegat care să trateze cu 
Românii modul de împiăcare. Delegatul ungur s?a în- 
tâlnit în ziua de 25 Aprilie, la Mihăileni, cu Prefecţii 
Avram lancu, Buteanu, Dobru, Valint , Boieru şi încă 
câţiva. 

Delegatul ungur primeşte ad referendum propune- 
rea lui Iancu, de a încheiă un armistițiu, și revine peste 
8 zile cu o scnisoare a lui Kossuth, în care se promitea: 
Românilor multe concesii, între cari: întrebhuinţarea 
limbei naţionale nu numai în biserică, dar și în viaţă 
comunală, egalizarea condiţiei preoților români cu a- 
cea a celorlalte religii; sprijinirea şi înbunătăţirea 
din partea statului a așezămintelor de cultură, o amni- 
stie generală, din care se excepta numai „Mitropolitul 
Andrei Şaguna, în schimb ungurii cereau dezarma- 
rea poporului român. 

lancu refuză icondițiunile dar admite ca delega-
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tul ungur să vorbească Românilor la o adunare. La 5 
Maiu are loc adunarea la Căuzeni. Românii adunaţi 
aci răspund că nu pot primi propunerile decât numai 
după înțelegerea și învoirea comitetului de împăciuive 
națională şi a neprezentahntului Austriei. In timpul 
acestor arătări trupele ungurești se pun în mișcare 
contra Românilor cu toate că armistițiul nu expirase 
încă. Ei ocupă în seara de 6 Maiu Abrudul, silindi 
garnizoana română să se retragă. Buteanu și Dobru 
sunt prinşi de unguri. lancu 'văzând trădarea se în- 
dreaptă iar către popor, şi îi cere reînoirea jurămân- 
tului, ceeace face sub  strigările entuziaste de ,să 
trăiască împăratul”. (O nouă încordare de: puteri din 
partea Românilor sporește inima și curajul lor. Poziţiu- 
nile nu sunt 'oculpate, şi oştirea maghiară intrată la A- 
brud este închisă: din toate părțile. După maii multe 
lupte sângeroase se dă un atac general, din 'partea Ro- 
mânilor, asupra Abrudului, care este luat și Hatvany 
comandantul Maghiarilor scapă cu mare greutate cu' 
rtămășițele descompuse ale armatei sale. O a doua. în- 
wercare a lui Hatvany, de a reluă Abrudul, îl costă însă 
si mai multe jertfe. Românii înflăcărați pornesc să 
despresoară Alba-lulia, întreprindere pe care ungurii 
0 previn prin trimiterea unui corp de armată de 3.000 
oameni sub Wolfgang Kemeny. 

După aceasta Iancu cere românilor să complecteze 
apărarea în munți pentru ca să poată merge cu e- 
Hective mai mari. Lupta se dă cu mare furie, în ziua 
de 9 Iunie, lângă satul Ciurileasca, care apără A- 
brudul. 

Ungurii izbutise a doua 'oară a ocupă Abrudul. 
Românii hotărăsc a scoate iarăşi pe Maghiari din el 
şi-l atacă în deosebite rânduri în zilele de 11, 12, 13 şi 
14, până ce silesc pe Unguri în 15 lunie a face o 
kşire, spre a zdrobi armata înconjurătoare. Ungurii 
Sunt bătuți, pierzând o mulțime de oameni şi sunt 
pievoiţi, ca și Hatvany săl părăsească Abrudul. O nouă 
incercare a ofițerului ungur  Vasar de a pătrunde 
în 'munte se sfârseşte prin moartea lui și uciderea a-
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„proape a întregului corp de vre?o 3.000 de. oameni la 
satul Fântănele, şi în altă parte prin respingerea; unui 
vorp de 1.000 de Unguri la satul Ponorul în ziua 
de 10  lunie. In zilele de 25,27 şi 20 Iunie "Pre 
tectul Balint bate pe Ungurii din Turda şi Aranios, 
care vroiau să străbată prin alte pasuri. 

Cu toate acestea în celelalte părți Ungurii erau 
stapani şi revoluția lor deveniă din ce în ca amai 
imare, 

. 

Armatele ruseşti intervin a doua oară. 

Rușii văzând ca nevoiuția maghiară ia proporţii şi că această revoluţie ar puteă aveă influențăţ în Po- lonia, hotărăsc -să intervină mai serios conira Un _gturilor. 
„In acest moment situaţia generală eră: Clam Gala cu 10.000 oameni la Cerneţi, venind dinspre 'Orşova către Banat. Luders în principate cu 22.000 oameni în țrei grupe la C.-Lung—Ploeşti—Adjud. Groteheim: în Bucovina cu 14.000 ruşi şi austriaci, | 

Bem înaintă dinspre Banat pentru a înăbuși răs- coala românilor care bătuseră spre Temeni, la Abrud. 
Liiders hotărăşte a invada prin Predeal şi Bran, a ocupă Brașovul şi a se iuni cu coloana dela Oituz și apoi a merge spre Sibiu unde chemase şi.pe Clam Galas. EI începe înaintarea la 14 Iunie. 

La: 19 şi 20 luptă la Predeal și apoi la Tomeș și se îndreaptă către 7 scaune unde se unește. cu coloana din Focşani. Liiders fiind amenințat de 5.000 Secui ce vin dela Cic-Serada bate mai întâi acest detașa ment și apoi pleacă către Sibiu 'unde ajunge la 22 Iu- lie. Groteheim intră prin Borga. luptă la 21 şi 22 Iu- lie în Maroșeni şi Borga şi apoi merg la Bistriţa. Bem vine dela Dej lăsă un detaşament sub Damaschin să facă față lui Groteheim iar el cu 12.000 merge la San Giorgio unde bate trupele ungurești. 
„ Groteheim bate pe Damaschin [a 16 Iulie însă nu-l urmăreşte și la 23 îl atacă din nou la Regen şi-l respinge. 

-
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Bem lasă pe diferiți misionari să ademenească 
pe Avram lancu prin p:omisiuni, iar el pleacă în Mol- 

_dova pentru a răsculă pe Moldoveni contra Ruşilor. 
Nereușindu-i planul acesta se înapoiază și la 26 este 
la Odorhei de unde vrea să plece contra Sibiului, 
unde sosise trupele lui Liiders, pentru a face față 
unui atac, ce-se credea că vada Bem în contra lui Ciam 
Galas. Din aceste mișcări şi contra mişcări au luat 
naștere luptele dela Reismark. Kerenstur și Muhlem- 
bach iar Bem se apropie să atace Sibiul., La 5 August 
aflând Liiders că Bem este spre Sibiu, pleaăi contra 
lui şi prinzându-l între grupa Liiders și Harszfor: care 
vencă dinspre Talmaci spre Olt îl bate şi-l silește a tugi 
spre Banat. In ziua de 13 August 1849 trupele Un- 
gurești de sub comanda lui Qorgey se predau la Vil- 
lagos în Banat. 

Kossuth părăsește puterea şi scapă în Turcia îm- 
preună cu Bem și alți câțiva insurgenți. 

Odată cu înăbușirea revoluţiei ungurești, piere și 
pericolul ca românii să fie absolut de naționalitate - 
maghiară, prin iimirea Transilvaniei cu Ungaria. După 
această revoluție, deşi Ardealul trăeşte sub absoluti- 
Simul Austriei totuși românii pot să se desvolte. după 
propria lor fire, până la 1876 când înfiinţarea Klua- 
lismului Austro- “Ungar, renaşte pericolele anului 1848 
pentru români. 

OBSERVAȚIUNI GENERALE ȘI MILITARE. 

1) Este netăgăduit că revoluția din 1848 a popo- 
rului român din Transilvania avi pentru viaţa luiţ ur- 
mările cele mai însemnate. Din toate numeroasele re- 
voluțiuni ale românilor în contra asupritorilot lor a- 
ceasta de pe urmă fu cea mai roditoare pe câmpul in- 
telectual. Product; nu al unei protestări mai muit fi- 
zice contra unor apăsări materiale ci al redeșteptării 
conștiinței naţionale, trezite prin marii scriitori ar- 
deleni dela începutul veacului, românii proclamă pen- 
tru prima oară, cu arma în mâni, dreptul” poporului To-
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mân la existenţă în țara unde zăcuse ca rob secoli 
îndelungați. (A. D. Xenopol vol. XII pag. 37), 

2). Relativ la frumoasa solidaritate care a exis- 
tat între clasele culte românești şi pătura țărănească, 
pentru lupta contra ungurilor iată ce zice A. D. Xe- 
nopol: „Şi lucru în destul de extraordinar vedem. lupr 
tând în contra unirei cu Ungaria, mu numai clasa in- 
teligentă “a Românilor din Transilvania, în care eră 
deşteaptă conștiința naţionalitătii, ci chiar şi mas- 
sele poporului, care cu toate acestea erau ademenite 
de Unguri cu nada desființărei șărbirei la plecarea 
către cererea lor. Dacă ţăranii români din Ardeal res- 
ping atar propunere şi se pleacă mai curând a susține 
iupta, cu toate pericolele ei, alăturea cu autonomiştii 
o fac aceasta mai întâi fiindcă: ei știau ce înseamnă 
flăgăduinţele imaghiare, apoi fiindcă se temeau că Un- 
gurii întărindu-se în Transilvania, să nu îngreuie încă 
şi imai mult jugul pe grumajii lor ; în sfârşit şi eii pre 
simțeau prin instinct pericolul de care cei culți îşi dădea 
deplină seamă, acela ce seapropia de naționalitatea lor 
prin contopirea Transilvaniei în țara Ungureascâ. Se 
cutremurase în adâncul ființei lor nervul existenţei, îi 
apucase groaza mimicirei lor ca individualitâte isto- 
rică. Și instinctul de conservare al rasei îi împingea 
mai curând la jertfirea vieţei fizice decât la acea a 
celei morale. (Vol. XII, pag. 43). 

. . 
* 

3). Am reprodus aci începuturile de. luptă pentru 
afinmarea naţiunei românești în Ardeal, nu numai pen- 
ru a arătă acest act din drama întregirei' româneşti! 
dar pentru a se trage învățături ca în viitor să Ştim 
să apreciem toate mișcările culturale pentru întărirea 
sufletească a naţiunei, | 

Astăzi, avem de luptat nu numai cu popoare. ve- 
cine care ne doresc distrugerea, dar şi cu propagânda 
internă și externă a rătăciților fără patrie, din care 
a bună parte sunt protivnicii legăturii cinstite cu patria 
în care trăesc. Din acest punct ide vedere alarma dată 
în ultimul timp de ziarele noastre este semnificativă şi 
+
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îmbucurătoare. Nu suntem și «nu trebue să fim! con- 
tra minorităților nici antisemiţi, dar suntem și trebue 
să. fim români în patria noastră şi să nu dăm voe să 
fim săpați în ascuns sau insuitați pe faţă! de acei care 
witând!' că sunt în casă străină — sau, sunt fii adopțtivi — 
încearcă să alunge pe stăpân din casa lui, 

4). Să se observe că! la 1848, cași astăzi , dușmanii 
unirei româneşti, pe lângă alte mijloace au întrebuințat 
şi mijlocul de a ponegri şi aduce fel de fel de acuzați- 
uni fruntaşilor noştri. 

Negreșit că acuzaţiunile nu le aduc ei direct, ici 
pun chiar români de ai noștri, cari fiei din interes po- 
litic fie din interes personal, fie din inconștiință, ser- 
vesc cauza străină. 

La1848 poporul român a înțeles pericolul și nu 
sa dat priris. 

Credem că şi astăzi va înțelege pericolul și nu se 
ra lăsă târît pe panta aceasta a urei şi luptei între 
rati. 

5). La ':1848 dușmanii Românilor au încercat să 
facă vrajbă între uniți șk ne-umiţi. Astăzi aceeaşi vrăjbă 
se încearcă. 

Credem însă că Românii — uniţi sau ne-uniți din 
punct ide vedere confesional — nu vor uită' că sunt 

„pe veci uniţi din punct de vedere naţional. 

0). Ungurii au început omorurile și cruzimile con- 
sra Românilor la lulie 1848 Românii răbdători şi 
buni nu răspund cu măsuri asemănătoare decât la 20 
Octombrie, după ce Ungurii au ucis pe Teologul! Va- 
sile Pop, 

Astfel se verifică încă odată psihologia românu- 
li : încrezător, bun și răbdător, nu insultă și nu a- 
tacă în casa lui decât atunci când străinul găzduit în 
casă îşi uită obligaţiunile de oaspete. 

De altfel această verificare s'a făcut în ultimii 
ani și se face chiar acum. Mulţi dintre' străinii veniţi 
în „țară la noi şi mulți încă dintre, cei ce locuese în
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țara noastră, ne insultă pe față și moi nu reacționănt 
imediat. E | - 

Românul sigur de rostul și valoarea lui nu: ia în 
seamă vorbele străinului , el aşteaptă să vadă bine: 
în ce ape se adapă străinul” și după ce este sigur a- 
tunci vorba lui: să-l ferească Dumnezeu. 

7). Românii din munții Abrudului ducând o luptă 
grea faţă (de unguri care erau mai echipați. şi mai în- 
destulați,au admis să trateze cu ei condițiuni de pace 
însă cu demnitate și fără a renunță la direpturile lor 
din Ardeal. Insă die îndată ce au constatat că ungurii 
nu sunt sinceri şi au trădat cauza atunci românii au 
recăpătat forțe noui și au dus lupta înainte. 

Am semnalat acest caz fiindcă are o perfectă a- 
Semănare cu un caz aproape identic din războiul! cel 
mare. | 

După retragerea noastră către Moldova, germanii au răspândit propunerile lor de pace. Atunci o! parte 
din conducătorii noștri şi din luptători înclinauu a crede că ar fi bună o asemenea pace. Această ideie pă- 
trunsese atât de mult în mintea şi sufletul -luptăto- rilor în cât putem 'susţine că desele scăderi de efec- tive prin treceri la inalmic se datorau şi acestei cauze. De îndată însă ce Sturza a dezertat şi de îndată ce (s?au aruncat pe front din partea adversarilor |ma- nifeste de îndrumare la trădare şi dezertare, atunci ca prin farmec, lipsurile prin trecerile la inamid au. încetat, puterea sufletească de luptă a crescut şi în- crederea în victoria finală a pătruns atât de adânc în sufletul luptătorilor încât marele. pericol al des- trăbălării ruseşti nu a mai putut aveă nici: o influență asupra soldatului român. | 

Trădarea a urât'o şi o urăște românul atât de imult încât nici o adeimenire din lume nu-l poate abate din ale când el constată trădare în loa de intenţie dreaptă și curată, e 

A 8). Femeea română a luptat în totdeauna a- Mătun de oșteanul român când a fost vorbaț de apă-
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rarea pământului scump ai ţării. Femeile moților au 
Muptat în munții Abrudului alături de soţii lor aşă 
plrecuun femeile oltence au luptat la ocuparea Târgului 
Jiu în 1916 şi precum: cele Moldovene au ajutat pe 
luptători în munții Vrancii şi ai Oituzului. 

9). Unul din mijloacele eficace ale ungurilor pen- 
tru a desnaționaliză pe români a fost propaganda. de 
a face ca limba: românească să tie socotită! sălbatică : 
o limbă de inculți și de țigani. 

De altfel acest mijloc a tost întrebuințat şi ide 
ruşi pentru ldesnaţionalizarea basarabenilor. Şi astăzi 
mai sunt cetăteni de ai Basarabiei care cred că ve- 
chiul regat este ocupat de ţigani, atât de puternică a 

- Host propaganda în această direcție. 

10). In ajunul întrunirei dela Blaj și chiar în tim- 
pul întrunirei mai există încă grupuri și grupuleţe care 
susțineau unirea cu ungurii şi erau contra proclamării 
ca națiune de sine stătătoare a românilor, dar graţie” 

sufletului românesc care stă adesea în subconștientul 
acestora, deodată a ldispărut aceste opinii separate şi 
s'a votat în unanimitate proclamarea lui Bărnuţ. 

Acest fenomen s'a petrecut aproape identic la pro- 

elamarea unirei Basarabiei. Până la întrarea în ședință 
a membrilor Sfatului țării erau încă grupuri Și grupu- 
leţe care luptau contra acestei uniri. Există chiar o 
telegramă oficială a „reprezentantului guvernului prin 

cari spune că va amâna adunarea dacă nu se vor pur 
teă înlătură părerile protivnicilor. Cu toate acestea 
în cursul şedinţei care a ținut până la; orele 3 noaptea: 

acel subconștient naţional a apărut atât de puternic 
încât nu numai că s'a votat unirea cu unanimitate dar 

dirgeau valuri de lacrimi din ochii întregei adunări 
pentru bucuria. faptei împlinite. 

11). Operațiunile lui Bem au caracterul operaţiu- 
nilor pe linii interioare, iar el ca conducător militar 

înțelege bine principiile unor astfel de operaţiuni.
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12). Operațiunile militare din 1848—49 au multă 
asemănare cu cele din 1916 atât în ce:privește apărarea 
pât şi în ce priveşte atacul. Mai mult încă operaţiunile 
se petrec aproape pe aceleaşi direcțiuni și pe aceleaşi: 
linii ale capetelor coloanelor,



CAPITOLUL IV. 

CARACTERIZĂRI DE ARTĂ MILITARĂ IN 
RAZBOAELE DINTRE 1852—1878. 

Războaele de la 1852—1878 se pot împărți în 
două serii: din întâia serie, fac parte războaele rîn 
cari predomină influența imperiului “al doilea fran- 
cez ; iar, din a doua serie fac parte acelea care au conl- 
iribuit la stabilirea şi întărirea noului imperiu german. 

Războaele din întâia serie sunt: 
1. Războiul Turciei și al. puterilor Occidentale în 

contra Rusiei ; în care, pentru întâia oară, se vede în- 
trebuințarea ceior mai mari mijloace directe şi indi- 
recte ice de cunrânidi a creiat arta militară. 

2. 'Războiul din 1859, din Italia, în care se ob- 
servă intrebuințarea ide efective mari, ce nu se mai 
văzuse din timpul întâiului imperiu francez, în care 
se experimentează 'nouile arme şi se întPebuinţează, pe 
o scară întinsă, oile mijloace de comunicație ; în care 
se constată că este greșită ideia care face să se creadă căj 
avantajele ofensivei sau micşorat din cauza perfecţi- 
onării armelor de foc, și, în care, însfârșit, se văd 
neajunsurile provenite din cauza. întrebuințării unui 
sistem de aprovizionare exclusiv prin convoiuri, ke 
îngreuie armata şi imicşorează iuțeala operaţiilor. 

3. Răsboiul din 1860 din Italia, în care o ar-
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imată de voluntari favorizați de împrejurări ține piept 
unei armate cu mult mai numeroasăi și în care se între- 
buinţează, cu avantagii, comunicațiile maritime. 

4. Războiul civil american, din care armatele euro-- 
pene trag multe concluzii. - 

Războaele din a doua serie sunt: 
1. Războiul idin 1864 din Danemarca, în care se 

întrebuințează cele mai mari tunuri ghintuite şi în 
care se dă întâia bătălie navală, în apropiere-de țărmu- 
rile Europei, (dela descoperirea forței aburilor). 

2: Războaele din 1866, între Prusia aliată cu 
Atalia, în contra Austriei ; în care se vede superiorita- 
tea armei cu ac; în care prusienii organizează, pen 
tru întâia oară, trupele lor de drum de fier, după o- 
biceiul american și în care se dă ceadintâi bătălie na- 
vală între vapoare cuirasate. Acest război zis de șeapte 
zile, creiază confederația germană de nord și prepară 
imperiul german. 

3. Războiul din 1870-71,-care dă naștere impe. 
riului german şi republicei franceze. Acest război arată 
superioritatea Germaniei, mulțumită bunei sale orga- 
nizări militare și a pregătirilor făcute din vreme: în 
timp ce Franța, cu tot bugetul său considerabil nu a 
făcut nimic pentru organizarea rezervelor, cari nu e- 
xistau decât pe hârtie ; în care se vede superioritatea 
armei de toc a infanteriei franceze, superioritate care. 
de altfel a fost pe deplin compensată prin superiori 
tatea artileriei germane. | 

După căderea imperiului france: » germanii nu- 
- mai întâlnesc decât trupe de adunătură rău echipate 

Şi rău instruite, ceeace probează că nu este: de ajuns 
a avea masse mari: de armată; dar că această armtă: 
trebue deprinsă din timp de pace cu răsboiul. Cetă- ile și drumurile de fier joacă un mare rol, şi s'a: cont ștatat că cu toate că francezii aveau drumuri; de fier 
mai bine trasate, nu au putut profită aşăi de bine ca 

=
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germanii, cari studiase și organizase din vreme şi 
până la cele mai mici detaliuri, întrebuințarea (dru- 
3murilor de fier, pentru transportul trupelor. 

4. Războiul din Orient dela 1875—1878 .Indată, 
ce rușii atacă pe turci, se observă nuimiărul mic al for- 

melor ruseșu și nepăsarea cu care ei fac un războiu ; ar- 
mata lor este “însă scăpată din cauza lipsei de idei 
militare, din cauza comandanților turci şi ă menţinerei 
Xor înțr'o complectă defensivă. Cetățile turceşti din 
Bulgaria şi Rumelia; nu aduc niciun serivciu real tur- 
-dilor. Tragerea infanteriei turcești la distanţe mari a 
influenţat mult asupra teoriilor stabilite în urmă, rela- 
ttiv la întrebuințarea infanteriei şii a focurilor sale. Tor=- 
“pilele câştigă prin întrebuințarea. lor, contra: cuirasa- 
telor turceşti, o mare importanţă, mai cu seamă că din 
cauza că acțiunea îiotei turcești pe Dunăre a, tost cu 
Llesăvârșire paralizată.



CAPITOLUL V. 

RĂZBOIUL CONTRA RUSIEI DIN 1853—1855.. 

Turcia a cucerit Constantinopolul la 1453, a în- 
uns iapoi puterea sa peste toată: peninsula balcanică: 
şi a trecut-o peste un timp destul de-lung şi peste: Du, 
năre. De aci a născut conflictele dintre ei şi Italia, Au- 
stria, Franţa, Anglia şi Rusia care fiind ameninţăâte în. 
interesul lor pe mare şi pe uscat; căutau ori ce prilej 
pentru a menaja aceste interese. Către începutul seco- 
lului 17 prevăzându-se putinţa slăbirei Turciei şi as-- 
vârlirei ei din Europa, cearta a luat proporții mâj 
pronunţate. Puterile citate mai sus, deşi toate rivale; 
“Turciei, dar între ele dușmănindu-se tocmai din cauza, - 
acelei viitoare imoșteniri, unele diin ele au fost chiar câte: 
udată aliate ale Turciei, pentru a se contrariă: intere-- 
sele vreunuia dintre ceilalți aspiranți. 

Așă se întâmplă că în anul 1853 Turcia aliată cu. 
Anglia, Franţa și Italia, atâcă pe Rusia; iar Prusiă . 
şi Austro-Ungaria deși legate cu Rusia pri rudenie; 
ŞI servicii reciproce rămân în neutralitate. 

Rusia urmărea de mult timp posesiunea strâmto-- 
„rilor din Bosfor și Dardanele pentru ca să aibă liberă 
trecerea din Marea Neagră în Marea Mediterănă. Dar” 
tocmăi aceasta nu convenea celorlalte puteri. 

Acesta a fost, şi este și azi, obiectul ascuns al tu: 
turor conflictelor dintre marile puteri în ceeace priveşte: 
peninsula Balcanică. Pretextul însă a fost întotdeauna.
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saltul. Așa în 1854—55 pretextul Rusiei a fost protec- 
«țiiunea creaturilor ortodoxe din imperiul Turcesc. La 
rândul ei Franţa are pretențiunea protecţiei creștinilor 
«catolici din imperiul Turcesc. | 

Pe la 1851 a început cearta între ortodocșiiși cato- 
lici pentru cheile sfântului mormânt.! | 

Impăratul Nicoiae al Rusiei intervenind amenin- 
“Vător a provocat pe Franţa să trimită oi flotă în apele 
“turcești | 

In acelaș timp Impăratul Nicolae, crezând momen 
“Tul potrivit să desființeze Turcia Europeană și ja- 
zându-se pe ijegătura de rudenie cu Prusia şi. legătura 
de servcii . reciproce cu Austria, trimite pe Mencicoff 
ia Constantinopole să trateze cu caracter ameninţător. 

Sultanul refuzând condițiunile puse de Rusia, a- 
„pesta profită și la 3 lulie 1853 trimite armatele rusești 
în țările românești iar flota rusă dimruge pa cea tur- 
-cească la Sinope. | 

Franța și Anglia deşi făceau pe mediatoarele pen- 
tru pace totuşi văzându-și interesele amenințate de 
-către Rusia, face o alianță pentru protejarea Turciei 
trimițând în acelaș timp o flotă în Baltica și trupe de 

“uscat în Dobrogea. 

Forţele adversarilor. 

Turcia deşi surprinsă, totuși, până în Octombrie 
„concentrează 134.000 wameni în Valea Dunării şi 
65.000 în Asia mică. . 

„Rusia trimisese în principate 50.000, întăriţi în 
iarna 1853 cu oarecare rupe, 

Anglo-francezii trimit la început în cap: 40.000. 

Inceputul operaţiunilor 

Omer-Paşa, comandantul de căpetenie ai armatei 
turcești din Bulgaria, somează la 9: Octombrie . pe 
Prinţui Gorciacof, comandantul. trupelor ruseşti din 
iMoldova și Muntenia, de a părăsi principatele în timp
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de 15 zile, ameninţându-l că în caz de refuz va în- 
“cepe ostilitățile. 

Cu toate acestea Omer se mulțumește a ocupa linia: 
Dunării şi a face câtevă capete de pod pe malul stâng; 
pentru a sprijini micile sale demonstraţii făcute con-- 
tra rușilor în Muntenia. Astfel câtevă mii de turci trec 
Dunărea la Olteniţa unde se fortifică și respingț la 4-- 
ÎNoembrre atacul unei brigade rusești, dar în. curând. 
turcii se reîntorc în Bulgaria, 
* _ Alte câteva mii de Turci trec Dunărea la Calafat: 
unde se 'fortifică fără nici un folos ; acest punct tii 
prea la extrema lor stângă și de tunde, dacă ar fi iuat 
fensiva, nu ar fi putut face rușilor decât prea puţin: 
rău. - 

In timpul acesta rușii prmiesc oarecare ajutoare 
şi Gorciacof văzând că Omer nu are intenție de al 
atacă, se mulțumește a împresura de departe lagărut. 
turcesc de la Calafat. La 6 ianuarie 1854, o duvizie 
turcească voeşte să facă o eşire, când se întâmplă 
ciocnirea sângeroasă, dar fără rezultat dela Cetatea. 

Cu venirea! iernii operaţiile pai suspendate, şi nu. 
se mai întâmplă alte evenimente decât câre-va muci. 
ciocniri, fără cea mai mică importanță. Rușii aşteaptă: 
noi ajutoare pentru a începe loperaţiile ; iar turcii cari 
sunt superiori în număr și ar fi avut tot avantagiul 
de a lua ofensiva, nu îndnăsnesc, necrezându-se la. 
rândul lor destul de tari, 

In Asia-mică, turcii iau la început ofensiva, însă: 
din cauza neînțelegerilor generalilor turci, a lipsei de- 
aprovizionament și a timpului rău, nu o pot continua: 
şi după câteva mici înfrângeri suferite, operaţiile sunt 
suspendate până în primăvara anului viitor 

- Pe Marea 'Neagră Flota turcească, ide și slabă, poae 
să transporte muniții şi arme în Caucazia și să neliniş- 
tească flota adversară ; însă pe la sfârșitul lui No- 
embrie 1853, pe când grosul flotei turceşti se aflăț 
ancorată la Rada dela Sinope ; fără a lua măsurile de: 
Siguranță necesare, este surprinsă de amiralul rus Na- 
Simof și distrusă cu desăvârșire. 

Această întâmplare nefericită hotărăște pe Sultam
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de a deschide Dardanelele şi a lăsă liberal trecere flo- 
telor engleze şi franceze. La începutul lui lanuarie 
1854. flotele aliate intră în Marea Neagră pentru 
a trage o linie de demarcare întrevasele ruseşti! şi cele 
turcești, ca cu chipul acesta să se înlăture repetarea . 
dezastrului dela Sinope. Explicările ce avură loc în 
urmă între Rusia şi Paterile Occidentale. cu ocazia sur - 

prinderii dela Sinope, dădu loc alianţei între Frantat 

„si 'Englitera şi declarărei de răsboiu Rusiei. 

ASEDIUL SILISTREI. 

Sosirea trupelor aliate. 

La 28 -Martie 33.000 ruși trec Dunărea în; trei 
coloane: Brăila. Galaţi, 'Tulcea, resping puţina dre- 

zistenţă din cale și pătrund în Dobrogea, până la 

Vadul lui “Traian cu. recunoașteri trimise pâna aproape 
de Varna şi Şumla. 

In alt corp rus de: 30.000 ioameni se rconcentrează: 
la Călăraşi pe malul stâng al Dunăru, cu un parc de 

asediu considerabil pentru asediul Silistrei. - 
Generalul. Paschievici comandantul trupelor ruse 

din Principate, ajungând la lași la 14 Aprilieţ voeşte 

să strângă mai întâi aprovizionamemntele necesare şi 

să ia diferite măsuri, apoi să înceapă operaţiunile, 

ceeace aduce o încetare a operaţiunilor până la 'lU 

Maiu. Corpul rus dela Călăraşi ocupa mai întâi insulele 

de pe Dunăre dinprejurul Silistrei. 
După 10 'Maiu trupele dela Călărași trec Du- 

nărea pe malul drept „Alţi 25.000 ruşi plecară dela 

Valul lui Traian, spre Silistra. Asttel 45.000 ruşi. îm- 

presoară la 16 :Maiu Silistră şi în noaptea de 17 spre 

18 se începe asediul, săpându-se prima paralelă în 

tata fortulu Arab-Tabia- | i 

Dela începutul operaţiunilor până la Maiu Umer- 

Pașa luase dispozițiile următoare : concentrează. 45.000 

oameni la Sumla o garnizoană de b.000 oameni in Var- 

na ; iar restul trupelor ocupă linia Dunării, cu 18.000 

bameni la Silistra, 10.000 la Rusciuc şi 20.000: la Vi-



64 

lin şi Calafat, şi unde erau cu torul! netrebuiucioşi.. 
__ Omer-Pașa credeă că Silistra nu va puteă rezistă! 
mult timp ; îar după căderea ei ruşii vor urmă drumul 

spre Balcani. . a 
El se creaea prea slab pentru a scăpa trupele ruse 

deia Silistra. Primele detașamente ahare pleacă din 
porturile respective pe ia începutul lui Aprilie ca sa 
debarce în peninsula Galipoli, francezii, pe țărmurile 
Asiei în fața Constantinopolului englezii. 

La 19 Maru. într?o conferinţă ținută la Sumla, în: 
tre Saini-Arnaud, (Omer Pașa , şi Lordul Raglan se ho 
tărăste trumiterea unei divizii franceze şi a unei di- 
vizii engleze la Varna şi Devno, mai mult ca să ridice 
woralul turcilor decât ca ajuto. efectiv. La lunie însă 
trimit ajutor efectiv astfel că la 18 Iunie 40.000 an- 
glo-francezi sc aflau la nordul munților Balcani. 

!Rușii atacase de-câteva ori fortul Arab-Tăbia, pe 
care însă turcii”! apărau cu multă bravură. 

Saint-Arnaud -şi Raglan văzând că înaintea de Iu 
lie nu vor puteă idispune de trupele necesara pentru a 
îutreprinde destișurarca Silistrei invită pe Omer-Pașa 
cz să intervie cu 30.000 loameni, însă acesta, a refuzat 
inotivând că are efectiv slab, 

In timpul acesta Austria concentrase în Transilva- 
uia O armată destul de mare și intră: în tratări de ati- 
anță cu Franţa și Englitera. Tarul nu prevăzuse a- 
cest pericol. EI credea că Ausiria recunoscătoare ide 
ajutorul ce-i dăduse la 1848 se va alia cu Rusia contra 
Turciei, 

Austria cere rușilor să părăsească! Principatele Du- 
nărei amenințându-i că în caz de refuz va intră în 
alianță cu Puterile Ozcidentale și cu Turcia contra lor. 

Impăratul Rusiei silit de această somaţie ridică 
'a 22 lulie asediul Silistrei. Rușii părăsesc malul drept 
al Dunări: trecând iluviiu în apropiere de Raşova; 
iar Omer-Pașa ia ofensiva şi trimite în Muntenia “pe la 
Rusciuc 0 puternică avant-gardă, care bate ia 7 luhe 
la Frăţești, arier-garda rusă. 

La 31 Iulie o garnizoană rusească ocupă Bucureştii,
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-pe cari îl părăsesc în kurând ; iar la 6 August, Turcii 
intră în capitala Munteniei. 

Anglo-francezii pierzând ocaziunea de atacă pe 
ruși abia acum întorc privirea către Crimea. 

Crimea aveă importanță militară prin portul mi- 
Aitar Sevastopol, care asigura Rusiei stăpânirea Mărei 
Negre ei de unde putea veni pericolul pentru Turcia. 

Flota rusească! se retrăsese în porturi încă din; A- 
-prihe de când flotele aliate intrase în Marea! Neagră. 

Această retragere în porturi făcură pe aliați să 
„ereadă că vor idebarcă |ușor în Crimea. 

E» pediţia în Crimea fu definitiv hotărâtă la 18 
lulie însă (debarcarea neputându-se race Idecât spre 
Hinele lui August, aliaţiy hutăriră o operaţie în „Do- 
brogea, trimițând o avant-gardă puiernică pentru al 
„bate cei 10.000 și fce imai' rămăsese încă'pe malul drept 
al Dunării. 

Această operație nu are nici o importanță militară. 
“Trupele anglo-franceze și mai cu seamă divizia l—a 
“ranceză suferă foarte mult de holeră. 

OPERAȚIUNILE IN CRIMEEA. 

1. Forţele adversarilor și planul de campanie. 

Armata franceză se compuneă din 4 divizii d9.in- 
fanterie comandate de Canrobert, Bosquet, Prinţul 
iNapoleon şi Forey ; total 40 batalioane de câte 600 
"oameni fiecare. Cavaieria două escadroane. Artileria 
12 baterii sau 68 tunuri ide câmp! și:95 tunuri de ase- 
iu. Geniu o companie de minari şi 6 fompanii de să- 
pători cu un pare de 40 trăsuri. Total 30.000 oa- 
meni. In plus o divizie la Varna: şi alte trupe la (Ga- 
lipoli, Pire, etc. 

Englezii 5 divizii de infanterie: Brovn, Cambridge, 
Lacey, Evans și Cathcart, o parte din divizia de cavă- 
lerie: 8 baterii de câimipp, o jumătate parc de asediu 
și 4 compănii de săpători. Total 21.000 oameni. A- 
ceste trupe aliate sunt întărite de o divizie turcească 
ide 7.000 oameni, ceeace ridică efetivul total al :a- 
Aiaţilor la 58.000 oameni.
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Armata rusească sub prințul Mentcicof, 50.000 

oameni, ajutaţi de flota de la Sevastopol care debar- 

când imarinarii, artileriştii şi tunurile vaselor. a făcut 

atacul Sevastopolului foarte greu. 
Planul aliaţilor eră o demonstrație la gura râului 

Cacia pentru a atrage atenția armatei ruseşti, si kde- 

barcarea la Oldfort ; în urmă să meargă spre sud pen- 

tru a bate armata lui 'Menteicof și apoi să atare Seia- 
stopolul și să-l ia cu forța. 

Ruşii nu credi posibilă operaţia din Crimea, (aşa 

că la început sunt surprinși de debarcarea aliaţilor ; 

în urmă, ei căutau a apără liniă râului Alma şi în a- 

celaș timp să grăbească a construi fortificații împrer 
jurul Sevastopolului, pentru a-l pune în stare de a. 

părare, 
Debarcarea în Crimea. Bătălia dela Alma. 

2. Marşul spre Balaclava.. 

La 1 Septembrie trupele aliate au început îmbarca- 
rea la Varna, iar la 5 Septembrie au. început debarkca- 
rea la Oldfort, nord de râul Bulgaimac. 

Primul detașament aliat a ocupat fără rezistenţă, 
Eupatoria ; iar grosul armatei 's'a îndreptat la 19 Sep- 
tembrie spre sud pentru a atacă armata rusească; care 
„cuperea Sevastopolul. 

Marşul s'a executat pe coloane paralele de divizii, 
iar eșalonarea diviziilor s'a făcut în formă de romb 
și anume: divizia l-a; şi a 4-a împreună cu diviziă tur» 
cească în coadă ; bagajele la mijloc. Armta engleză 
acoperită de cavaleria sa, la flanzul stâng al armatei 
franceze. | | 

“Trupele de flotilă! la flancul stâng al armatei 'fran- 
ceze. La ora: 12, după unmarş la 16 km. ; armata aliată 
va ajunge la Bulgamac pe care-l trece şi bivuachează 
pe înălțimile depe malul stâng. Abia acum apari călă- 
reții ruși pentru recunoaştere care fură respinşi. Ali- 
aţii constată prin recunoașteri ca se găsesc în faţa în- 
tregei armate ruseşti , care surprinsă! de ăceastă debar- 
care concentrase în grabă 35.000 ioameni și ocupase o
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“poziție Idefensivă: pe (râul Alma pe întindere de: 6.000 m. 
Aliații hotărăsc să atace pe ruși pe ambele aripi 

începând cu aripa dreaptă. Atacul s'a fixat pentru 20? 
Septembrie în zorii zilei astfel: 

Divizia 2-a (Bosquet) să atace în două coloane. cu: 
câte o brigadă și io baterie de artilerie spre Vadul Al-- 
snatamac. Divizia turcească în rezerva diviziei Bos-: 
quet. Divizia: l-a şi III-a frahceză la centrul pe două. 
linii, din câte o brigadă. Rezerva de artilerie. în urma: 
diviziei l-a. Divizia a 4-a în urma divizei. a 3.a. Em 
glezii la aripa stângă a ordinei de bătaie cu două rdi- 
vizii în linia l-a și două divizii în linia 2-a.. Divizia. 
a 5-a în rezervă. Cavaleria engleză la aripa stângă. 

La 'orele 6 dimineaţa dreapta francezilor ăjunge în: 
fata poziţiei inamice, dar trupele engleze nefiind gătă, 
bătălia nu începe decât la orele 11. 

Divizia Bosquet trece Alma, ridicăi înălțimile depe- 
walul stâng și începe desfășurarea în fata flancului. 
stâng al rușilor. 

Centrul, trece râul imai sus! de Almatamac și 'reuşe-: 
ste a urca malul râului şi a stabili pe platou legătuina 
cit livizia Bosquet. Saint-Arnaud crezând că divizia 
Bosquet, este în pericol, a trimis o diviziei (Canrorr” 
hert) la dreapta satului Almatamac şi altă divizie (Na- 
pioleon) asupra satului pentru ca ambele să susţie pe 
'Bosquet. 

Astfel grosul trupelor franceze, a fost trimes: 
prea mult spre dreapta, și lu toate că' ia această aripă. 
rusir mu erau tari s'a trimis şi o! brigadă: «lin divizia, te 
rezervă (Forey) în această direcție. Englezii pe lângă-- 

„că începură acțiunea prea târziu, văzând şi mersul. ar-: 
«atei franceze spre (dreapta, au obligât şi ei, pentru a 
păstra legătura, așa că în loc să atace aripă dreapta a 
poziţiei de apărare au atacăt satul: Burliuc şi împrejuri- 
mile sale care forma centrul ruşilor unde erati tari. 

Ruşii opun o: mare rezistență. Ei se retrag din faţa: 
armatei franceze ; însă locupăi puternic poziția de la 

Telegraf, și stau mneclintiți în faţa englezilor cari: au 

suferit mari pierderi. | a 
Francezii, ldupă ke prepară atacul cu artileria lor
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Îmaintează spre poziția de la Telegraf pe. care o o- 

cupă iar rușii se retrag spre Sevastopol. Pierderile, ru- 
“gilor în această bătălie se urcă la 4.500 oameni; iar 
ale aliaţilor la 3.500. | | i 

Cavaleria engleză nu a putut trece râul pentrul a 
«eliniști retragerea armatei rusești, sar urmărireă uu 
începe decât după două zile, la 23 Septembrie. - 

Mentcicof lăsă în Sevastopol o garnizoană de 6009 
„oameni, ordonă complectarea fortificațiilor, o închide 

portul orașului prin vase înecate apoi se retrage cu 
grosul trupelor pe drumul Simferopol pentru a ame- 
minţă în flanc operațiile ce aliaţii ar întreprinde în con- 
tra Sevastonolului. 

Aliaţii ocolesc Baia dela nordul oraşului şi a ocupa 
platoul Balaclavade unde se făcuse uşor comunira- 
“ia cu marea şi unde erau mai puţin, expuşi la atacul 
armatei ruseşit. 

Saint-Arnaud bolnav părăsește comanda trupelor 
“franceze, încredintând-o lui Canrobert. 

3. Lupta dela Balaclava şi bătălia dela Inkerman. 

Din cauza succesului necomplect al bătăliei dela 
(Alma şi flota aliată nu mai puteă interveni, aliaţii au 
renunţat la ideia de a luă Sevastopolul cu, forța, şi au 
hotărît a-l asedia. _ 

Corpul de asediu e format din: două divizii fran- 
ceze (Napoleon și Forey) aşezate la: stânga între mare 
„si râpa portului de la sud și din: arimata; engleza. âşezata 
între această râpă şi înălțimile Inkerman. Celelalte 
doua divizii franceze cu divizia truicească formează 
rezerva pe înălțimile de la Telegraf și pe. malul stâng” 
al râului Cernaia. 

Trupele engleze aveau legătura cu marea prin Ba- 
laclava ; iar tele franceze prin Kămiesk. 

La 10 IOctombrie tenminându-se prima paralelă, 
aliaţii destind focul cu artileria de asediu și cu cea 
„le pe vase, însă “artileria rusă fiind superioară; hotă- 
răsc a continua lucrările de asediu pentru a ;se apropiă 
Xle cetate. >
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In timpul acesta trei divizii din corpul al. 4-lea rus 

rămân disponibile și sunt trimise: ca: ajutor în; Crimea.. 
Prinţul 'Menteicof hotărăște a luă ofensiva pen- 

tru a sili pe aliați să părăsească peninsula. Fran“ 

gezii primesc câtevă întăriri de infanterie și un, detai 
'gament de cavalerie. Puterile aliate sperau că vor face 

pe Austria să declare răsboi Rusiei și săi mențţie armata 

rusă din Principate, pentru a inu putea fi trimisă în! 

Crimea. Austriacii se mulțumesc însă a ocupă Prin= 

cipatele pe măsură ce rușii se retrăgeau şi oevitau ostir- 

litățile prin atitudinea lor neutră. | | 

Mentcicot cu 23.000 oameni ia ofensiva și atacă 

poziţiunea întărită a aliaţilor depe înălțimile care a- 

copereau Balaclava. | . 

Ruşii ocupă 4 redute turcești la dreapta corpului 

de observaţie, dar ne mai putând înaintă se;mulțumese 

cu acest succes Un iregiment de cavalerie ușoară. en- 

pleză voind să împiedice luarea artileriei din redutele 

ocupate de Ruși șarjază [lu multă îndrăsneală ; însă! fiind. 

luate între focuri de infanterie şi atacat de cavaleria 

rusă superioară în număr, este respins perzând jumă-: 

tate din efectivul său. 

La începutul lui Noembrie, aliații au în Crimea 

'70.000 de oameni ; iar rușii peste 90.000, 

Rușii voind să profite de superioritatea lor nume- 

rică, se hotărăsc a luă ofensiva astfel: un atac secun- 

dar cu 5.000 oameni să plece din cetate în contra flan- 

culii stâng fl liniei franceze, înspre baia Stereletzca, 

pentru al menține pe Forey o demonstraţie cu 20.000 

oameni (Liprandi) spre Balaclava, pentru a menţine pe 

Bosquet; şi un atac principal în contra englezilor pe 

la râpa Calenagie în două coloane: una de: 20.000 oa- 

(meni, (Soimanof), să atace aripa stângă engleză ; pe 

partea stângă a râpei Carenage ; alta de 13.500 'oa- 

meni (Pavlot) cu'o lrezenvă de 5.000 joaimeni, să coboare 

de pe platoul Mackenste să treacă: Cernaia: şi să ataca 

aripa dreaptă engleză dinspre înălțimile dela Sapun.. 

In ziua de 5 Noembrie, dimineata , coloana întâia 

înaintează pe o negură deasă, însă în loc de a rămâne 

la stânga aripei trece pe malul drept şi”pe la orele
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ambele coloane rusești se întâlnesc pe înălţimiie Sapun 
Englezii, respinși la început, se reculeg, şi res- 

(ping. cu putere celedintâi trupe ruse, care, întăriți, cu 
rezerva reatacă: din nou pe englezi. Aceştia s'ar:fi găsit 
<de astăţdată în situație grea, dacă iar fi. venit în a- 
jutor pe la orele: 10 trupele franceze. Generalul Boss 
quet observând că atacul lui Liprandi spre Balaclava 
nu este decât o demonstraţie, trimite în ajutorul en- 
glezilor, mai întâi o brigadă și apoi a doua brigadă. 
Această intervenire a francezilor forțează pe rusi la 
etragere. “Astfel în bătălia de la Inkerman ruşii pierd 
9.000; englezii 5.000 şi francezii 2.00. In cursul! 
dunilor Noembrie şi Decembrie lucrările de asediw 
4merg foarte încet din cauza frigului, a pământului 
(pietros, a ieşirilor făcute de ruşi, precum şi din cauza 
furtunilor care au cauzat mult rău aliaților atât pe 
mare cât şi pe uscat 

In acest timp rușii după planul lui Totleben. făs 
„cuse în jurul cetății un fel de linie de contra apropiere 
„cara cauză mult rău aliaţilor | 

Francezii recurg; la răsboiul de mine care le per- 
„mite, deși cu multe greutăţi, a înaintă ceva mai repede. 

Pe la sfârșitul lui Ianuarie aveau aci 75.000 oa- 
imeni în două corpuri de câte 4 divizii fiecare și un corpi 
„de rezervă, iar englezii 27.000 dintre care numai vre-o 
(i 7.000 disponibili. Turcii 20.000 ocupau Eupatria și 
”esping cu succes un atac încercat prin Februarie) «de 
430.000 ruşi. La 2 Martie moare împăratul Nicolae. 

OPERAȚIUNILE DELA 1 MARTIE * 11 MAIU. 

Moartea împăratului Nicolae n'a adus nicio soluție 
„acestui războiu. - 

Aliaţii, dându-și seama că 'sarcina luată nu & u- 
şoară, începură a umblă după * alianţe. Piemonteziă, 
Rimicii francezilor, se unesc cu ei trimițând în: Crimea 
un corp de ajutor de 15.000 oameni). . 

1 

  

1) Politica ltaliei eră condusă, în acest timp de Cavour, care, pentru a asigura unitatea Italiei, înjghebase acest corp de ajutor.
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Aliaţii 'mai încercară: operaţiuni şi pe alte teatre 
însă fără rezultate finale. O flotă engleză susţinută - 
de o escadră franceză fu trimisă în marea Baltică dar, 
neavând, operaţiunile întreprinse o şansă de izbândă, 
fură părăsite. De (asemenea operațiile s'au continuat 
la frontiera Anatoliei în Asia, însă greutatea transpor- 
durilor, absența unei base de operații și a unui o- 
Diect aproape de mare, făcă pe aliați să: renunte şi 
să continue răsboiul tot în Crimea. 

| Mareșalul Niel, trimis din Franţa, în Crimeea, pen- 
tru recunoaşterea situaţiei, raportează că Sevastopo- 
dul trebue împresurat şi apoi atacat Malacoful, cheia 
poziţiei. Napoleon III ordonă să se ia ofensiva ton- 
tra armatei de operațiune pentru a o alungă din Crimea, 
și apoi să se împresoare Sevaștopolul 

“Pentru aceasta s'a hotărât ca trupele aliate din 
Crimea, să se împartă înj trei armate : armata :de asediu 
(60.000 oameni, sub „Pallisier compusă din francezi şi 
turci, să steă pe platoul Balaclava şi să continue ar 
sediul ; o armată de operaţii 55.000 oameni sub; Lor- 
dul Raglan, englezi, piemontezi, turci și francezi, 
să ocupe linia Carnai și valea Baidurului, o â doua 
armată de operații sub Canrobert, se împărțea la; rân- 
dul et în două părți: 40.000 oameni sub Bosquet şi 
)25.000 sub Regnaud de Saint-Jean-d'Angely. Aceasta 
din utmă să vie din 'Constantinopole, Raglan şi Bos- 
quet să ia ofensiva și să atace armata! rusească din 
mai imulte direcții. 

In acest timp însă ruşii ridicase efectivul la, 120.000 
joameni, sporit cu vreo 50.000 oameni în lunile IMar- 
tie şi Aprilie. Sa 

Această întărire a rușilor şi alte diferite cauze 
Hăcă Ca planul aliaţilor nu a putut fi îndeplinit; aşa 
„că operaţiunile tor s?au redus la lucrări de asediu îm- 
prejurul Sevastopolului și atacuri asupra bastionului 
iIMalacof de către trupele lui Bosquet. Rușii la rândul 
lor împiedică lucrările de apropiere ale aliaților prin 

diferite ieșiri şi dferiite uvraje înaintate precum: re- 

duta Kamciatea, (Mamelonul verde), înainteă _basti- 

pnutui IMalacof şi alte redute pe înălțimile Sapun,
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pe care aliaţii voesc a le luă de inai multe ori şi idinrcăre: 
cauză se varsă mult sânge de ambele părţi. | 

Incepându-se tratativele de pace la Viena, Napo- 
leon ca să influențeze 'asupra grăbirei păcei ordonă; 
ibombardarea. “ 

La 9 Aprilie dimineaţa 508 tunuri! de calibru mare 
deschid focul și cauzează mult rău ruşilor. Ruşiii su 
portă cu multă bravură această bombardare, răspun: 
zând la rândul lor şi reparând întimpui nopţei stricăciu- 
nile făcute uvrajelor lor. , 

Această bombardare ţină 15 zile, dar fără efectul 
dorit de aliați. 

Operațiunile dela Maiu până la căderea Sevastopolului, 

După încetarea bombardamentului până la 15 Maiu 
a urmat co perioadă de limită în operaţiunile! din Cri- 
mea. 

In acest timp, însă, după dorința englezilor, s'au 
trimis pe Mare două divizii, care să! ocupe sstrâm- 
toarea Kerca săi intre în (Marea de Azof, 'spre a împie- 
decă sosirea aprovizionamentelor pentru armata rusă. 

Operaţiunea nu s'a dus la bun sfârşit, căci gene- 
ralul Canrobert dând ordii să inceapă executarea pla- 
nului ofensiv arătat în capitolul precedent al cheii 
diviziilor de la Marea Azof. 

Această 'modificare a adus mari neînțelegeri între: 
'Canrobert și Lordul Raglan, ceeace făci pe Canrobert: 
să ceară înlocuirea sa. 

Generalul Pellissier, înlocuitorul lui Canrobert, 
pentru a nu nemulțumi pe englezi, renunţă la operațţiai - 
ofensivă concentrică, reîncepe expediţia în Marea de 
Azot și ordonă continuarea lucrărilor de asediu. 

La 24 'Maiu, flota aliată ocupă strâmtoare , Kerca. 
intră în Marea de Azof, bombardează orașele de pe: 
țărm şi distruge aprovizionamentele rusești aflate: 
în ele. 

In timplul acesta, sosesc ajutoarele aliaţilor şi urcă 
efectivul lor la 180.000 oameni, 

La 25 Maiu dimineaţa, 50.000 de aliați pleacă
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de la Balaclava şi se îndreaptă spre Cernana şi podul: 
dela Tractir. Posturile rusești ce se aflau pe “malul 
stâng al râului iCernaia se retrase pe malul drept al 
xâului şi astfel rușii fură îndepărtați din imprejuri- 
imile Sevastopolului fără cea mai mică luptă. 

Prinţul  Gorciacof, se menține în defensivă cu 
toate că dispunea d o armată de 150.000 ozmeni şi 
de o poziţie de flanc favorabilă. 

Generalul Pellissier atacă la 7 lunie Carabenai 
cu 40.000 oameni surprinde pe ruși şi câștigă mult 
teren înainte însă cu pierderi mari. 

Pentru ziua de 18 Iunie aliaţii hotărăsc un: nou 
atac asupra Karabelnai, bombardamentul trebuia să 
înceapă la 17 şi să continue în ziua de 18-cu ouă ore 
cel puțin înaintea începerei atacului. In caz de reuşită, 
50.000 francezi, turci şi piemontezi sub Basquet, să 
treacă Cernaia și să câștige astfel teren la nord ide: 
baia Sevastopol. 

Atacul nereuşind, aliații reîncep lucrările de a- 

plropiere. Pierderile rușilor fură de 6.000 oameni , iar 
ale aliaților de 8.000 oameni. 

Bătălia dela Tractir 1). 
Guvernul rus văzând că este cu neputinţă a dobândi 

în Crimea un rezultat pozitiv fără o acţiune ofensivă! - 

hotărăște contra părerei lui CGorciacof. să atace pe 

aliaţi în luna lui August. 
Poziţia defensivă ocupată de aliați era pe un, șes 

de 1500 imetri lărgime. La poalele platoului curge Cer- 

naia, obstacol secundar cu vaduri numeroase și lun 

canal de derivație, mai puţin larg ca râul dar fără va: 

duri. Pe malul stâng al râului se află înălțimile ocu- 

pate de corpul de observaţie al al iatilor. Piemon- 

tezii ocupă înălțimile din dreapta, în faţa podului, 

Ciurgun iar francezii ocupă înălțimile din stânga, a- 

dică înălțimile Fediuchin (Tractir) separate de cele 

precedente printi”o vale perpendiculară pe poziție se 

află drumul mare ce duze de la Mackensie la Balaciava. 

“In total corpul de observaţie are 40000 oameni. La ex- 

  

1) In unele tratate este numită bătălia dela Cernaia, în altele 

bătălia dela Fediuchin. 
-5
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ftrema dreaptă se află trupele turcești, iar cavaleria 
aliaţilor eră așezată în urma dreptei trupelor franceze. 

Rușii, cu toate că dispuneau în Crimea de,200.090 
“oameni, aproape, atacă această poziție numai cu 50.000 
(oameni împărțiți în trei grupe și anume: Trei divizii, 
sub generalul Read, aripa dreaptă, atacă poziția ocu- 
pată de francezi. Alte trei divizii sub Liprandi, atacă 
trupele Piemontene ; însfârșit o divizie de infanterie şi 
trei divizii de cavalerie formează. rezerva. 

Armata rusească scoboară în timpul nopţii pe o 
negură deasă platoul iMackensie și se desfășoară în 
fața poziţiei aliaților deschizând focul cu o artilerie 
numeroasă. Infanteria rusă înaintează, respinge avant- 
ipiosturile apărării, trece Cernaia prin vaduri şi cana- 
lul pe poduri aruncate de capetele coloanelor și în- 
pepe a urcă pantele înălțimilor Fediuchin. Trupele a- 
părării resping însă aceste coloane. 

Divizia rusă dela extrema dreaptă este respinsă 
peste Cernaia în dezordine, cele două divizii din cen- 
tru, în urma unor pierderi mari, sunt și ele fespinse ; 
aşă că pe la 6 ore dimineața această primă înaintare 
din partea rușilor fă fără rezultat. Rușii întăriți de 
trupele din rezervă dau un al doilea atac, trec din 
mou Cernaia și încearcă să se întroducă prin vâlcea: 
între Francezi şi Piemontezi, însăj din. nou fură respinşi 
până la ora 9. Ruşii -pierd 7.000 oameni ; iar aliaţii 

Luarea Sevastopolului. 

Gorciacof, în urma nereuşitei dela Tractir, începe 
a nutri ideia să părăsească Sevastopoiu!. In acest SCOp, 
ia diferite măsuri pentru sfărâmarea uviagielor de 
Hortificație ce trebuiau să cadă în mâinile aliaţilor 
cionstrueşte baricarde în interiorul oraşului, să se în. 
staleze baterii electrice pe care le leagă cu magaziile 
de pulbere pentru a le face să sară în aer în momentul 
retragerei, strânge imaterii inflamabile în clădirile ce 
trebuiau distruse şi în fine 'face un pod de vase peste
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port, pentru a permite retragerea garnizoanei în spre 
nord. - | | 

Aliaţii simțind slăbiciunea armatei rusești de a- 
jutor îndreaptă toate privirile asupra asediului cetăţii, 
„llonstruind diferite baterii noi, și sporind la 800 nu- 
mărul tunurilor de asediu. Deosebit înaintează! cu lu- 
«crările de apropiere până la. 30 metri de bastionul 
Malakof şi pâmă la 50 metri de alte diferite puncte si- 
tuate în regiunea atacată de francezi. Englezii rămân 
mult îndărăt. | 

Incă de la 17 August, Pellissier bombardă neîn- 
„setat fortificațiile rusești cauzându-le mari pierderi. . 

In urma iunui consiliu, aliații se hotărăsc a exe- 
cută. asaltul în ziua de 8 Septembrie. Lai 5 Septembrie 

_Îîmcepe bombardarea și ia următoarele dispoziţiuni de 
atac: Bosquet să execute atacul principal cu 33.000 
oameni, împărţiţi în trei coloane comandate de Mac- 
“Mahon, de la Motte-Rouge şi ide Dulac. 

Coloana lui Mac-Mahon, forma 'adevărata coloană 
de a tac și trebuia săi (dea asalt asuprâ bastionului Ma: 
lacof : celelalte două coloane trebuiau să susție pe Mace 
Mahon, atacând iuvrajele aflate aproape de Maiacof, 
Alte “atacuri secundare trebuiau a se execută în dife- 
pite puncte ale cetății. Corpul aliaţilor de observaţie 

- stare de 50.000 trebuiă să se -opuie pe Cernaia ar- 
matei rusești de ajutor. 

Gorciacot recunoscuse după violența bombardării 
începută la 5 Septembrie, că asaltul se va da în cu 
rând ; şi cu toate că hotărâse în principiu mai dinainte 
părăsirea cetăţii, voi să reziste adunând peste 80.000 
sOammeni cu care trebuia să apere fortificațiile. , 

In ziua de 8 Septembrie, la ora 12 din zi, cele îrei 

aioloane ale asaltului principal 'es din şanţuri şi se 

aruncăla atac. Mac-Mahon ia bastionul Malacof în 

care se instalează puternic ; celelalte atacuri sunt res- 

„pinse de ruşi cari luptă! cu multă bravură. Mac-Mahon 

reusește -să menţie în uvrajul ocupat cu toate încercă- 

rile de întoarcere din partea rușilor ; iar pe la orele 4 

- jumătate Gorciacot dă semnalul de retragere, îndrep-
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tându-se spre nord de baia Sevastopolului, făcând să: 
șară în aer magaziile de pulbere şi ot parte din lucră+ 
rile de fortificație, încendiază casele și îneacă vasele 
pe mai rămăsese nelăsând astfel în mâinele aliatilor 
decât o adunătură de ruine. 

In această zi, rușii pierd 13.000 oameni. iar ali- 
atii 10.000 oameni. 

Operaţiile după căderea Sebastopolului până ia 
încheierea păcei. 

După căderea Sevastopolului, aliaţii credeau că 
după o singură ofensivă a armatelor aliate ruşii vor 
părăsi Crimea. | 

Englezii voesc să distrugă sau să închidă cât mai: 
repede portul :Nicolaef de care ruşii sar fi putut 
servi în locul Sevasroporului pierdut. Generalul de că-- 
petenie francez consimte la propunerea făcută de en-- 
glezi, crezând că va fj de ajuns a amenință gurile Bugru:- 
lui şi ale Dniprului pentruca ruşii să părăsească Cri- 
imea. O mare parte din flota aliată cu 11.000 oameni. 
ajunge la 14 Octombrie înaintea Kinburnului, la gura: 
Dniprului, silind garnizoana rusă de 1.700 oameni 
de a capitulă. In urmă însă aliaţii mai înaintează către 
Nicolaief şi se mulțumesc a ocupă Kinburnul. 

[Deosebit se lintărește garnizoana din Kercea, se 
trimite o brigadă de recunoaştere în Eupatoria, dar? 
în valea Baidarului, se trimite corpul I-iu francez ca 
să-si ocupe toate trecerile ce duc din această vale în. 
valea Belbecului. In urma acestor măsuri şi a recu= 
noaşterilor făcute spre Eupatoria, aliaţii se încredin-- 
țeazăl că rușii nu se gândesc nici de cum a părăsi Cri-. 
imea. Timpul însă fiind 'foarte înaintat, armatele 'ad- 
versarer enunță la orice întreprindere Și iau cuartierul: 
de iarnă pe care-l păstrează până la încheierea armis- 
tițiului. 

Englezii trimit la începutul anului 1855 în Bal- tica o flotă! Succesul acestei expediţii este tot asă de” neinsemnat ca acela al expediției anterioare. 
In timpul acesta, rușii văzând pedeoparte situa-- _ “o
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“ia lor critică față cu Europa şi temându-se ca Au- 
-stria să nu înceapă operaţiile înaintea ei, hotărt să în- 
„cheie pace. Congresul se deschise la Paris, la; 22 Fe: 
wruarie, și aduse pacea dela Paris dela 3 Martie 1856 
fn puterea căreia, între alte condiții puse, pentru a 
-lepărtă pe ruși dela gurele Dunării, fu şi aceea de a 
finapoia Moldovei, din Basarabia luata la 1812. ţinu- 
“urile dela gurile Dunărei. 

O3SERVAȚIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1). Un atac viguros al lui Omer-Paşa asuprâăl tru- 
pelor ruse dim principatele române, af fi avut multi 
sorți de izbândă, căci noi aveam numai 50.000 si-i 
siăspândise în foarte multe grupe. 

2). Dacă aliaţii ar fi atacat din Anglia: în peninsulă 
“Crimea, este sigur că războiul ar fi reuşit într'un timp 
foarte scurt, 

3). “Operațiunile aliaţilor în Dobrogea înainte de 
“debarcare în Crimea a servit şi ca o demonstrație pen- 
tru a se ascunde, ruşilor, intenția de debarcare în 
-Criimea. 

4). Intre Mare și flancul stâng al poziţiei a exis» 
“tat un gol neorganizat defensiv kde 2 km. Pentru a fi 
ferit de focurile marinei aliaţilor, a fostt bună această 
dlespărțire, dar din punctul de vedere al înlesnirei de 
atac al adversarului! a fost lo eroare, căci, pe aci se pu 
teau strecură însă aliații spre a întoarce poziția.: | 
* 5). Pentru efectivul rus de 35.000 oameni, poziţia 
:Klefensivă dela Alma eră prea întinsă. 

6). Este meexplicabil că aliații au preferat să :a- 
tace poziția defensivă depe Alma, pe ambele flancuri 
(deodată, în loc de a atacă flancul drept și a face lo 
4lemonstrație de front ca să! arunce pe aliaţi spre Mare. 

7). Rușii au avut pierderi mari în bătălia dela 
Inkerman, din cauza înaintării de spațiu îngrijite cu 
Xrupe massate. IL - | 

8). Bătălia dela Inkerman au preterat-o ruşii din 
gauză că Liprandi nu a făcut o demonstrației energică!
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precum și din aceea că nici un general, rus au a dat 
probe de inițiativă în timpul luptelor. - 

9). Lipsa de comandament unic în Crin a a adus- 
mult rău aliaţilor. Cei trei șefi, Canrobert, Raglan şi. 
Omer-Pașa,l ucrau cu totul independent unul de altul. 
(De altfei acest defect s'a observat și în: războiul cel: 
imare, imai ales în anul 1916 șio parte din 1917. 

10). Atacul aliaților dela 18 lunie n'a reuşit din: 
următoarele cauze : i 

a) Bosquet care cunoșteă bine terenul dela aripa 
dreaptă a fost înlocuit în ajun cu alt general venit: 
cu trupele de întărire care nu cunoșşteă nici: terenul. 
nici mersul operaţiunilor. ulterioare, 
__b) Semnalul de începerea atacului a fost răul în- 
eles de multe coloane, așă că atacul s'a început die 
vreunul din acele coloane. 

c) Ruşii aflară de acest atac. | 
11). Pierderile mari ale rușilor în bătălia dela. 

(ractir au provenit din cauza înaintării în măssă şi în 
roloane adânci, precum şi din cauza că artileria: fran- 
ceză, care trăgeă în coloanele ruse, nu eră împiedecată 
de tragerea artileriei ruse. 

12). Asediul Sevastopolului s'a caracterizat pri 
număr mare de trupe de-ambele părți, mari lucrări de 
alpropiere, număr mare de artilerie de asediu şi asal- 
turi cu caracter de bătălie.



CAPITOLUL VI. 

RĂZBOIUL AUSTRO-FRANCO-ITALIAN 
DIN 1859. - 

Situaţia politică. 

Politica lui Cavour, pentru unitatea Italiei nu con- 

venea Austriei care pierdeă influenta ei în diferitele . 
state Italiene desbinate până la Cavour. 

“ Participarea  piemontezilor în războiul din 1854 
ridicase prestigiul statelor italiene. şi dăduse dreptul 

piemontezilor să; ia parte la congresul dela Paris din 
1856 pentriu a pledă în favoarea, Italiei. ” 

Acest câştig aduse mari neînțelegeri între piemon- 

tezi (regatul Sardiniei) şi Austria, care urmăreau pre- 

textul unui război. Piemontul înțelese aceasta şi ceru 

sprijinul Franţei, amintindu-i ajutorul ce îi dăduse 

în războiul din Crimea. Napoleon al III-lea promite 

sprijinul său în cazul unui răsboi cu Austria. 

“n Muna lui Ianuarie 1859, în urma unor răscoale înt 

italia, Austria găsește pretextul să; înrărească  îru- 

pele sale aflate în diferite provincii italiene. Piemon- 

tul începe înarmarea. Silințele puterilor europene, de 

a împăcă lucrurile; rămân zadarnice ; iar la 19 'A- 

prilie, Austria trimete direct Piemontului un ultima- 

um pentru a dezarmă, făcând din refuz un asus 

belli. Refuzul Sardiniei fu comunicat Austriei, la 126 

Aprilie, și la 29 , farmata austriacă care era „ de mult,
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gata, primește ordinul de a trece Tesinul şi! războiul 
fu astfel declarat între Austria și Piemont. 

Situaţia militară. 

Armata austriacă din Italia se compuneă înainte 
de răsboi, din corpurile de armată 5 7 „ ŞI 8, iar în 
urmă din cauza evenimentelor, a mai fost întărită. cu 
feorpurile de armată 2 şi 3. In momentul intrărei în 
Campanie generalul de căpetenie austriac feldzeug-. 
(meister Giulay dispuneă de 5 corpuri de armată, total 

_1120.000 infanterie, 352 tunuri şi 6.000 cavalerie ;. 8 
mii artilerie şi alte servicii. 

Pe lângă acestea, corpurile 1 şi 2 erau. în Marș - 
pentru a. întări armata de operaţie, şi mai târziu cor- 
pul al II-lea a fost trimis în campanie înainte de bă 
itălia idela Solferino. Fiecare corp de armată âustriac 
eră compus din două divizii de infanterie, a două 
brigade ; fiecare brigadă cuprindeă un batalion de in-“ 
fanterie ușoară, trei batalioane de linie și un bâtalion 
de grenadieri, de câte 1000 oameni. Alţi 8ooo oameni 
se aflau prin cetăți şi erau însărcinaţi cu menținerea; 
liniştei pe teritoriul italian. 

Armata pieimonteză, 60.000 oameni şi 120 tunuri 
sub Victor Emanuel eră formată din cinci divizii de in- 
fanterie comandate de: Castelborgo, Fanti , Durando ; 
Cialdini şi Cucchiari, și o divizie de. cavalerie de ge- 
zervă comandată de Sambrey. Pe lângă aceste trupe: mâi 
eră și o trupă de voluntari, comandată de. Garibaldi ; precum şi :25.000 (garzi mobilizați şi vre-o 20.000. oa 
meni prin cetăți. 

In a doua linie se atiă armata franceză de 150 mii oameni. cu 300 tunuri compusă din cinci:corpuri 
de armată, comandate de Baraguey-d'Hilliers, Mac IMahon, Canrobert Niel şi prințul Napoleon. Gărdă imperială eră comandată dz Regnaud: de Saint Jean 
IbAngely. Fiecare corp de armată eră tormat din două sau trei divizii de infanterie. cu o brigadă sau o divizie de cavalerie usoară şi o rezervă de artilerie.
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CONCENTRAREA ŞI PRIMELE OPERAȚIUNI. 

Bătălia dela Montebelo. 
- 

Austriacii se concentrează în unghiul format de 
„Padua şi Tessin ; iar la 129 Aprilie trec acest din urmă 
xâu. Piemontezii se concentrează în unghiul format 
ide Padua şi Tannaro, adică în urma cetăților Alexan- 
Xiria si Casal. Turinut eră acoperit de linia 'Dorea» 
'Baltea întărită, deși slabă]; 'şi apărată de 160000 oa- 

“meni. Piemontezii arsese şi inundase terenul depe ma- 
tul idrept al Tessinului pe unde trebuia: să vină! armata 
Blustriacă. și aşteptau sosirea armatei franceze de a- 
jutor. Armata franceză începuse mișcările de pregă- 
fire dela 20 Aprilie. Corpurile lui Canrobert şi Niel 
trec prin Mont-Cenis și Mont-Genevre şi: ajung la 
30 Aprilie la “Turin. Corpurile lui Baraguey 'd'Hil- 
liers. 'Mac-Mahon şi garda sunt transportate pe Măre 
Ja Genua unde ajung pela Enceputul lui Maiu. Corpul 
“prințului Napoleon este trimis în Toscana. 

La 29 Aprilie, trei corpuri de armată austriacă 
+rec Tessinul în trei coloane și înaintează în Piemont 
foarte încet ; așă că din cauza drumurilor rele în patru 

zile de 'mars de abia fac 32 km. 
La 4 Mai, armata austriacă ajungie în fața pozi- 

tiei ocupată de armata piemonteză, între Valenţa, Ca- 
sal şi amenință aripa dreaptă a âcestei poziții, arun- 
:zând un pod de vase la Cornale. Corpul al 8-lea trece 
fluviul, ocupă Voghera și Torton și trimite detașa- 
-mente până în spre Novi. În urmă, recunoscând că 
trecerea Bormidei este greu de 'făcut, se întoarce, din 
nou pe maiul stâng: al Padului și împreună :cu celelalte; 
corpuri austriace, trec Sesia şi ocupă Verceil șii No- 

mara, face apoi o mișcare de ocolire spre stânga şi 

aimeninţă aripa stângă piemonteză. După acește miș- 

ări armata austriacă încearcă să treacă fluviul la Fra- 

Bineto, când aude de sosirea armatei franceze la A- 

dexandrira şi de unirea celor două armate aliate „ ce-
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pace 0 silește să renunţe la ofensivă: şi Să se retragă înrp 

urma râului Sesia, | 
La 12 Mai Napoleon III-lea ia comanda ge- 

merală a armatelor aliate și stabileşte cartierul său 
general la Alexandria. - . 

Giulay, voind a recunoaşte poziția francezilor, tri- 
mete de la Vaccarita 30.000 oameni sub Stadion ca să 
“facă o recunoaştere ofensivă către Voghera. Aceste 
trupe înaintează în trei coloane cu o rezervă. Coloana 
principală ocupă Montebello, respingând posturile de 
cavalerie piemonteză.. | 

Divizia / din corpu! francez, care se găsia la- Vo- 
ghera, cu 6.000 oameni, sub Forey, înștiințat de a- 
propierea austriacilor, lășă un batalion la Voghera 
ca Să-şi iasigure retragerea în caz de înfrângere ;și 
cu restul trupelor ia puternic ofensiva înaintând spre 
inamic. În drumul său întâlneşte detaşamente austriace 
la Genestrello: pe care le respinge spre Montebello.. 
Aici atacă pe austriaci și îi respinge, după o rezist 
renţă destul de mare. În această zi austriacii pierd 

1.300 oameni, iar francezii 700. 
După câtăva vreme de repaus, divizia Forey 'se 

keîntoarce la Voghera. 

„Operațiunile lui Garibaldi. 

“La 20 Mai Garibaldi, din iniţiativa sa proprie , 
se separă de armata piemonteză, trece Tessinul cu 
6000 oameni, intră în Lombardia la 24 Mai aiunge. 
la Varese, iar la 26 este atacat de. un detaşament aus 
triac de 3000 oameni pe care îl bate, şi îl urmăreşte până 
ilincolo de Como. Populaţia lombardeză. se revoită 
în contra austriacilor, trece de partea lui Garibaldi. 
Giulay trimete în contra lui Garibaldi un corpi de 10000: 
vameni sub comanda lui Urban, care urmăreşte pe 
Garibaldi până la Varese punându-l într?o poziţie Foarte 
critică, din care a fost scăpat, mai târziu , prin sosirea. 
Krupelor aliate.. |
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- Bătălia dela Palestro. 

- După lupta dela Montebello armatele adverse se: 
ilăsesc în contact. Armata austriacă în urmă liniei! A-- 
gogna ; pe un front de 60 km., cu. aripa dreaptă spre: 
Robbio și cu aripa stângă splre Vaccariţa. Armata fran-: 
ceză), întrunită împrejurul Alexandriei, având la stânga. 
sa armata piemonteză, concentrătă spre stânga în urma: 
râului Sesia între Verceil și Casal. ' 

Napoleon III-lea se hotărăşte să ia ofensiva şi să 
respingă pe Giulay din Lombardia, în felul următor : 

"să execute o mişcare de întoarcere la aripa dreaptă âu-: 
striacă, plecând dela Verceil şi îndreptându- se spre: 
valea de sus a Tessinului prin Novara, şi! să facă o: 
demonstraţie în direcţţia Plesentei. 

In spre Verceil locul eră mai larg pentru manevrat 
si se află un obiectiv mai apropiat, Milanul. 

Austriacii, crezând că atacul principal se va face 
în “spre Plesenţa, îşi iconcentrează toată atenţia spre 
aripa lor stângă. | 

Napoleon trimite pe șosele şi în drumul da fier 
corpurile 4, 3, 2 şi garda spre Casal şi 'apoi spre 
Vercil. Mişcarea începe la 28 şi continuă în. zilele de- 
"29, 30 şi 3i sub iprotecția corpului I-iu ; care se află! 
în "observaţie la Voghera pe malul drept al Padului. 
si sub protecția armatei piemonteze care ocupă po-- 
ziţia fortificată dela Palestra pe malul drept al Sesiei. 

Giulay , ldă ordin, la două din corpurile sale de: 
armată să plece de la Robbio pentru a! respinge ar- 
mata piemonteză (depe malul stâng al râului Sesia ; 
iar el continuă concentrarea trupelor spre Padu. Ina- 
inte însă ca cele două corpuri austriace să execute a- 
creastă mișcare, corpul al 3-lea francez trecuse Sesia 
Și se pusese în legătură! cu armata piemonteză, 

Această manevră strategică, a fost mult inlesnită' 
de mişcarea lui Garibaldi, care menținea un” (mare 
detașament austriac în spre Como. 

Unul din cele două corpuri de armată austriace sub 
Zobel trimise în contra piemontezilor, pleacă de la 
Robbio în trei coloane de câte o brigadă fiecăre şi o.
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brigadă de rezervă, i iar celălalt corp. ocupă Mortara, 
pentru a sprijini pe Zobel ; însă din cauza: distanţei 
imari ce le separă! orice sprijin a fosti imposibil. 

La 31 IMaiu, corpul lui Zobel atacă poziția pie- 
imontezilor ; menținut însă pe front de trupele pie- 
monteze şi atacați în spate de un regiment de Zuavi 
francezi, este cu totul respriis, perzând 1.300 oameni 
Şi 7 tunuri. Această! bătălie în cari 15,000 'austriaci au 
iuptat în contra 35.000 aliaţi, este cunoscută sub' nu- 
mele de bătălia dela; Palestro. 

Bătălia dela Magenta. 

La 1 Iunie armata aliată eră adunătă pe râul A- 
(giogna. Corpurile 2, 3 şi 4 ocupă. Navara. iar corpiul 
al 3-lea, şi piemiontezii ocupă Palestro, âvând în: urmă 
garda imperială, 

Geulay se retrage pe malul drept al Tessinului. In 
retragerea sa, armata austriacă se întăreşte cu l-iul 
-porp' ide armată al lui Clam-Gallas, ce veniă: din Boa 
mia: O [divizie (din acest corp ocupă! Milano ; ; iar cealaltă 
ipcupă „poziţie pe canalul Naviglio-Grande, puţin la 
„st de Tessin pentru a susține retragerea. 

La 2'lunie, Napoleon începe trecerea. peste Tessin. 
Divizia Espinasse trece la Saint-Martino „unde eră 

un cap de pod bine construit de austriaci, însă părăsit. 
Divizia Camou trece în ziua de 3 lunie pe malul stâng 
„al - Tessinului. 

Celelalte corpuri de armată înaintează şi ele spre 
“Tessin ; corpul al 2-lea trece, la 3 Iunie, pela Turbigo 

„Si se asează pe malul stâng în urma unei lupte susţin 
"mule lă Robechetto în contra corpului l-iu austriac. 

In acest moment corpurile -de armată austriace 
frau astfel distribuite: corpurile 1 şi 2 la Magenta 

. Şi prin apropiere, corpurile 3 şi 7. la; Abbiate-Grasso ; 
Gorpurile 5 şi 8 spre IBinasto şi Bereguardo, iar tor- 
pul al O-lea aproape de Pavia. Efectiv total 160,000. 
însă obosiţi, din cauza diferitelor marșuri executaţe 
şi descurajați din cauza retragerii. 

l.a 4 lunie, Giulay voiă să repauzeze trupele :sale,
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când Napoleon, din contră, grăbiă mărşul trupelor 
aliate şi voiă ca corpul al 2-lea cu divizia Camou să 
meargă spre Magenta, pentru a înlesni trecerea celor-: 
lalte trupe. 

Aceste imanevre dau naștere 'bătăliei dela  Ma- 
genta dându-i astfel carakterul unei bătălii de în“, 
tâ'lnire. 

Câmpul ide bătălie dela Magenta are înainte râul 
“Tessin. Malul stâng; este jos şi acoperit de. stufișuri ; 
iar spre est se află obstacolul format de canalul Na- 
viglio-Grande. Pe imalul stâng al acestui canal se în- 
tinde un mic platou acoperit de culturi, care împiedecă. 
vederea şi manevrele. 

Câmpul ide bătaie este traversat dela est la west. 
de drumul mare şi de calea ferată; ambele trec Tes- 
sinul pe podul dela San-Martino, şi canalul pe două. 
poduri: Ponte-Nouvo di Magenta și podul drumului 
de fier. Aceste din urmă! două poduri fusese; păstrate: 
de austriaci, minate și puse în stare de apărare. 

Podurile dela Ponte-Vechio di Magenta si dela 
Butfalora, fusese distruse de austriaci, Rămiăsese însă: 
nestricat lun al treilea, pod: , dela Rebbeico, la 4.000 me-- 
tri spre sud. d 

La est de Naviglio şi la 2 sau 3 km., se, află sătul 
Magenta, care comandă, în acelaș timp ; "drumul mare: 
și lcalea ferată, precum şi alte sate şi terme. 

Inainte 'de î începerea bătăliei, situaţia, generală eră: 
Austriacii aveau aripa dreapta dela Buifaiora până 
la Marcallo, cu fața la nord, pentru a; opri trupele ce 
ar fi venit despre Turbigo. Centrul, dela Buffalora 
până: la Rebbeco cu faţa la vest, pt marul canalului 
WNaviglio, destinat a opri coloanele ce ar veni dinspre 
Sain-Martino și în fine aripa stângă, case cuprinde 
grosul armatei, la Abbiate Grasso, cu fața spre nord ; 
pentru a lua în flanc coloanele inamice îni marş spre 
Milano. Aliaţii aveau: aripa stângă, formată de cor-: 
pul al 2-lea, urmat de divizia ide voltigiori! din gardă, 
şi susținut de armata piemonteză, între Naviglio și 
IMarcallo, cu faţa la sud ; centrul format de divizia de 
grenadieri din gardă și alte trupe sosite în timpul
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bătăliei, se îndreaptă spre podurile Ponte-Nouvo di 
Magenta, podul ldrumului de fier şi celelalte idouă 
poduri dela Bufialora şi Ponte-Vechio , şi în fine, a- 
kipa dreaptă, cu faţa la sud 'formătă lă' început din 
brigada Picard şi întărită în urmă de brigada amin 
şi alte trupe din corpul al 3-lea. 

lu ziua 'de 4 lunie, pela orele 19, pe când austriacii 
-eră în repaus avant-garda corpului 2 francez întîlnind! 
Kletașamente inamice swre estul canalului Nâviglio des- 
-Chide focul, | sil 

Grenadierii din gardă, auzind tunul și crezând: că) 
„a sosit momentul de a intră în luptă, înaintează pela 
podul San-Martino în trei coloane: asupra: redutei care 
apără podul drumului de fer, asupra podului Ponte= 
Nouvo di Magenta și asupra satului i Buffalora. 

Cu toată superioritatea numerică a austriacilor gre- 
“nadirii iau aceste puncte și încep a trece! canâlul. 

CGieneralul iMac-Mahon, care : vedeă masse mari de 
“trupe inamice spre IMagenta, temându-se a nu se an- 
«gajă în contra unor trupe prea numeroase, suspendă 
Atacul şi ia măsuri pentru a-și strânge cele trei divizii 
de sub comanda, sa ; și astfel divizia de grenadieri este 
silită de a luptă singură în contra a două corpuri de 
Armată austriace şi este respinsă peste Naviglio; aici, 
însă, rezistă cu multă bărbăţie. 

In timpul acesta, brigada Picard. din corpul al; 34 
lea, sosește pela orele 2 și ocupă Ponte-Vechio di Ma- 
genta pentru a sprijini aripa Kreaptă! franceză şi se 
angajează, puternic, cu capetele coloanelor inamice, 
venind despre Abiatte-Grasso. 

Satul Carpensago este luat și pierduif de maj 
multe ori. Pe la orele 4 şi jumătate sosește divizia Vi- 
moy, din corpul al 4-lea, care susține atât brigadă 
Picard cât şi divizia de grenadieri, 

Corpurile 3 și 4 sosesc pe câmpul de bătaie în 
„esaloane succesive și iau parte la luptă! Luptă con- 
tinuă la centru şi aripa dreaptă. Francezii pot, să se 
„mențină pe Naviglio şi să reziste Ia aripa idreaptă, 
respingând toate atacurile austriacilor, fără însă că 
bătălia să se decidă în vre-o parte..
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Din fericire pentru aliați, Mak-Mahon, reunind di- 
viziile sale, reia ofensiva pela 4 ore. Divizia: la Mot- 
terouge ia 'Cascina-Nova și stabilește spre Buftalora 
legătura. cu grenadierii ; iar divizia Espinasse ia Mar- 
xallo, după cari ambele divizii se îndreaptă spre Ma- 
grenta pe care”l iau cui ajutorul trupelor dela centru. 

Aripa ldreaptă austriacă este astfel bătută, și începe 

retragerea spre 'Crobetta.- Aripa. lor stângță mai conti 
muă încă iupta la Ponte-Vechio, dar sfârseşte prin 
a se retrage. La centru, 40 tunuri franceze; zdrobeso 
centrul inamic, așa că în curând victoria se declară în 
partea aliajţilor. Francezii pierd peste 5,000 oameni - 
iar austriacii peste 10.000, | | 

A doua zi, Giulay voi să atace pe francezi, care 
se așteptau la aceasta Ambele armate se concentrează 
Giulay află, însă, că trupele sale, cari au luptat la 
aripa dreaptă și cari se retrăsese spre Milan, erau, 
prea departe spre a le putea [face să ia parte la luptă: 7 
pe lângă acestea erau însă prea obosite și descurajate 
din cauza pierderilor suferite , aşa! că hotărăşte a ge re- 
trage din Lombardia şi a se concentra în cadrilaterul 

italian între Mincio și Adige, unde spera să se întă- 
rească cu ajutoarele ce aștepta din țară, Armata fran- 
sgeză nu-l urmăreste imediat și se îndreaptă spre Milan 
unde ajunge la 7 iunie. | 

Marşul aliaţilor spre Mincio. Lupta dela Melegnano. 

“La 8 'lunie, Napoleon intră în Milan, şi adresează 

italienilor o proclamaţie, chemându-i la arme. la li- 
bertate şi unire, -- 

In acest timp corpurile I-iu şi al 2-lea urmăreau 

pe austriaci, care se retrăsese în urma râului: Adda, 

lăsând o brigadă la 'Melegnano, pentr acoperirea miș- 
cării de retragere, Această brigadă! ocupă satul, îl pune 

stare de apărare, face 'crenele în case, baricade pe 

strade, fortifică cimitirul și așează patru tunuri pentru 

a amfila drumul. O a doua brigadă a fost trimisă ca 

rezervă, | 

Cornul al 2-lea francez, trece Lambro mai sus de
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Melegnano şi lintoance aripa dreaptă austriacă, iar cor- 
pul l-iu înaintează, atacă satul în trei coloane: divi- 
zia Bazaine, ) (centrul), pe drumul mare ; divizia Lad- 
mirault. (stângă), ia un drum lateral; iar divizia Fo- 
rey, (dreapta), pe alt drum lateral. Corpul âl 2-lea 
merge foarte greu din cauza drumurilor. Tot din acea- 
stă cauză diviziile Ladimirault și Forey rămân în urmă. 
Numai divizia Bazaine ajunge la IMelegnano, âtacă 
puternic satul şi scoate pe austriaci din Melegnano, 
însă! suferă pierderi enorme. Austriacii pierd. peste 
1500 oameni morţi, răniți, sau prizonieri, iar fran- 
cezii aproape 1000 oameni. | 

” In-urma acestor înfrângeri, Giulay, văzând scăde- 
rea moralului şi dispoziţiile ostile ale locuitorilor, 
prectim și imarșul corpului al 5-lea francez care înaintat 
în spre liniile sale de comunicație, hotărăşte retragereai 
spre cadrilater. Austriacii părăsesc Plesanţa, pe care 
o fortificase puternic, deasemenea şi Pizighetone. An- 
cona, Bologne şi Ferara. 

Armata franceză înaintează, încet, urmărind pe âu- 
striaci, pe drumul dela 'Milan la Brescia prin Cassano.. 
Armata piemonteză formează altă coloană la stânga. 

Bătălia dela Solterino. 

La 18 lunie armata franceeză ajunge la Brescia. 
Armata gustriacă se oprește până la 19 Iunie între 
Chiez și Mincio, când se retrage în urma! acestui din. 
urmă râu. . 

Aliaţii numărau aproape 100.009 francezi, împăr- 
tiţi în 4 corpuri de armată şi garda imperială, precun» 
şi 40.000 italieni, iar cu corpul al 5-leea „ ce se ăflă 
în apropiere de Mantua, se sporeşte efectivul armatei. 
aliate la 170.000 oameni cu 450 tunuri, 

Austriacii aduc din interior toate corpurile de ar- 
smată de care dispuneau ia în persoană comanda! ge- 
merală a trupelor sale și formează două ârmate: în- 
tâia sub comanda lui Wimp'ffen, compusă| din corpurile 

„3 9, 11 şi 2 şi o divizie de cavalerie de rezervă; ian 
a doua armată sub :comanda contelui Schlich, gomr
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pusă din corpurile 8, 5, 1 şi 7 şi o divizie: de cavale= 
rie de rezervă. 

Efectivul total 188.000 oameni, dintre cari 8000 
cavalerie și 816 tunuri. 

La 21, 22 şi 23 aliații reiau marșul și în seara 
zilei din urmă se aflau pe linia Lonato-Castiglione- 
Carpenedoio cu rezerva ia Montechiaro pe un iront 
de 14 km. 

„. Sun zi se reiă marşul astfel; piemontezii spre 
Pozzoienzo. Corpul I-iu în două coloane de la Esenta 
spre Solierino ; corpul al 2-lea dela Castiglione, spre 
Cavriana ; corpul al 4-lea dela Carpenedolo în spre 
Guidizzolo ; vorpui al 3-lea dela Mezzane spre Medalo: 
parda, care torma rezerva dela IMontechiaro, pe dru- 
mul urmat de corpul al 2-lea. Armatele aliate, trebuiau 
să execute astfel în zuia de 24iun marș strategic de 16 
lkm., pe un front de 14 km. 

Austriacii, în ziua de 23, plecase depe linia, Pe- 
schiera-Goito, trecură - Mincio și ajunse seara pe li- 
aia. Pozzolengo-Guidizzolo, pe un front de 16 km., 
cu corpurile dispuse astfel: corpul 8 la Pozzolengo 
Forma aripa dreaptă, corpurile 5 şi 1 la Solferino și 
Cavriana formau centrul ; corpul al 7-lea în rezervă 
la Voita, Ariuiă generalului Wimpfen forma aripă stîn 
gă, având corpurile 3 şi 9 în împrejurimile satului 
'Guidizzolo, corpul al 11-lea în rezervă pe drumul 
Mantuei ; iar corpul al 2-lea la -Mantua de unde itre- 
buia să iasă la nevoe pentru a ameninţă aripa dreaptă 
adversară. A doua zi; 24 lunie, armata austriacă tre- 
buiă să continue marşul înainte spre Chiez pe'un front 

de 47 km., şi să' străbată o distanţă de aproape 15 
kilometri, | 

Napoleon, ideşi lfusese înștiințat, din vreme. de 
mișcarea ofensivă la armatei austriace în spre Mincio ; 
nui credea că o întâlnire generală va avea loc în 
curând, 

La 24 Iunie, pe la orele 3 dimineața, armata fran- 
ceză începe marșul. Armata austriacă se afla în bi- 
wuac și nu se putea pune în marş decât pe la orele 9. 

6
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Avant-garda franceză întâlnește avant-posturile aus- 
ţriace și începe astfel bătălia dela Solferino. 

Armata austriacă ocupă puternic terenul acciden: 
tat dela Solferino cu aripa dreâptă și cu centrul lor ; în 
ftiinvp ce aripa stângă de 80.000 oameni aproape, era 
eșalonată (pe drumul dela Mantua. Acest câmp de bătaie 
eră foarte bine cunoscut de austriaici, căci servise 2dese- 
ori ca teren de manevră în anii trecuti 

La aripa stângă, piemontezii pleacă dela Lonato 
în două coloane: două divizii pe drumul dă fier spre 
Sain-Martino ; alte două divizii pe la Castelul-Venzaga 
spre Madona dela Scopetta. Aceste două coloane întâl- 
nesc corpul al 38-lea austriac, întărit puternic p2 înăl- 
țimile dinaintea, satului Pozzolengo, unde se încene 
o luptă violentă. | 

Coloanele piemonteze luptă fără legătură şi bagă 
în luptă trupele pe rând, ceeace făcea ca corpul & 
austriac poate să se imenţie in poziţie toată ziua și nu 
o părăsește decât când aude înfrângerea suferită de 
austriaci de celelalte puncte ale câmpului de: bătaie. 

La centru lupte. Corpurile 1, 2 şi garda franceză 
contra corpurilor 1, 5 și 7 austriace. - 

Corpul l-iu francez pleacă dela Esenta cu divi- 
ziile Ladmirault şi Bazaine, trece prin Barche şi înă- 
intează pe crupa ce se află la nord de Solferino ; iiar 
cu divizia Forey trece prin Le Grole şi înaintează pe 
crupa dela sud. Ambele aceste coloane se îndreptează 
spre satul Solferino, resping avant-posturile austriace 
însă suni oprite de trupele care ocupase și fortificase 
satul. 

Garda franceză, sosește pe la orele 6 dimineața în 
irma corpului I-iu și desfășoară divizia Camou îna- 
poia diviziei Forey. Aceste două divizii susținute pw- 
ternic de artilerie iau satul Solferino şi apoi toate 
trupele corpului I-iu și iale gardei înaintează. spre Ca- 
vriana, pe care o ocupă ku ajutorul corpului 2. 

Corpul 2 plecase dela Castiglione își întâlnise i. 
namicul la Casa-Marino, desfășurându-se perpendicu 
lar pe drumul cu toată artileria într?o singură massă. 
“Prupele din armata | austriacă âtacă puternic însă
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nu-l poate respinge graţie acestei masse de artilerie 
bine condusă. | 

In timpul acestei lupte sosesc în ajutorul corpului 
2 francez diviziile de cavalerie, comandate de Partou- 
neaux şi de Desveaux tari stabilesc legătura între cor- 
pul 2 şi corpul al 4-lea; precum și divizia de cava- 
lerie a gardei, care ajunge pe câmpul de bătăie pe 
drumul mare. Ă 

Corpul al 2-lea lasă artileria sa şi aceste, trei idi- 
vizii de cavalerie în poziția ocupată, perpendicular pe 
drumul mare ; iar cu infanteria face la stânga şi înâa 
intează spre satele San-Cassiano şi Cavriano ; unde 
împreună cu trupele corpului I-iu şi garda respinse 
centrul austriacilor. Corpurile 1, 5 şi 87 austriace după 
o rezistenţă energică se retrag; depe câmpul da bătaie. 

La aripa dreaptă, eustriacii desfăşurase două tor- 
muri de armată, la dreapta şi stângă satului Guidiz- 
zolo ; al treilea servea de rezervă pe drumul mare 
dela Goitto; iar al patrulea (c. 2). trebuia: să plece 
din Mantua, pentru a amenința aripă dreaptă fran- 
ceză. Contra âcestor.corpuri de armată a luntat corpul 

și 3 fran:ez astfel: “ 
Corpul al 4-lea pleaca din Carpenedolo si îaa- 

intează prin 'Medolo spre Guidizzollo. 
La orele 7 dimineaţa divizia. Luzy, care forma 

capul coloanei, întâlneşte trupe inamice la Mednlo pe 
gari le respinge ; ocupă satul și apoi înaintează spre 
Rebecco, pe care de asemenea îl ocupă. Diviziile Vinoy 
si de Failv se desfăşură la stânga diviziei Luzy şi 
ocupă diferite puncte pe ari le întăresc. In urmă, cor- 
pul al 4-lea sprijinit de Rebecco si pa aceste puncte, 
respinge toate atacurile austriacilor. Aripa stângă a 
acestui corp este sprijinită pe mbhsse de artilerie de 
42 'tunuri care zdrobeşte artileria austriacilor şi co- 
loc nele lor. 

Corpul 3 francez care plecase dela Mezzano spre 
Medolo și Castel-Goffredo ; întâlneşte aproape de a- 
cest din urmă punct avant-posturile austriace pe care: 
le respinge și apoi se desfășoară. cu o flivizie şi o hri-
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gadă la drepata diviziei Luzy cu fata spre est; şi o 
altă divizie cu o altă brigadă cu faţa spre sud , pentru 
a observa direcția spre Mercaria. 

Napoleon al III-lea ; fiind înștiințat că corpul al 
2-lea austriac eşit din Mantua înaintează spre câmpul 
de bătaie prin 'Mercaria, trimite pe Canrobert pentru 
a-l Ssupraveghia. 

Aripa stângă austriacă ne mai putând continua . 
atacurile fără noi ajutoare este nevoită pe la orele 4 
să se retragă. In acest moment corpurile franceze nu 
pot ataca din cauza unei ploi torențiale care înles- 
neşte retragerea austriacilor în ordine ; în urma râului 
Mincio. | a 

Francezii perd, în această bătălie, aproape 1200 
joaimeni , piemontezii 5.500 oameni , iar austriacii 22 
mii oameni, 30 tunuri şi 3 drapele. 

Sfârşitul războiului din 1859 pregăteşte germe- 
nul războiului dinr 1860. Armatele austriace se re- 
trag în urma Adigelui; iar armatele aliate continuă 
Imarșul şi se pregătesc să atace cadrilaterul italian. 
Flota franceză, care se afla în Marea Adriatică, intră 
în acţiune și ameninţă Veneția. 

De ambele părţi se fac pregătiri mari pentru a 
continua operaţiile. Se aduc noui întăriri; se pregă- 
tesc noi contingente. 

La 28 lunie, piemontezii împresoară Peschiera, 
iar armata franceză continuă marșul spre est. 

In timpul acesta, Prusia, văzând succesele Fran- 
ței, mobilizase şase corpuri de armată. Napoleon al 
III-lea , deși nu cunoștea exact intenţiile Prusiei, gă- 
sește că eră mai bine a încheia pace cu Austria. 

La 8 lulie, se încheie un armistițiu la Villa-Frân+ 
ca ; iar la 12, în urma unei întrevederi între Napoleon 
şi Frantz-losef, se subscriu preliminările de pace. În 
puterea acestei păci, încheiată detinitiv la Zurich, Au» 
stria păstrează Veneţia și Cadrilaterul, cedând Pie: 
montului Lombardia. Suveranii Toscanei, Modenei și 
incă ai câtorva state italiene trebuiau să-și recapete 
statele lor. Impăraţii Franţei şi Austriei se angajară 

„a înlesni 'formarea' unei iconfederaţii italiene sub pre:
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şedinţia de onoare a Papei din care să! facă parte şi 
Veneţia. | 

Până 'la încheierea păcei definitive 50.000 tran- 
cezi rămase în Italia de sus. 

Prin pacea dela Zurich, 11 :Noembrie 1850, ita- 
lienii, cari sperau să: vadă lealizată ideia unităţii ita- 
liene, sunt foarte nemulțumiți de clauzele acestei 

plăci. 
In luna Martie 1860 piemontezii admit cererile 

ide anexare ale diferitelor state italiene de sud care 
fusese obligate prin pacea dela Zurich să-şi primească! 
înapoi Suveranii pe care-i gonise. _- 

Napoleon se oplune la această anexare. 
Victoriile dela |Magenta şi Solferino excitase spi- 

ritele şi în Italia de sud, unde există 'de asemenea do- 
Tinţa unității italiene. Prin luna Noembrie 1859, în- 
cepu a se arăta semne de mișcări în Sicilia şi la 4 
Aprilie 1860 izbucni răscoala la Palermo, întinzân- 
du-se, repede, aproape în întreaga insulă. 

Aceste începuturi (de răscoale aduc războiul civil 
din 1860, în care Garibaldi, pedeoparte joacă un rol 

principal, iar piemontezii pedealtăparte. Războiul a- 
cesta începe prin debarcarea lui Garibaldi la Mar- 
sala, ocuparea orașului Palermo, a portului Mil:azzo 
a insulei Cipru; trecerea în Calabria, marșul asupra 
Neapolului, lupta dela Capua și Volturno, operâțiu- 
mile piemohntezilor, statele papâle şi în regatul Nea- 
pole, și ocuparea Maltei. 

In urma acestui război Italia își realizează visul ei 
de unitate naţională, afară de Veneţia şi de Statul Pa- 
pal al Romei care mai rămân câţiva ani cleparte dela 

sânul patriei mume. 

OBSERVAŢIUNI GENERALE ŞI MILITARE. 

1). Mișcările armatei austriace dela 1- 20 Maiu 

făcându-se fără un plan bine chibzuit, a avut ca re- 

zultat oboseala trupelor, enervareă comândanților si 

un început de demoralizare.
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2). Bătălia dela Montebelo au pierdut-o austriacii 
din cauza mișcării în multe coloane, fără legătură! şi 
cu prea lmulte măsuri de sistematizare și simetrice “a 
nişcării. Afară ide aceasta generalul Stadion fără a 
verifica impresiunea sa a crezut că are în făță cel puţin 
40.000 oameni, 

3). Pentru ofensiva contra austriacilor, Napo- 
leon III mai avea încă două proecte pe cari însă nu 
le-a pus în practică. | 

a) Să atace de front în direcția Piava, însă comn- 
nicaţiile și terenul erau dezavantaigioăse. 

b) Să execute 'o mișcare de întoarcere în direcția: 
Stradela şi Plesanza pe malul drept al Padului însă; tre- 
buie să înainteze pe un singur drum între fluviu şi 
munţi, având în acelaș timp flancul stâng ameninţat 
de austriaci care stăpâneau podurile depe Padu. “ 

EI a adoptat al treilea proect având aci şi caleă 
ferată și încheindu-se cu o demonstraţie în direcția: 
Plesanza. 

4) La lupta dela Magenta a lost mare dispropor- 
ţie între trupele luptătoare:. La aripa stângă erau, 28 
mii aliaţi contra 5000 austriati. La centru erâu 10.000 
francezi contra 25000 austriaci. Numai lă “treapta 
franceză a existat oarecare echilibru de farță. 

5) Tunurile ghintuite franceze apar ; pentru prima 
oară, în bătălia dela Magenta. Unul din tunuri â fost 
luat de austriaci. Austriacii susțin că au pierdut bă- 
tălia dela Magenta din cauza superiorităței. acestor 
tunuri. 

6). Deși adversarii aveau în Italia poate 150,000 
oameni, fiecare, totuși în bătălia idela Magenta nn au 
luat parte decât 50—60000 de fiecare parte. 

1). Pentru prima oară se observă avantăjul li- 
niilor ferate pe teatrele de operaţiuni. 

8). Bazaine ajungând la Malegnano, a atăcăt fără 
a mai aștepta sosirea kelorlalte divizii, căci seara el sa 
temea să nu se retragță austriacii. SE 

9) La bătălia dela Solferino, deşi austriacii erau 
tnult superiori în număr, totuși nu au luat parte decât y 

160.000 austriaci contra 140,000 aliați.
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10). Succesul francezilor la Solferino se datorește 

pedeoparte bravurei soldaților şi pedealtăparte atâcu- 

lui fericit dela Solferino al borpului 2 ajutat de c. | 
şi ide gardă. “ 

Prin căderea acestei chei a poziţiunei s”2 înles- 

nit celelalte operafţiuni și s'a produs demorălizarea în 

trupele austriace. Totuşi; dacă ar fi existai legătura 
de comandament între cele două; armate austriace, suc- 
cesul aliaţilor la Solferino ar fi fost îndoelnic. 

11). 'Massele de artilerie franceză au fost bine 
conduse şi au piiodus efecte mari astipra colo:nelor 
austriace. 

i 2). Să se observe că unitatea italiei nu sar fi putut 
realiza repede dacă marele Cavour mar fi știu: să a- 
firme armata piemonteză în războiul Crimeei, dacă 
war fi dus o politică ldârjă contra Austriei şi dacă 
n “ar fi ştiut să profite de răscoalele din 1860. 

Cu toate lecţiile frumoase pe zare ni le dă istoria 
pentru sacrificiile de sânge ce se ces la realizarea uni- 
tății naționale se găsesc încă români care cred că uni- 
tatea noastră națională s/ar îi putut face fără sazrifi- 
ciile din războiul cel mare.



CAPITOLUL VII. | 

RĂZBOIUL CIVIL AL AMERICII. 

Dă 

Situaţia politică. 

Statele Unite ale Americii cuprindeau Statele de 
mord (republicane) și statele de sud (democratice). 
Cele de nord erau industiaie ; cele de sud agricole. 
Cele dintâi nu admiteau sclavajul, cele de al. doilea 
îl admiteau și făceau comerț cu negri. 
La 1861 Statele de nord au aies preşedinte al re- 

publicei pe Abraham Lincolin (1); Statele de sud şi 
alte câreva de nord sau opus. De aci conflictul de răz- 
boi pe tema sclavajului şi a republicei. 

Situaţia militară. 

Statele ide nord aveau peste 22 milioane locuitori: şi 
câteva sute de mii de negri. Statele de sud aveau 9 
milioane locuitori, dintre cari peste 3 milioane negri. 
Deci 5 'milioane de sudiști trebuiau să lupte în contra. 
a 22 milioane de. no:diști. Statele ue sud erau lipsite 
de industrie, dar populaţiunea lor aveă mari calităţi 
militare. Inainte de război aveau 16,000 de oameni 
anmată permanentă. Dar la începutul războiului au 
putut strânge 35000 :de oameni. Statele de nord au 
strâns la începutul războiului 75.000 milițieni. Fie- 

i) În tinerețe vâăslase p2, Missisipi, tăiase lemne, exercitase di- 
ferite mescrii şi prin muncă ajunsese foarte apreciat. El Susținea că: 
orice muncă este onorabilă şi că numai munca onorează.
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care american eră obligat după lege a lua parte ca 
lmilițian la apărarea țării, dela vârsta de 18—45 dar 
această jmiliție nz era organizată din timp de pace. Deo- 
sebit nu putea să fie chemat la serviciu decât trei luni. 
Pentru a îndepărta acest rău Lincolin a ordonat tor- 
(narea unei armate din voluntari pe timp de trei ani. 

Pe imare nordiștii erau superiori sudistilor, pe care 
i-a putut blocă cu înlesnire. 

Puterea militară a adversarilor. 

Recrutarea. Orice cetățean între 18—45 ani erâ 
dator cca milițian să apere ţara. Sistemul acesta ne- 
flând rezultate s'a recurs la recrutarea prin angajări 
cu plată la nordiști. Sudiștii au făcut apel! la patrio- 
tism ridicând poporul în imasă. Armata dela sud! fiind 
flormată din agricultori era superioară nordiştilor. 

Ofițerii. Ofițerii inferiori au fost aleşi dintre vo- 
luntarii instruiți în pripă. După'iun an de campanie, Sat 
înființat în ambele armate comisiuni examinatoare, 
pentru a înlătura ofiţerii aleși la început, care! nu po- 
sedau cunobtiinţele gradului. 

Nordiștii au dat comanda regimentelor, brigade- 
lor, etc., acelor persoaine, cari au strâns numărul de oa- 
jmeni necesar, pentru formarea acestor unități ; iar su- 
diștii au dat fofiţerilor cari au făcut parte din armata 
regulată a Statelor-Uhnite, înainte de desbinare._ 

Infanteria. Organizată pe regimente ca în Euro- 
pa. Regimentul de 1000 oameni, în 10 compănii a 
100 'oameni. Brigada din 2—4 regimente, o bateria 
de artilerie şi 4 escadroane de cavalerie. Escadroanele 
acestea la începutul campaniei au fost întrunitte în 
divizii independente de cavalerie. Divizia era compu- 
să din 3—4 brigade de infanterie, iar 2—4 divizii 
formau un corp de armată. J 

Reglementele tactice erau copiate după cele fran- 
ceze. | 
Armamentul. La început ambii adversari au cunt- 

părat în Europa arme vechi, :de toate sistemele, cu în- 

Cărcare pe la gură. Sudiștii s'au servit şi de arme de
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vânătoare, cu una sau doiiă țevi. Nordiştii au .s:himbat | 
aceste arme cu arme încărcându-se-tot pe la gură e sis- 
temul american Springfield, sudiștii au dat în urină 
la o parte din infanteria lor. Dar s'au convins în cu- 
rând că nu sunt bine pentru o infanterie: neinstruită.; 
căci după 'o jumătate de luptă muniţiunile erau deja 
sfârşite. De aceea. în tot restul camp- msi san servit 
mai muii de arme cu încărcare pe la pura. 

Tactica infanteriei americane. La începutul ostilită- 
ţilor amicii și inamicii erau amestecăji, așa că cele 
dintâi ciocniri nu puteau fi decât nişte mici es-armuse 
şi mici lupte izolate, făcute fără nici o ordine. ;Ar- 
mata din voluntari cu ofițeri fără cunoştinţi militare, 
nu cunoșteau modul de luptă. Cele dintâiu corpuri 
de voluntari fără uniformă, armaţi cu puști, revolvere 
cuțite de vânătoare și alte asemenea arme, întrebuinţau 
diferite mijloace în scop) de a surprinde Si. înconjura 
pe adversar; cu alte cuvinte s> conduceau ca niste a- 
Hlevărate detașamente de pa:tisani. Mai îârziu când 
nordiștii au putut fabrica arme mai bune în: fabricile 
lor, se serveau în lupte numai de focuri trase dela 
distanțe mari, fără a se apropia de poziţiunea adver- 
sară; aşă că trăgeaz contra unui adversar nevăzut 
și adesea nevăzut ascuns în pădure. Sudiștii ned'spu- 
nând decât de arme de vânătoare, se apropiau de po 
ziţiunea atacată și adesea hotărâu Tupta ajungând corp 
la corp. În curînd însă Și imaj cu seamă din momentul în 
care sudiştii au putut să-şi prozure arme mai bunz, 
cari cea mai mare parte proveneâu din armele, strânse 
de pe câmpul (de bătaie, s'a văzut că! mijlocul cel mai 
bun eră de a întrebuința focurile atăt de la distanţe 
cât şi a da atacul cu baioneta; fără însă a între- 
buinţa exclusiv numai unul din aceste mijloace. 

In iceeace priveşte disciplina se poate chiar zice, 
-că nici nu există şi adesea-ori șefii nu puteau executa 
un marș într”o direcțiune oarecare, decât numai atunci 
tând majoritatea trupelor o judeca necesară şi atunci 
imarşul se făcea fără nici o ordine, 

Cavaleria. Sudiştii 'deprinşi cu sportul și cu că-
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lăria. pentru nevoile agricole erau destul de bine pre- parați pentru a forma o bună cavaierie si a căuta Scăparea lor în această armă. 
La început cavaleriști lor lupiau fără nici o: re- gulă. Intrebuinţau des ambiuscadele și surprinderile, Pe la începutul anului 1862, abia se formează o ca- 

valerie cu o tactică oarecare. 
Succesele cavaleriei sudiste silesc pe nordişti, a 

forma și eii o cavalerie deși nu aveau nici o predispa» 
ziție pentru aceasta. 

La început cavaleria, lor lupra pe jos iar către sfâr= 
situl războiului, câștigă şi ea câteva succese, mulți 
imită superiorității sale numerice. Cavaleriștii veneiau 
la imobilizare cu caii lor proprii. 

Artileria. Statele-Unite aveau din timp de pace vu 
școală militară la vest-Point. Ofițerii tineri eșiţi de aci 
aveau preferința pentru artilerie şi geniu. Asa se PX- 
plică cum artileria și geniul Sa prezentat bine în acest 
război. La începerea campaniei materialul de artilerie 
eră în curs ide înlocuirea tunurilor neghintuite cu tunuri 
ghintuite ; 'fără însă, să se fi hotărît care -este sistemul 
cel mai bun. - | 

Nordiştii aveau tunuri neghintuite. | 
Tunul Napoleon de 12 livre. Tunul neghintuit de 

poziţie, orânduit de obicei la rezerva: artileriei. 
Obuziere de 12 şi 14 livre. a 
Tunuri ghintuite aveau. tunul Parrot de 10 livre si 

de 20. , I 
Sudiștii întrebuinţau aceleași calibre ca şi nordi- 

ştii ; dar au mai adoptat și tunul Withwofîh de 15. 
Şase tunuri 'formau o baterie, 3.sau 4 baterii for- 

mau un divizion ; iar 6 sau 8 baterii formau un re- 
iment. IR 

“ In 1864 nordiştii aveau 40 regimente de artilerie 
formate din voluntari și 5 regimente de artilerie re- 
gulată, fără a numără cele 30 baterii locale, organizate 
de diferitele State. Armata de sud nu avea la această 
dată decât ceva mai mult de jumătatea arrileriei rad- 

Versart.
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Reglementele iamericane de artilerie se usemănau cu 
reglementele prusiene din acel timp. | 

Tartica artileriei apnericane. iă început artileria 
nordistă, cu toate că eră superioară artileriei advei- 
sare, nu a știut să! tragă profit, din cauză că deschidea 
focurile dela o distanță prea mare, după cum făcea și 
infanteria lor. 

Artiieria de cetate și asediu era în stare inferioară 
la ambii adversari. 

Sudiștii au fabricat la începutul războiului, Co 
lumbiade neghintuite de 10 punți şi tunuri ghintuite 

“Xe 7 punți. Nodiştii rerau și cu artileria de calibru 
mare superiori adversarilor și aveau: 

„1. Columbiade Rodmann neghintuite, de oţel şi 
de calibru 8,10 şi 13 punți. 
2. Tunul 'Dahigreen neghintuit tot de oţel şi de 
9,10 şi 11 punți. 

3. Tunul Barrot neghintuit de' oțel şi de calibru 6, 
3, şi 10 punți. 

Geniut şi diferitele lucrări technice. Otiţerii de 
geniu proveniți din academia militară! erâu bine recru- 
taţi de diteriț imobilizaţi. Sudiștii au construit lucrări 
destul de importante în raport cu mijloacele de cari 
dispuneau. 

Parapetele de pământ construite Tmprejurul Rich- 
imondului şi în alte puncte, din cauza lipsei de lucră- 
tori, erau foarte mici și nu întreceau peste 4 metri gro- 
siime. “In apropiere de Charleston şi de Wilmington 
s'au construit însă parapete de 7,50—9,40 metri gro- 
sime,. “ 

Traseul eră în general foarte simplu avându-sa 
în vedere acţiunea de front. 

In porturi se construiseră numeroase adăposturi 
blindate, cari au ridicat moraălul gârnizoanei şi au pre- 
lungit foarte mult rezistenţa. 

Armateel americane au întrebuințat foarte des a- 
batisele de arbori tăaiți și lăsaţi pe loc. 

Torpilele submarine au produs la început o mare 
impresiune ; dar mai toate încercările făcute nu au, dat 
rezultatele la cari se așteptau.
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Nordiștii au 'făcut multe asediuri regulate, între 
cari se poate cita asediul fortului Wagner. 

In acest asediu s'au construit patru paralele, nu- 
meroase baterii şi celelalte lucrări necesare de apro- 
piere, cari au permis trupelor (de asediu să se apropie 
„până aproape ide contra-excarpă ;„dar garnizoana să 
retras înainte de a primi asaltul. 

Dela 1864 şi pănâ la sfârşitul campaniei şi mai 
Cu Sgamă dimprejurul Petersburgului, adversarii au 
luptat mai mult cu casmayua şi ternăcopul de cât cu 
pușca. | i 

Americanii şi mai cu seamă sudiştii, s'au servit 
des de drumuri de fier, pentru transportul trupelor, 
Jor și stăpânirea lor a dat loc Ia: lupte însemnate, căci 
comunicațiunile pe drumurile ordinare erau imposi- 
„bile, în timpurile ploioase. 

Linia Richmond-Petersburg ajunsese întco stare 
atât de mizerabilă, încât un om pe jos punea tot a- 
fâta timp pentru a străbate distanța între aceste o- 
raşe ; cât îi trebuia tunui tren. Cu toate acestea, căile - 
ferate au adus până în ultimul moment, servicii însem- 
nate din punctul de vedere al transportului aprovizio- 
namentelor. 

Liniile telegrafice se întindeau până aproape de 
cartierul general al comandantului de căpetenie, .iar 
„dorpurile de armată! şi detaşaţmentele lor era legată în- 
tre ele prin stațiuni de semnale, ce se :instalau chiar în 
timpul marșului , pentru care fiecare comandament de 
unitate mare avea la cartierul său câte un derașamenr 
exercitat sub comanda unui ofițer. Liniile de semnale 
imai legau corpurile de armata cu cărtierul general şi 

" aceasta cu ultima staţiune telegrafică. 
Serviciul de aprovizionare. Nutrirea armatelor se 

ffăcea mai cu seamă prin depozite şi prin' convoiuri, 
Dela începutul anului 1863, sudiștii nu se nutreau 
decât cu slănină, puţină pâine şi nițică mămăligă ; pe 
când din contră, nordiştii au 'fost întotdeauna foarte 
bine aprovizionaţi şi carnea proaspătă, legumele, e:c., 
nu le-au lipsit în tot timpul campaniei. 

In această campanie s'a întrebuințat d= asemenea
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Şi sistemui techizițiunilor, ori de câte ori armata se 
află într'o localitate bogată. | 

Serviciul medical. Sudiştii au întrebuințat siste- 
mu! repartizării ; iar nordiştii sistemul baracelor. 

Sudiștii, aveau în general un medic: pentru 100— 
250 ioameni și 2 pbgancardieri pentru 100 oameni. Am- 
bulanţele erau pe brigade: și în proporţiune de o tră- 
sură pentru 100—200 oameni. Lazarete numeroase 
se instalau după fiecare bătălie serioasă. In timpul lup 
tei, brancardierii înaintau până la 500 metri de pozi- 
țiunea inamică şi pe tărgi transportau înapoi pe cei 
răniţi greu unde erau protejaţi înpoţriva. soarelui, sau 
a ploii prin cuverturi impermiabile şi unde medicii 
făceau întâia pansari serioasă si clasarea răniților. 

Oamenii geu răniţi erau transportaţi la lazaretele 
intermediare, unde se aflau şi ambulanțele. Aici me- 
dicii superiori făceau operaţiunile uşoare; de amputare; 
iar pentru operaţiunile grele, oamenii: erau transportaţi 
la lazaretele principale și se făceau de specialişti. 

Serviciul sanitar la nordişti a fost mai bine orga- 
nizat si infirmierii voluntari au adus servicii destul de 
mari. În ieeace privește ridicarea răniților şi transportul 
lor la lazarete, se făcea aproape în acelaș, timp ca şi 
la armata de sud și idiferența esențială! constă în aceea; 
că pe când sudiştii erău obligaţi ă îmbrăștia răniții 
lor din lazarete, prin diferite orașe ; nordiștii din con- 
tră îi concentrau în anume puncte, unde construiau 
barace bine aerate și din care formau adevățrate spitale. 

Statistica iarata că nordiștii au pierdut prin maladi 
sau rane peste 300.000 de oameni, 

Strategia. Sudiştii au voit să apere cu puţinele trupe 
de cari dispuneau, întreaga lor frontieră situată des- 
pre inamic, ceeace a făcut să se concentreze în cardon. 
sistem defectuos prin aceea că armata eră slibă pre- 
Xutindenea. 

Nordiștii, în loc d'a forma o armată puternică, 
cu care să ia ofensiva, a atakit în 'mai multe' puncte, ide 
o dată. Această împrăștiere prea mare de forţe de am-: 
bele părți, se observa pe teatrul de operaţiune de la
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vest mai în tot timpul acestei campamii ceeaice a făcur' ca 
vezultatele operațiunilor să fie de mică valoare şi din 
contră în momentul când generalul Sherman a. întrunit 
cele trei armate depe acest teatru și a dar bătălia. 

Pe teatrul principal de operațiune, nordiștii au 
luptat imai totdeauna în ofensivă din punctul de we- 
dere strategic. 

La începutul anului 1862 Mac-Clellan, văzând că 
nu poate ajunge la Richmond printr?un atac direct, 
se hotărăşte a recurge la calea maritimă, unde inordiștii 
erau superiori și asttel, printr'un înconjur să” mear- 
gă contra capitalei adversarului. 

Pe lângă! acestea, flota nordistă rămasă disponibilă 
după; debarcare, putea lua parte la operațiuni, pătrun» 
zând pe teritoriul inamic prin numeroasele fluvii, 

Acest plan foarte bine conceput nu a reuşit, dia 
cauzi că se baza pe hipoteză că armata sudistă va căută 
să apere Richmondul în vecinătatea sa, fără a  a- 
lergă spre punctul de debarcare ales de Mar-Clellan. 
Din contră, armata sudistă a ținut muit timp' în eşec 
armata nordistă, pe care în urma îmultor pierderi, o si- 
lește chiar să se retragă. Puţina disciplină şi lipsă de 
bravură din partea trupelor nordiste, a contribuit ide 
asemenea în'mare parte la ncreuşita acestui plan, 

Sud'ştii âu luptat în Virginia mai în tot timpul 
campaniei în defensivă, din punctul de vedere strategic 
și ofensivele generalului pe malul stâng al Potoma- 
cului în 1862 şi 1863 'se pot considera mai mult ca 
niște punctie tactice înaintate. 

In tot timpul campaniei, generalii sudiști au ope- 
rat foarte des în linii interioare și adesea au obţinut 
rezultate strălucite ca acelea ale generalului jackson 

-ia alea Schenandoahului. 
Marina. Marina ca și ârtileria se ăfla într'o peri- 

oadă de transformare și cu toate că există. ideea de a 
protegeă prin plăci de fer pereții vaselor în contra 
projectilelor, americanilor se datorește cea dintâiu în- 
trebuinţare a cuirasatelor în lupta navală. 

Marina militară nordistă numără 42 vase de răs- 
boi și 7600 mateloţi. Nordiştii s'au grăbit mai târziu
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a spori numărul lor așă că: la sfârșitul războiului dis- 
„ puneau kde 671 vase, dintre cari 71 cuirasate. 

Sudiștii adesea au forţat blocarea porturilor lor, 
pentru a-şi procura diferite materiale de război și au 
putut suține câteva lupte navale. Ei au întrebuințat 
lmult vasele corsare, care au cauzat mare rău comer”. 
țului maritim al adversarului. , _ 

Moralui armatei. Niciun război modern, nu a fost 
întreprins cu forţe mai neegale ca răsboiul din Ame- 
rica ; şi cu toate acestea în cei dintâi ani ai câmpaniei 
sudiștii au eșit învingători în imai toate bătăliile; date 
pe teatrul principal, cu toată inferioritatea lor uume- 
rică. Cauza acestor victorii este moralul ridicat al ar- 

„«matelor sudiste, care le făceă neînvinse şi în măsura 
de a nu se teme de armatele adversare cu mult superi- 
oare în număr. 

Teatre de război şi teatre de operaţie. 

Intregul teritoriu al Statelor-Unite a fost teatru 
de răsboi. Dar teatre de operaţiune au fost pe lângă 
coastele oceanului Atlantic unde se găseau cele două 
capitale ale adversarilor: Washingtonul (nordiștii) şi 
Richmondul (sudiștii). 

Fluviul Potomac forma frontiera strategică între 
adversari. Teatru secundar de operaţiune a fost în 
provinciile klepe malurile fluviului Missisipi. Terenul în 
general foarte favorabil pentru defeinsivă. Pădurile şi 
starea drumurilor împedecau mișcările trupelor. 

Căile ferate permiteau însă circulațiunea, din care 
cauză au jucat un rol însemnat si adversarii se băteau 
pentru a le poseda. Erau în general cu o singură 
cale, şi aveau lungimi foarte mari, aşa că distrugerea 
lor se puteă face cu imultă uşurinţă. Liniai ferată Rich- 
imond-Gordonsville a fost foarte des întrebuințată pen- 
tru transportul trupelor sudiste. 

Războiul a durat dela 1861 la 1865 şi opera: 
fiunile s'au desfășurat după cum urmează.
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Primele operaţiuni din 1862. 

Nordiștii, comandaţi de generalul Sco:t. s'au con- 
centrat cu trei grupe: (în câmpul întărit de la Alexan- 
dria 45000 milițieni pentru 'o operație în Virginiai 
şi a protejă capitala Washington sub comanda gene- 
ralului 'Mac-Dowell. O divizie sub generalul Butler. 
la fortul Monroe, pentru a asigura! debarcarea trupelor 
nordiste și traversarea peninsulei. 
Un detașament, sub generalul Patterson. la Ha- 
gerstown. destinat a opera în valea  Sichennandoa- 
hului, 

Sudiştii concentrează grosul trupelor, 28000, sub 

gieneralul Beauregard la Manassas-Juction în faţa câmb 
pului întărit dela Alexandria. Linia de fortificatiuni 
eră călare pe peninsulă și sprijinită cu aripa stângăl 
pe oraşul fortificat York-Town. La Harpers-Ferry, în 

faţa lui Patterson. concentrează iun detaşament sub 
generalul Johnston. 

Operațiunile pe teatrul principal trebuiau să în- 

ceapă în luna Mai dar ele încep în luna lulie. 

Intre lunile Mai și „lunie au avut lod. ciocniri în 

provinciile :Missuri şi Virginia. însă cu rezultatele neho- 

tărâtoare. 
La 4 lulie, Washingtonul ordonă generalului Mac- 

Dowel, să se înceapă 'operaţiunile în Virginia oriein- 

tală. La 17, Mac- Dowell părăsește, cu 40,000 de oa- 

meni, câmpul-întărit kdela Alexandria, dar fără ener- 

pie, ceeace permite adversarului să se întărească. 

La 21 lulie. el atacă pozitiunea inamică dâr teste 

respins cu mari pierderi. Trupele sale împlinind trei 

Juni de 'serviciu, părăsesc armele şi în ceâ mai mare 

dezordine se întorc pe da casele lor. Sudiștii fiind și 

ei foarte zdruncinați, nu pot execută nici o urmă- 
rire. ă 

Generalul 'Mac-Dowell este înlocuit a doua zi prin 

gieneralul Mac-Clellan, care câștigase câtevă mici vic= 

torii în Virginia occidentală. 
Infrângerea lui iMac-Dowell face pe guvernul fe- 

deral, să vadă dezavantajul întrebuinţării milițienilor 
7
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şi la 1 August, 'ordonă înrolarea a 500.003 voluntari 
pe termen de trei'ani. Toată greutatea constă în organi- 
zarea și instruirea în grabă a unei massa de oameni 
atât de considerabilă. Pentru câtvă timp ambii adver- 
sari se ocupă cu' organizarea trupelor şi operaţiunile 
par suspendate pe teatrul principal de operaţiune. 

Mac-Clellan trebuia să formeze o armată prin- 
cipală de 273.000 oameni cu 600 tunuri, care să ape- 
reze în contra Richmiondului. Pe la sfârșitul lui De- 
icembrie, 190.000 oameni din “această armată erau 3- 
fproape gata pentru a începe operaţiunile. | 

In contra acestei armate. „cca mai frumoasă ce 
„s'a văzut vreodată în America, sudiștii nu pot opune 
de cât o armată de 115.000 oameni cn 300 tunuri. în- 
credințată generalului Johnston. 

Operațiunile lui Mac-Cleilan din 1862 în contra 
Richmondului. 

- La 27 Ianuarie 1862, guvernul ordonă începe- 
rea” operatiunlior. Mac-Clellan văzând că nazitiunea: 
aldversarului pe !Bulls-Run este prea tare hotărăşte a 
îmbarca la Alexandria toată armata şi o debarză' în 
apropiere 'de 'Damitries, în spatele pozițiunii ocupate 
de Johnston. Insă cu toată repeziciunea pregătirilor, 
Mac-Clellaa ma putut începe expedițiunea decât pe- 
ste două luni. 

___ Johnston descoperind planul părăseşte la 8 Mar- 
ue poziţiunea de la Bulis-Run şi utilizând calea fe- 
rată prin Gordonsville, se retrage în apropiere re 'Ri- 
chmond, într'o poziţiune centrală să se împiedece mar- şul adversarului spre capitală. 

a 11 IMartie, nordiștii aveau trei teatre de opera țiune separate: unul principal în valea Potomacului: 
sub Mac-Clellan care forțează pe Johnston la retra- 
gere, altul în munții Alegan sub comanda generalului 
Fremont si altul la vest pe râul Missisipi, sub cos manda generalului Hallecck. 

Armata idin valea Pomotacului. se compune din cinci . 

N
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corpuri de armată de câte 30,.000—40.000 oameni 
fiecare, comandate de: 'Mac-Dowell, Sumer. Heintzel- 
gnan, Keyes şi Banks și o garnizoană.puternică, sub ge- 
neralul Wandswoth, este însărcinată cu apărarea Wă- 
shingtonului. 

Corpul 'Mac-Dowell acoperă capitala despre sud : 
iar corpul lui Banks ocupă cursul superior al: Poto= 
-maculvi, aşă că Mac-Clellan nu dispune în contra Ri- 
hmondului decât de celelalte trei corpuri de armată 
-80 — 900.000 cameni. 

După retragerea lui Johnston dela Bulls-Run. Mae- 
Clellan opreşte debarcarea la Damfries si hotărăste 
lebarcarea la fortul Monroe. care se afla în mai bune 
condițiuni în raport cu Richmonidul. Sudiştii văzând 
Mceastă 'mişcare a armatei inamice, ghicesc intențiu= 
nile lui 'Mac-Ciellan şi grăbesc lucrările pentru a în= 
“tări si mai mult liniile dela York-Towm. 

La 2 Aprilie Mac-Clellan sosește Ia fortul Monroe, 
“dar pierde vremea cu pregătirile de asediu până la 4 
Mai, când apărătorul s'a retras pentru a evita o în- 
Wrăngere, dar a reuşit a ține pe adversari în loc o 
ună. 

Până la finele lui ' Mai au avut loc diferite ciocniri 
“fără rezultate hotărătoare în care timp! sudistii au con- 
centrat mait -oate forțele lor pentru apărarea Rich- - 
„monduli, 

L.a 5 Mai, înulţumit că a putut împiedecă, în timp 
Xle o lună, marșul adversarului; Grosul trupelor “lui 
'Mac-Clellan, precedate de cavalerie urmărește pe i- 
amic. | 

La 9 Mai trupele lui Mac-Clellan părăseşte Viliamw 
sburgul pe care Pa ocupat la începutul lunei si se în- 
4dreaptă spre. Richmond, 3 

Dela 12 Maiu la 2/7. Mai, Mac-Clellan, abia ajunge 
la Botton Bridge unde din 80.000 'oameni nu avea dis- 
ponibili idecât. 35—40.000 toţi ceilalți fiind trimişi în 
idliferite direcţiuni, cu scopuri secundare. Ajuns aci 
ireînoeşte cereri de ajutor către guvern şi mai ales 
aătre corpul lui 'Mac-Dowell. NR 

Deşi Mac-Dowell a pornit în ajutor, însă în cu-
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rând a trebuit să alerge din nou la Washington, unde- 
prezenţa trupelor sale, se credea necesară. an cauză 
situaţiei grele depe celelalte teatre de operaţiuni. . 

Intr'adevălr în valea Schenandoahului grzneralul sa-- 
dist Jackson cu 15.000 oameni, staționă la sudul: ora- 
șului Winchester având în faţa sa următoarele trupe 
adversare : corpul lui Banks (25.000) între Winchzster - 
și Harpers-Ferry ; (la dreapta generalul Fremont, la. 
'Franklin, în Virginia Occidentalăi, şi, în fine , divizia 
Siegel, din corpul lui Mac-Dowell, la Manassas-Gab 
în munţii albaştrii. - | 

Sudistul Jackson operează pe linii interioare ast- 
fel: atacă puternic pe generalul Banks la Kerns-Towi,. 
silindu-l la retragere spre nord, iasă un mic detașament 
pentru a-l observă şi se întoarce spre sud, străbate 150% 
kim., si la 9 Mai atacă pe Fremont la Harrisomburg. 
pe care-l baie și-l respinge peste munţi. 

Renunță la urmărire se întoarce din nou contra lui 
Banks. În drumul său spre noră, Jackson bate la 23 
Mai un detașament nordist care ocupă; defileul dela 
Front-Royal, pe iunde divizia Siegrl ar fi putut îna< 
inta ca să se unească cu Banks şi în urmă, continuă 
marșul în contra lui Banks, pe care-l bate a douaoară lă 
25, în apropiere de Winchester şi îl dezorganizeazăr cu: 
totui, azvârlind'rămăşițele trupelor nordiste, peste Po- 
tomac. . | 

[ackson este nevoit apoi să meargă din nou; spre 
sud, fiind informat căidivizia Schilds fusese trimisă. 
spre Harrisonburg; pentru a se uni cu Fremont şi a-i: a-i tăiă retragerea. ! 

Pentru aceasta, Jackson, lăsă un mic detaşament 
„pe Potomac, iar cu grosul (1) străbate în marş forţat 
aproape 200 km., și 'la 8 Iunie ajunge la Harrisonr: 

ilometri una de alta. La 8 lume: 
bate la Gross Keyes şi respinge armata lui Fremont care-l eră superioară în număr, iar a doua zi bate şi pe 

1) Infanteria sa eră numită: cavaleria pedestră a lui Jackson.
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“Sehilds la Port-Republic preicare-l urmăreşte puţin spre 
morid. | 

Guvernul nordist în consecință faţă de aceste suc- 
crese cere lui Mac-Clellan să trimită: în grabă o divizie 

lin trupele, precum și întregul corp al lui Mac-Do- 
well. în total peste 30000 bameni, ca să acopere ca= 
“pitala în contra lui Jackson. 

Astfel mulțumită operațiunilor în linii interioare, 
Jackson cu 15. 000' oameni ține în loc 80.000 stabilite 

(În mod tonsidderabil armata de Potomac ce se aflăi îm- 
prejurul Richmondului, prin detașamentele trimise în 
„ajutorul Washingtonului. 

Jackson priimiud ordin să alerge în ajutorul Ri- 
ehimondului lasă lun mic detașament în valea Sche- 
manidoahului și profitând de calea ferată Grodonsville- 
'Richimond, parcurge peste 300; kilometri și la 27 lu- 
ae soseste la Gaines-Hill, de unde se aruncă asupra 

__“aripei drepte a lui Mac-Clellan, tocmai când sc aşteptă 
imai puțin. 

In imtervalul dela finele 'lui Mai la 27 lunie iată 
ce s'a petrecut cu armata lui Mac-Clellan: La sfâr- 
itul lui Mai ajunsese la Bottom-Bridge cu 40.0000 oa- 
îmeni iar celelalte erau detaşate pe malul drept at râu- 
lui Chikahominy. pentru a face front spre Fair-Oaks 
și Richmond. *'Coimunicaţiunea între trupele depe ma- 
lul drept se făcea cu multă greutate pe singurul pod. 
aflat la Bottom-Bridge. 

Cieneraiul sudist Johnston, profită de greşeala ad- 
versarului cu care nu luase nici o măsură! pentru a a- 
sigură comunicațiunea între trupe, şi atacă la 31 Mai 
cu 60.000 oameni, aripa stângă! a trupelor nordiste 'în- 
îre Fair-Oaks şi Seven-Pines, pe care ar fî izdrobit-uy 
flacă comandantul aripei drepte, nu ar fi reusit să in- 
ttervină la timp aruncând un. pod peste râu şi să trimită 
pe maliul stâng 10.000 oameni ajutor. A două zi Jo- 
îhnston reînoește atacul, însă este greu rănit şi sudişrii 
sunt siliți a se retrage în dezordine. 

Mac-Clellan văzând greșeala, lasă pe malul stâng 
avaleria şi o divizie de infanterie și concentreagă: 
zelelalte trupe pe malul drept, construește mai muite
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lucrări defensive, întăreşte satul Seven-Pines, şi con” 
“pitruește patrusprezece poduri pentru a asigura comu- 
nicaţiunea între trupe. 

In timpul acesta însă guvernul dela Washington în- 
Ccepuse a fi nemulțumit de Mac-Clellan, iar iacesta: 
la rândul său, văzând că! nu dispune îndeajuns de trupe 
şi că i se refuză lorice ajutor, începie a se gândi la. 
petragere. , - 
„ Generalul sudist R. E. Lee, care înlocuise pe .John-: 
ston, concentrează trupele lui Jackson şi alte trupe şi 
astfel la 24 Iunie, dispune de aproape -100.000 oa- 
meni pentru apărarea Richmondului. Dintre aceştia, 
40000 sub 'Maregruder sunt lăsaţi în câmpul întărit 
de împrejurul Richmondului, iar iu restul trece, Ja - 
26 Iunie, la 'Meadow-Bridge pe malul stâng al: râului 
Chikahoming şi atacă puternic la Mechanicsville di- 
vizia Porter, pe care o respinge spre Gaines-Hill. Maz- 
Clellan trimite în grabă trupei de ajutor lui Porter care. , 
la 27 este atacat 'din nou la Cold-Harbor. Porter. 
pu 42.000 (oameni reuşeşte la început a menține :pe 
Sudişti, dar atacat puternic de divizia Jăckson, sosită! 
cu câtevă ore înainte din valea Schenandoahului. este: 
mevoit a bate în retragere. 

Mac-Clellan care de mult timp se gândeă la retra- 
gere o ordonă pentru ziua de 28 sau. 29 lunie. 

Astfel armata de Potomac părăseşte împrejurimile 
Richmondului îndreptându-se spre James-River prin 
White-Oak-Swamps şi Malvern-Hil!, pe nişte drumuri 
foarte rele şi hărțuit necontenit de trupele adversare. 
Ajuns la Harrison-Bay construeşte diferite retranșa: 
mente împrejurul acestui port în care se închide, aş- 
teptând ajutoare, pentru a ridică moralul şi a: spori 
efectivul trupelor sale care scăzuse în mod îngrozitor ; țar guvernul federal refuză și hotărăşte a forima: o nouă 
armată de 10.000 oameni la Washingotn sub comanda prneralului Pope, destinată a înaintă pe uscat spre Gud, a se uni cu trupele lui 'Mac-Clellan: care să as 
tace din mou Richmondul. | 

,
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Operațiunile generalului Pope în contra Richmondului. 

La 10 Iulie încep operaţunile îndreptându-se... 
spre sud, pe linia ferată Culpeper Gordonsville (1). 

„La 18, ante-garda, trupelor lui Pope, întâlnește 

între Orange şi Gordonsville un corp de armată;sudist 
pe care Lee îl trimesese spre nord sub Jackson încă 

dela 1 lulie. Jackson prin mișcări. bine combinate, face 

pe Pope să creadă că se găseşte în faţa întregei ar- 

mate adversare şi fără a opune 're-o rezistență! seri- 

oasă, se retrage în urma râului  Rapidan. Jacksor îl 

armăreşte şi la 8 August zdrobeşte cu totul la Cedar- 

Muntain arier garda nordistă, după care Pope conti- 

nuă a se retrage necontenit, și la 17 August trece pe 

malul stâng: al râului Rappahannok. ” 
«iuvernul din Washington ordonă lui Mac-Clellars 

de a îmbarea cu toate trupele sale și a alerga în; aţti- 

torul capitalei. Pe la sfârșitul lui August armata lui 

Mac-Clellan transportată pe mare se afla concentrată, 

pe câmpul întărit dela Alexandria; unde este fracționată) 

și trimisă în diferite direcțiuni aşa că Mac-Clellan. cu 

toate că păstrează comanda armatei, în realitate nu. 

avea sub comanda sa directă! nici o trupă. 

Armata sudistă a generalului Lee ne mai fiind ne- 

cesară fimprejurul Richmondului după plecarea. lui Mac- 

Clellan se îndreaptă! cu trupele 'sale spre nord, pentru 

a susține pa Jackson. | 

Jackson înainte de sosirea lui Lee executa un marș 

de flanc, înaintând spre &st, ca să cadă în spatele 

armatei lui Pope, pentru a-i tăia retragerea spre Wa- 

shington. La 27 August ajungie la stațiunea de drum! 

de fier Bristow ; iar- la '29, trece Bulls-Runul şi ocupkăi 

Centreville pătrunzând astfel între armata lui Pope 

şi Washington. In timpul acestei mișcări are loc lupta 

de cavalerie dela Brandy-Station în ziua! de 20 August. 

  

- 1) Comandant de căpetenie a fost numit generalul Haleck care 

a format acest plan de operaţiune. .
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Generalul Pope , care în tot timpul marșului de flanc, 
executat de generalul sudist, stătuse în  nemișcare, 
grăbeşte marşul spre nord și la 29, înainte de sosirea 
lui Lee, care urma acelaș drum cu Jockson, atacă! 
cu o parte din trupele sale și respinge pe Jackson de 
la Centreville. In timpul acesta sasește generalul Lee 
cu gresul trupelor sudiste și la 30 August obligă pe 
greneralul Pope a primi bătălia dela Bulls-Run în care 
sunt angajaţi câte 70.000 oameni de fiecare parte. :Pen- 
tru a douaoară dela începutul campaniei această loca.- 
litate serveşte de întâlnire trupelor adversare ; dar de 
astădată nordiştii sunt cu totul bătuţi şi sfărămătu- 
rile armatei lor scapă cu fuga închizându-se în câm- 
pul-întărit dela Alexandria. 

Ofensiva lui Lee la Mariland. 

Lee trece pe malul stânz al Potomacului în zilele de 
5 şi 6 Septembrie și se îndreaptă spre orașul Fre- 
derick, în 'Mariland, unde ante-garda sa sosește în 
ziua de 8 fără a ține seamă de câmpulîntărit dela 
Alexandria și de localitizea Harpers-Ferry unde erau 
12.000 nordişti. După trecerea Potomacului Lee tri- 

imite, la 12 Septembrie, pe Jackson prin Williamsport 
pentru a surprinde localitatea Harpers-Ferry. 

- iMac-Clellan, hotărăște să! vie în ajutorul acestei 
Jocalităţi și părăsește Washington la 12 Septembrie 
şi în fruntea a 100.000 oameni îndreptându-se spre 

South-Mountais pe malul stâng al Potomacului. Dar 
Harpers-Ferry capitulează la 15 Septembrie, înainte 
de a putea fi ajutat. n 

După aceasta Jackson merge în ajutorul lui şi so- 
seşte tocmai la timp, pentru a lua parte la luptă. Lea 
ocupase o pozițiune de apărare pe râul Antietam cu 
centrul la Sharpsbury. La 16, Mac-Clellan înaintează 
cu 80.000 vameni spre râul Antietam' şi pierde toată 
ziua în lupte de ante-gardă, amânând bătălia pentru 
a doua zi. Graţie acestei greşeli Jackson ajunge ]a 

timp! şi ia parte la bătălie, ridicând astfel efectivul 
yrupelor generalului Lee la 60.000 oameni.
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La 17 Septembrie, Mac-Clellan ataca poziţiunea ad- 
versară dela Sharpsburg; dar cu toate pierderile e- 
nonme, aproape 13.000 oameni de fiecare parte, bătălia 
rămâne nehotărâtă și la sfârșitul zilei armatele adver- 

sare ocupă vechile pozițiuni ce aveau înainte de. luptă. 
Cu toate acestea, Lee văzând că, cu trupele, de cart 
dispune hu se poate menține în Mariland hotărăște 
a se retrage din fața armatei adversare şiia 109, trece 
pe malul drept al Potomacului, fără a fi urmat de Clel- 
lan. Trupele sudiste se retrag în linişte şi ocupă Mar- 
tinsburgul, după care urmează un timp de întrerupere 
în marșul operațiunilor. 

Pînă la :24 (Octombrie a mai avut loc 'un mare raid 
de cavalerie. sudistă sub generalul Stuart, cu efecte 
mai mult morale decât materiale. 

Acest raid înspăimântă guvernul nordist care re- 
proşează lui iMac-Clellan inacțiunea sa, şi-i ordonă de 
a lua ofensiva. La 25 Octombrie, Mac-Clellan trece'pe 
imalul drept al acestui râu şi înaintează încet spre 

PWVarrenton, luând o multime de măsuri nefolositoare. 

Pentru a nu fi întors, Lee părăseşte Martinsburgul și se. 
retrage spre sud, reluând dispozițiuni pentru a con- 
centra toate trupele sale în urma râului Rappahannck 
şi a! primi bătălia, în caz când Mac-Clellan sar notări 
a-l ataca serios de astă-dată. | 

La 5 'Noembrie, guvernul Federai nemulțumit pen- 
tru a doua oarăi de Mac-Clellan îl destitue, numind 
comandat al armâtei de Potomac pe generalul Burn- 
nside. 

Operațiunile lui Burnside din 1862 în contra 

Richmondului. 

Generalul Burnside hotărăște a lua imediat ofen- 

siva şi a executa O mișcare de întoarcere dela War- 

renton, spre 'Fridericsburgi să treacă Rappahannokul 

în apropiere de acest punct, şi să întoarcă flancul drept 

al armatei lui Lee, tăindu-i comunicațiunile cu  RI- 

chmond. | 

Lee descoperă acest plan şi pentru a nu fi în-
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tors ocupă poziţiuni- pe malul. drept al Rappahannokului” 
şi mai cu seaimă înălțimile, cari formează un arc de 
cerc, la sud de Fridericsburg. 

La 16 INoembrie, Burnside înaintează până la Fal- 
month aproape (de Fridericsburg, unde este nevoit să 
se oprească, pentru a aşteptă echipajul de podi necesar 
la trecerea Rappahannokului. Echipagiu nu soseşte de 
cât la 10 Decembrie. Cu chipul acesta surprinderea: 
pe care se bază -plentru îa trece acest râu, ne mai fiind. 
cu putință trecerea, a trebuit să: se execute sub focurile 
adversarului. Sub iprotecţiunea unei artilerii puternice 
podul q'oate fi construit şi la 13 Decembrie, armata, 
nordistă în număr de 140.000 oameni, ataca da front 
înălțimile dela sud de Fridericsbuig, apărate de 90000 
sudiști. Atacul fiind rău condus, nordiștii sunt res- 
pinși şi pierd 10000 oameni, în timp ce sud știi, bine 
aidăpostiţi în retransamentele construite, nu pie:d de 
cât 1800 oamieni.! 

A doua zi Burnside voește a reînoi atacul poziți= 
unii, dar mai toți comandanții de corp de armată se 
opun. Acest act de indisciplinăi îl sileşte a-și da demi- 
siunea care este primită de guvernul fedzral şi 
la 25 ÎNoembrie, generalul Hooker, cel mai infocat( 
opozant al lui Burnside, este însărcinat cu comanda a- 
cestor trupe. 

După această bătălie operațiunile sunt suspendate 
de ambele părți, din cauza timpului rău care făceă 
imarşurile imposibile, iar armatele adversare; faţă în 
față, organizând 'trupe nouă aşteaptă trecerea, iernii 
pentru a reîncepere operaţiunile. 

Operațiunile din 1862 dela vest 

Generalul sudist A. Johnston ; ocupă la începutul 
anului 1862, un front strategic prea! întins în -rapont 
cu efectivul trupelor sale, şi anume: dreapta la Bow- 
lingreen, centrul la Fort-Donelson şi Fort- Henry, 
iar stânga, se întindeă până la Columbes, pe Misisipi. 
Rezerva, în urmă! la Nashville. 

Generalul nordist Halleck, văzând greşeala gene-
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ralului Johnston'hotărăşte ideia face câte o demonstraţi- . 
“țiune asupra aripelor frontului adversar și a înderpta 
atacul principal asupra centrului, pentru al rupe şi 
a separa astfel în două! părți armata sudistă!; iar în 
urmă! să opereze în linii interioare şi să le bată separat. 
Trimite a divizie din corpul generalului Grant spre: 
Cairo, pentru a ameninţa pe Beauregard. o altă divi- 
zie spre 'Mumfordsville, pentru a execuia demonstra- 
frunea asupra aripei drepte ; iar Grant cu celeialte tiei 
diviziuni din corpul său! şi susținut de.o flotilă coman» 
dată de amiralul Foote,. atacă centrul armatei sudiste 
la Paducah. 

Hallek începe ofensiva la sfârşitul lui Ianuarie 
18602 şi la 3 Februarie trupele însărcinate cu atacul 
centrului, ocupă Fort-Henry, iar după câteva zile, o- 
cupă și Fort-Donelson, separând astfel în două nărţi 
armata sudistă. Johnston recunoscând asttel greşeala 
ce a făcut dea se întinde pe un front preaumare ordonă 
“retragerea tuturor trupelor sale spre sud şi conducer=a 
lor la Corinth. | 

Halleck, la rândul său, ordonă concentrarea tru-- 
pelor nordiste la Pittsburg, (de tunde trebuia să ia în 
urmă ofensiva şi să atac puternic pe Johnston, 

La 6 Aprilie, înainte ca toate trupele nordiste 
să sosească la Pittsburg, Johnston ia ofensiva, atacă 
poziţiunea întărită de trupele lui Grant în acest punst 
și le respingie până Ia râul 'Tenes.:In acest âtac gen=- 
ralul A. Johnston este rănit și Beauregard ia comanda 
trupelor sudiste. In noaptea de 6 spre! Aprilie, Grant 
însă este întărit cu diferite detaşamente din! corpul său 
de armată. cari nu ajunseseră la timp pentru a lua parte 
Ia luptă; iar a doua zi execută o întoarcere ofensivă] 
și respinge trupele sudiste până la Corinth. In ace- 
ste două zile de luptă pierderile sunt enorme de am- 
bele părți: 11000 sudişti şi 14000 nordiști. 

"In acelaş timp: flota lui Foote ajunge până la por- 
tul Memphis, pe care îl ocupă. 

Intimpul acestor evenimente, Hallekk părăseşte St. 

Louis şi la 12 Aprilie,sosind la Pittsburg, împarte. 

Mr-mele nordiste de pe acest teatru de operațiune în
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trei corpuri de armată: cel dela aripa dreaptă, compus 
din patru divzii , sub generalul Pope, este destinat 
a operă pe fluviul Misisipi ; cel din'kentru, compus (din 
ppt divizii, sub generalul Grant este destinat a con- 
tinuă operaţiunile în Tenes şi în jine cel dela aripa 
stângă, compus din patru divizii sub generaku, Buell : 
este destinat a operă în Kentuchi. | 

La 30 Aprilie, Grant atacă câmpul întărit sudist 
dela Corinth, însă este respins ; iar laj 1 7 Mai se hotăirăl- 
şte a-l asedia în regulă. că 28 Mi sudiștii temândui-se 
ide a fi blocaţi părăsesc Corinthul şi' se retrag spre est. 

La această epocă, Richmondul fiind serios ame- 
nințat de armata lui Mac-Clehan, sudriștii hotărăsc a- 
concentra cât mai multe trupe împrejurul acestei capi- 
ale pentru la se opune trupelor adversare din orice 
direcțiune ar sosi. Contormându-se acestui plan, gro- 
Sul trupelor sudiste dela vest cu un efectiv de 50000 
„oameni, sub generalul Braxton-Bragg, este concentrat 
între Knoxville şi Shatanooga ; alţii 10090 erau însăr- 
Cinaţi a asigura comunicaţiunile acestei armate cu Ver- 
ginia ; iar în provincia Misisipi ; este lăsat, generalul 
Van Doorn numai cu 10.000 oameni 

Generalii nordişti Halleck şi Pope, cari îşi fă- 
cuseră oarecare renume pe teatrul de operațiune dela 
vest sunt ichemaţi pentru a comanda pe teatrul prin- 
cipal de operaţiune iar comz;nda Superioară a  tru- 
pelor nordiste de la vest este încredinţată generalului 
“Grant. Grant din cauza micului efectiv al trupelor 
sale inu poate executa, decât câte-ve mici operațiuni „după cari este silit a se ţine câtva timp. în defensivă. 

In luna August, pe când generalul Leee se pre- 
pătia a lua ofensiva în Virgin, Braxton-Brageg pleacă 
în două coloane de la Knoxville şi Shatanooga, pentru 
a ataca aripa adversară sub Buell, aflat dealungul căii 
ferate Lauisville-Nashvilie. Coloana din dreapta, sub 
-gieneralul Kirby-Smith, urmând drumul prin Barbons 
ville şi Lexington ajunge până la Cynthiana unde pe 

- da jumătatea lui Septembrie, se opreşte pentru a se 
spune în legătură cu coloana lui Kirby-Smith.
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Buel!, văzându-se. atacat, lăsă o puternică garni- 
zoană ia Nashville şi coicentrează grosul trupelor sale 
la Louisville, pentru a se opune lu: Bragg. 

In timpul acesta, Lee fiind silit după bătălia dela 
Antetiam a se retrage spre” sud, ofensiva lui Bragg; | 
în valea râului Ohio, nu mai putea avea mari rezul- 
tate pentru care cauză trupele sudiste sunt din nou 
retrase spre 'Knoxville dând mai multe lupte de a- 
'pier-gardă. 

Van Doorn unindu-se cu alte detașamente sudiste 
însearcă cu 400) oameni a ocupa din nou câmpul întă- 
rit de ia Corinth, însă, la 3 Octombrie este cu totul res- 
pins de trupele iu Grant. 

Operațiunile lui Hooker din 1863 în contra Richmondului 

Armata nordistă din Virginia este ridicată ia e- 
fectivul de 160.000 oameni; iar cea sudistă abia a- 
tinge cifra de 100.000 oameni. Din cauza acestei in- 
feriorități, generalul Lee aşteaptă cu oarecare teamă 
începutul operaţiunilor. 

Hooker hotărăște a atâca unul din flancuri.. Pentru. 
aceasta își face planul-de a înșela pe Lee, printr'o 
demonstrațiune asupra frontului, în timp; ce grosul - 
trecând Rapidanul, să atace flancul stâng, sau să 
se îndrepte direct spre Richmond , pentru a sili astfel 
trupele sudiste de a părăsi pozițiunea fortificată de 
la Fridericsburg. - 

La 27 Aprilie, Hooker lăsă în Falmuth 10.000 
oameni pentru demonstraţiunea de front; iar cu grosul 
trupelor trece Rappahannokul la Geramanna și Rapi- 
danul la Elys-Ford şi la 30 concentrează: peste 80.000 
oameni la Chancelorsville, trimițând cavaieria lui Sto- 
meman , peste 10.000 călăreţi, ca să execute o raită 
spre Richmond. ” 
Lee înștiințat la timp de această mișcare de în- 

oarcere , lăsă o parte din trupele sale să apere pozi- 

fiunea dela Fridericsburg, iar cu 55.000 oameni se 

îndreaptă spre Chancelorsville, pentru a ataca pe fHo- 

oker. La 3 Mai Lee cu două divizii. atacă trupele ad- 

.
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versare de front, iar generalul Jaickson cu alte trei 
diviizii este trimis în contra fancului drept. Aceste (din 
(urmă trupe profitând, de un teren acoperit, ajung către 
seraă aproape 'de pozițiunea trupelor nordiste pe cari 

„le respinge, dar din cauza nopţii. nu pot executa ur+ 
mărirea care ar îi putut dezorganiz: trupele adversare Şi ar fi asigurat astfel victoria. li această noapte ar- 
mata sudistă, pierde pe generalul Jackson, unul din 
cei mai buni generali ai săi care este ucis din greşcală de proprii săi soldaţi. a Tot în această noapte, trupele demonstrative ale lui Hooker trec Roppahannokul la Falmouth Și respingi pe sudiști din poziţiunea. dela Fridericsburg. La 3 Mai, Lee lăsă jumătate din trupele sale la Chancelors- ville , pentru a observa pre Hooker, iar cu cealalta parte aleargă în contra trupelor demonstrative dela Friderics- burg pe care nu le poate atacă, căci prin manevre bine iombinate reuşise a retrece pe malul stâng. 
„ Inziuade' 5, Lee se îndreaptă! din nou spre Chence» lorsville, pentru a reatacă pe 'Hooker în ziua de 7. Acest general însă temându-se de a primi bătălia cu Mun râu în spate, părăsise poziţiunea în: noaptea de 5 spre 6 și se retrăsese pe malul stâng al Rappahanno- kului. 

E 

Ofensiva lui Lee din 1863 în Mariland. - 
In urma acestor mișcări, armatele adversare re- ocupă vechile pozițiuni pe cari petrecuseră iarna, şi, până la începutul lunei Iunie, operațiunile sunt din nou suspendate de ambele părți. Armata lui Hoo- ker, se ridică la 65000 din cauza concedierii voluntaria lor care împliniseră serviciul. Pentru a remedia acest rău, guvernul federal, ordonă aplicarea legii” prin 

care serviciul imilitar devine obligatoriu. Această mă- sură cauzează mare nemulțumire în statele federale de nord. Sudiștii vroind a profita de această nemulțiu- 
mire hotărăsc a luă ofeusiva şi fac apel la democrații 
din statele de nord, 

Pentru executarea acestui plan, Lee împarte armată 
sa de 100.000 oameni în trei corpuri de armată: unul
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ia Fuildericsburg, iar cu celelalte două corpuri spre Cul- 
peper, pentru a trece în valea Shenandoahului. 

Hooker nu află de această mișcare decât la 13 lu- 
mie, când avant-garda lui Lee ajunsese aproape :de 
iMartinsburg. Pentru a se opune acestei invaziuni, Ho- 
oker părăseşte Rappahannokul se îndreaptă spre nord 
prin Damfries, trece Potomacul la 23 Iunie şi ocupă o 

pozitiune p2 râul Monocacy cu centrul la Friderik. 
In timpul acesta guvernul Federal nemulțumit de Hoo- 
ker, îl înlocuește la 27 Iunie, prin generalul Msade. 

Lee trecuse Potomacul pe la Wiliawmspiort, încăi de 
pe la jumătatea luii Iunie, şi înaintase până la Chamber- 

Sburg, unde aşteptă rezultatul răscoalei democratilor 
pe care compta, dar care nu avu nici un rezultat satisfă 
cător pentru sudiști. 

La 129 Iunie, Meade cu 80.000 oamenise îndreaptă 
spre Gettysburg, către care înaintă de aselmenea; şi ar- 
mata sudistă cu un efectiv aproape egal. 

In zilele de 1 şi 2 lulie,„ au loc mai 'multe! lupte 
dle avant-gardă, iar în ziua de 3, se dădu bătălia prin- 
cipală cunoscută şub numele de bătălia dela Gettys- 
burg, (una din cele mai sângeroase bătălii din această 
Caimpanie și cu toate pierderile enorime de 23000 mor- 
dişti și 26000 sudiștii, rezultatul este nehotărit. 

Lee, ale cărui trupe începuseră să simtă lipsa, 
imunițiunilor se hotărăște la 5 Iulie a renunţa la o- 
fensivă şi a se iretrage spre sud. Cuim însă Potomacul 
eră foarte imare şit recerea imposibilă, Lee ocupă '0 
poziţiune pe malul stâng al fluviului, unde aşteaptă 
imai multe zile sosirea lui 'Meade, dar care nevenind şi 
apele scăzând, arimata sudistă poate trece la 14 pe 
malul drept, după! care se îndreaptă spre Rappanannok 

" în timp ide armata nordistă scoboară şii ea spre sud; 
ținându-se însă necontenit pe malul stâng. 

Din acest moment nordișştii încep a avea superio- 
ritatea asupra sudiştilor și propunerile de pace făcute 
de Jefterson Davis sunt respinse de guvernul federal.
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Asediul portului Charleston. 

Guvernul nordist ordonase de mult timp blocarea 
po:turilor sudiste, dar adesea vasele sudiste reuşi- 
seri a-l străpunge. Aceasta sileşte pe Președintele Lin- 
coln a ordona luarea cu foria a câtorva porturi sudiste 
mai importante, între cari fu şi portul Charleston, 
care eră considerat ca focarul mișcării și care cel din- 
-âiu irsultase culorile naționale americane. Acest port 
apărat de generalul Beauregard, era despre uscat în- 
ponja:at de mlastine şi nu putea fi atacat decât des- 
pre mare. Incă din anul 1861, nordiştii făcuseră câ: 
teva mici încercări pentru a ocupa acest port, dar eel 
dintâiu atac serios nu are loc decât în luna lunie, 1863 
când o flotă comandată de admiralul Dahlgreen, 'trans- 
portă 20.000 oameni, pe cari sub comanda genera“ 
lului Gillmore îi debarca în insula Foly, puţin la su- 

„dul insulei Morris, pe care se afla fortul Wagner. 
La îl lulie, în 'urma unui foc puternic ; exectat cu 

o zi înainte asupra fortului Wagner ; de bateriile con-. 
struite în însula Folly, Gillmore ataca acest tort și 
deși nu reușește a-l lua poate însă: să se menție în: 
insula Morris, unde tenostruesc alte baterii pentru a-l 
bombarda. In urma unui nou atac executat în ziua de 
18 şi care nu avu un rezultat mai bun, Gillmore se ho- 
ărăşte a face un asediu în regulă: în contra acestui 
fort. Asediul începe în ziua de 20 lulie și până la 27 
August suni construite cinci paralele împrejurul for- 
tului ; dar în noaptea de 6 spre 7 Septembrie, gârni“ 
zoana sudistă văzându-se amenințată îl părăseşte. 

In timpul asediului fortului Wagner; alie baterii 
bombardează fortul Sumter , care este atacat fără! suc- 
ces la 7 Septembrie. 

În urmă, generalul Gilimore se mulțumește a bom- 
barda din când în când acest fort fără a-l mai ataca, şi 
deși portul Gharleston rămâne în mâinile sudiștilor 
eşirea din port se făcea cu multă, greutate.
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Operațiunile din 1863 dela vest. 

Generalul Buell, este înlocuit, în Octombrie prin 
generalul Rosenkratz. care ordonă! imediat  concen- 
trarea trupelor, prea mult răspândite de predeceso- 
rul său. ” 

Generalul sudist Braxton-Bragg părăseşte Shata- 
mooga și înaintează spre Nashville, pe care-l încon- 
joară cu o parte din trupe, iar cu cealaltă parte ocupă 
o poziţiune de apărare la Murfresboro, şi ia măsuri pen- 
tru a organiză c a doua poziţiune în urma acesteia la 
Tullahoma, unde să se poată retrage în caz de în- 
frângere, | - 

La sfârşitul lui Noembrie, Rosenkrantz, cu 60.000 
pameni, înaintează spre Nashville, pentru a-l:  ainta. 
a debloca. Trupele sudiste fără a rezista se retrag 
spre Murtresboro. In zilele de 25 şi 31 Decembrie, 
Rosenkrantz atacă pozițiunea dela Murtresboro, dar 
este respins şi după obiceiul generalilor din: această 
această campanie ocupă o pozițiune în faţa poziţiu- 
nei adversare unde se întărește. Din acest moment o- 

perațiunile de pe acest punct sunt suspendate și nu 
începi decât cu sosirea primăverei. 

In Malea fluviului Misisipi, Grant se hotărăște a 

ocupa Wicksburgul punct principal de sprijin al su- 

diştilor. Da 
EI speră să fie ajutat pela snd de o flotilă nor- 

distă, (amiralul Farragut), care încă diâ Aprilie 1862 

ocupase Noul-Orleans | 
Nordiştii mai ocupau. încă pe acest fluviu fortu- 

rile dela Grandgulf şi portul Hudson. 
Primul atac dat în Decembrie 1862, pe la nord 

de Wicksbur nu reușește. - 

Grand găsind ică atacul acestui port pela nord teste 

greu ide executat, hotărăște a-l atacă pe la sud. Pentru 

aceasta concentrează 60000 şi o flotilă sub generalul 

Porter. Intre 22—29 Aprilie se dau diferite atacuri
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şi nordiştii reușesc să ocupe forturile Grandguli și 
(Gibson. | | 

In acest moment Wicksburgulera apărat de 40000 
“oameni , alți 40.000 sudiști sub A. Johnston, se a- 
flau la Jackson, la 65 kilometri numai de Wicksburg, 
gata a alergă în ajutorul acestui port. 

După ocuparea fortului Grandgulf, Grant se duce 
mai întâi în contra lui lohnston, pe câre-l bate la 1& 
iMai şi-l respinge spre Canton, după care se întoarce 
spre Wicksburg, pe iare-l atacă la 22; dar fiind res- 
spins ce hotărăște a-l asediă. La 3 Iulie, Wicksburgul 
fiind blocat şi pierzând speranța de a mai putea fi 
ajutat de Johnston capitulează. - 

In acest timp alte trupe nordiste atacă” pe uscat 
fortul Hudson care fiind în acelaş timp bombardat 
(despre fluviu, este silit să capituleze la 9 Iulie. Co 
chipul acesta nordiștii devin cu totul stăpâni pe cursui 
*luviului Misisipi. | | 

Rosenkrantz şi Braxton-Bragg, stau într'o com-- 
plectă inacțiune în tot timpul acestor operaţiuni. Pe 
la jumătatea lui Iunie, Bragg trimite o divizia de cava- 
lerie de 2000 călăreţi, pentru a face o raită spre râul 
:Ohio şi care până la sfârşitul lui. iulie străbate provin- 
ciile Kentuchi Indiana şi Ohio ; dar la 23 este înconju- 
rat de numeroase trupe de milițieni, strânse întradins 
contra lui, şi întreaga divizie est aproape distrusă, 

La 109 lunie, Rosenkrantz se hotărăște a lua otcu- 
siva în contra lui Bragg, făcând o <lemonstraţiune de 
front spre Tulladoma fiar grosul să înainteze prin Knox 
ville şi să ameninte aripa dreaptă a armâătei sudiste pen: 
tru a o sili astfel să părăsească poziţiunea întăirită 
dela Tullahoma. E 

La apropierea lui Rosenkrantz, Bragg se retrage 
spre Shatanooga, fără să fie urmărit de adversar. 

După aceasta Rosenkrantz se îndreaptă spre Sha- 
tanooga, unde atacă trupele sudiste în zilele de 18, 
19 și 20 Septembrie. In această blătălie, la care sunt 
angaajți câte 60000 oameni aproape de fircare parte 
Bragg dă probe ide mari calități militare şi reuseşte a 
respinge cu totul pe Rosenkrantz. Pierderile suferite
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în aceste trei zile sunt 18.000 nordișşti şi 10.000 su- 
dişti. Trupele nordiste fără a fi urmărite se retrag 
spre nord ide Shatanooga, unde. ocupă o pozițiune 
de apărare. . 

Rosenkrantz este îilocuit prin generalul Thomas ; 
peneralul Burnside păstrează comanda trupelor din 
departamentul Ohio ; generalul Gherman este însăr- 
cinat cu comanda trupelor lui Grant; iar acest ge- 
neral primeşte comanda superioară a tuturor acestoir 
“trei armate | 

Braxton-Bragg urmărește trupele nordiste la Sha- 
“tanooga şi încearcă a le bloca; dar Grand trimite în 
ajutor cea mai mare parte din trupele sale şi ordonă 
în acelaş timp lui Burnside de a înainta cât mai re: 
pede prin 'Knoxville spre acest punct. Pe la sfârşitul 
Tui “Octombrie, 85.000 nordiști sub Grant, se aflau 
Ja Shatanooga. Sudiştii nu puteau opune decât cel 
mult 55.000 oameni Braggj auzind de marșul lui Burn- 
side prin Knoxville detaşează pe generalul  Lomg- 
street cu 15.000 oameni pentru a-l opri ; în timp ce 
cu restul trupelor se hotărăște a ține piept nordiști- 
lor ; concentrați în apropierea sa. 

La 25 Noembrie ; Bragg este bătut și respins spre 
est; iar Longstreet de retragerea şefului său este și 
ek silit să părăsească orice operațiune în contra lui 

- Burnside și să se retragă. Bragg este înlocuit prin ge- 
meralul Jonston, care concentrează trupele sudiste la 
Dalton. Pentru a înlesni operațiunile armatei nordiste 
depe teatrul principal de operațiuni guvernul hotă- 
țăște să opereze şi în provinciile dela sud-est, pen- 

ru ca sudiştii să nu poată concentră întreaga lor a- 
_tențiune în Virginia. 

Dar aproape în toate operațiunile delă Dâlton. 
Golful imexic ; Florida, Menfis ; Meridian, portul Mo- 

bile, nordiştii sunt înfrânți sau respinși, așă :că în 

anul 1863 se termină în ldezavantagiul nordiștilor, deși 
ia început avusese succese frumoase. 

“Operațiunile lui Grant din 1864 în contra lui Lee. 

La 2 Martie 1864, Grant este numit locotenenr+
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Deneral şi comandant superior peste toate trupele 
nordiste. păstrând armata din Virginia sub ordinele" 
sale directe. | E 

El hotărăște să atace Rkhmondul cu 2 masse pu- 
ternice, menținând însă și operațiunile secundare depe- 
celelalte trupe. 

Armata lui Grant se compuneă de astădată dir 
„195.000 oameni, la nordul râului R'pidan sub ge- 
neralul Meade. Deosebit mai erau 70.000 oameni „ 
la fortul Monroe “sub generalul Butler și 30.000 oa- 
imeni sub generalul Siegel în valea Shenandoahului.. 
In total trupele nordiste depe acest teatru de opera- 
ţiune se urcau la cifra de 295000 oameni. ln contra: 
acesior trupe sudiştii riu puteau opune dacât cel mulr' 
100.000 soameni împărțiți astfel: 6o.o%0 în apropir 
ere de (Orange-Courthous sub generalul Lee; 5000 
în garnizoana R:chmonduiui ; LUVIuV Carolina de nord 
10.000 garnizoana de la Wilmington, și alte mici gar- 
nizoane care complectau cifra totală arătată mai sus. 
Infanteria nordistă se îmbunătăţise foarte mult. dir 
punctul de vedere al discipiinei și al modului de a 
luptă. Comandanții nordiști se deprinseseră cu con= 
ducerea trupelor. Statul-Măjora era bine exercitat, şi. 

„cavaleria destul de numeroasă, eră la înălțimea misiu+ 
nei ei. Sudiştii atât ide inferiori ca număr aveau încre= 
dere în geniul, în soliditatea trupelor lor și în lu= 
crările defensive ce făcuse. | 

Spaţiul dintre Bichmond şi Petersburg, era tran+ 
stformat de sudişti întrun imens camp-rntărit. Fi tor- 
tifiaseră bine Richmondul şi Petersburgul, şi lega- 
seră aceste două cetăţi cu diferite retranșamente, pen- 
tru a acoperi calea ferată de 35 kilometri, aflată între 
aceste două oraşe, aşa că în totaf forma peste 120: 
km.. de fortificațiuni. . 

Grand 'hotărăşte să ia ofens | 1 d iva pentru a' sili ar- mata lui Lee-să se retragiă în tfortitficațiuni și apoi să. o blocheze . Armata lui Meade trebuia să treacă Ra+ pidanul să se îndrepteze spre Richmond pentru ca să întoarcă aripa dreaptă a armatei lui Lee și să o si- Jească a se retrage. Această mișcare de întoarcere pe
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“ia est, aveă avantajul că permitea armatei lui Meade 
să! se apropie de baiă 'Chesapeake, pei unde se taea 
.domunicațiunea cu trupele de la fortul Monroe. In 
timpul acestei mişcări Butler trebuiă să urce: James» 
River, şi să înainteze până! la City. Point, la gura râului 
iAppamatox iunde să se fortifice și de unde să amez 
nințe Petersburgul. 

i.a 4 Mai armata de Potomac trece Ripidanul şi se 
îndreaptă spre Wilderness. 7 

Lee înștiințat se îndreaptă contra lui și la 6 Mai 
care loc bătălia de la Wilderness, în care cad pistei 
20000 'morți de ambele părți, dar fără rezultat idecisiv. 
4 ee se retrage spre sud. Grant voește a se introduce în- 
tre armata lui Lee și Rchmond:; dar Lee care se te- 
anea de o asemenea mișcare grăbeşte retragerea și 
-ocupă pozițiunea idela Spottsylvania pe râul Po-Grant, . 
atacă această poziţiune tinup «le 11 zile cu lupte sânge- 
«oase, astfel că Lee hotărăște să se retragă în alte po- 
zițiuni. Dar pentru a ascunde intenția de retragere, 
„atacă Ja 19 Mai aripa dreaptă a lui Grant, 

Grant înşelat nu observă retragerea trupelor su- 
diiste spre Hanover-]unction, unde se fortifică dia 

_mou în pozițiunea dela Jerico. 
Grant execută puternice recunoașteri în zilele de 

"24 şi 25 Mai, în scop; de a menține pe Lee în poziţiu- 
mea dela Jerico, iar cu grosul trupelor scoboară râul 
Pamunkey şi se îndreaptă spre Cold-Harbor, pentru 
a tăiă retragerea lui Lee. 

Lee înștiințat la timp părăsește Jerico înaintează până 
la IHanover-Chourthouse, de unde se îndreaptă spre 
-Cold-Fiarbor, pentru a opri marșul armatei lui Grant. 

La 3 lunie, Lee ataca puterme trupele nordiste, 
şi le silește a schimbă fdirecțiunea marșului spre est. 
Nordiştii trec “râul Chikagominy ia Jones-Bridge, şi 
Long-Bridge, și se îndreaptă spre Bermuda-Hundred 
şi Citiy-Point pe James-River, pentru a se întruni cu 
Butler care ocupase şi întărise acest punct încă dela 
"1 Mai. | , 

Cirant pierde până aici peste 60.000 oameni dan 

â-a putut înlocui ; (în timp fce Lee, cu toate că nu pier-
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duse decât 18.000 ioameni, nu-i a putut înlocui, pro- 
vinciile sudiste fiind cu totul sleite şi armata sa scă- 
dea din ce în ce. 

La 14 lunie, Grant ajunge în apropiere de tru 
pele lui Butler. Aci execută o demonstrațiune cu 
parte drin trupe în contra Richmondului, iar încear- 
că a luă cu forță ffortificațiunile Petersburgului, dăr 
este respins. Văzând tăriă acestor fortificațiuni se ho- 
tărăşte a le blocă şi a Id sili să; se predeă prin foa- 
me. Pe când se petreceau aceste evenimente aci, alte 
succese sudiste pe teatrele sezurklare adusese multă 
îngrijorare guvernului federal de nord. Câştigă aci. 
cele mai mari succese. Trupele sudiste sub generalul 
Breckiuridse, bat trupele nordiste sub generalul Sie-: 
gel în valea Shenandoahului. Siegel este înlocmt pri: 
gteneralul Hunter. Hunter câştigă la început câteva 
mici victorii, dar la 19 Iunie noul comandaut sudist 
generalul Early, în urma unor manevre bine conduse, 
silește armata nordistă, kdintre Stauton şi Lychnburg,. 
a se retrage în vaiea râului Kanawha. Early, rieve- 
nind stăpân pe cursul râului Shenandoah, se îndreaptă 
spre nord, trece Potomacul și precedat de cavaleria, 
sa, sub şeful de partizani Mosby, se îndreaptă spre 
Monocacy, unde la 7 Iulie, bate un corp nordist şi 
(| respinge spre Baltimore. 

Guvernul federal înspăimântat de aceasta ordonă 
lui Grant a trimite pe imare două corpuri de armată 
din trupele de pe James-River; pentru a protege ca-: 
pitala. Aceste țrupe sosesc la Washington tocmai în 
imomentul în care Early cu 10.000 oameni şi 40 tu-< 
nuri ajunsese în fața fortificațiunilor. Early, văzându-se 
amenințat de aceste trupe, şi aflând că trupele nor- 
liste din valea râului Kanawha, şi alte ir upe din Pen- 
silvania primiseră ordin de a alerga în valea superi- 
Gară a Potomacului pentru a-l amenința pe la spate, 
este silit să bată în retragere spre Stauton. Generalul 
Wrigt tomandantul trupelor din Vashington urmă 
”eşte Slab și apoi renunță cu totul la ofensivă. | Early încurajat se întoarce din nou spre! nord şi înaintează: până la Winchester, 'de unde trimite cava-
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leria sa înainte, care trece la 28 Iulie Potomacul pe 
la Wiliamsport, dar este respnisă!' şi. nevoită a se în- 
toarce iarăși în valea Shenandoahului,. 

Grant sosește la Washington ; formează din tru- 
pele de aici o singură armată, pe care o încredinţează, 
generalului Sheridan a cărui .reputație începuse a. fi 
cunoscută. Rolul acestei armate eră defensiv până la 
momentul când Grant va lua ofensivă îni valea She- 
nandoahului, pentru a respinge pe Early, care stă în 
aşteptare aproape de Winchesten, | 

Grant părăseşte Washingtonul și revine la trupele: 
din faţa Petersburgului. 

Guvernul “federal, neliniștit că Early se găseă prea 
“aproape de Washigton ordonă lui Sheridan de a 
lua ofensiva. La 18 Septembrie, Sheridan începe o- 
perațiunile şi respinge pe Early dela Winckester. 

Prima imaszsă! de 70.000 oameni sub generalul Sher 
mann trebuiau să vină dinspre teatrul din Cumberland 
și a Kloua massă tera armata de Potomac ţinută de Grant 
sub ordinele sale directe 

Puțin în srimă Early profitând de o absenţă mo- 
mentană a Îui Sheridan dela trupe, see întoarce şi reu- 
şește a respinge trupele nordiste până la Winchester. 

Dar, în acest timp, atât fhordiştii lui Grant cât şi 
sudiştii lui L.ee dela Richmond aveau nevoie de aju- 
toare. Astfel iEarly este -chemat de Lee în autorul 
Rlchmondului, iar Sheridan ; este! chemat de Grant la 
City-Noin, aşa că nu 'mai rămâne în valea Shenant- 
(oahului, decât câteva mici corpuri de partizani. 

| Grant nereusind atacul forțat asupra Petersbur- 
eului, ordonă întărirea în vecinătatea uvra;elor su- 
liste. | 

Venirea iernii suspendă operaţiunile importante din 
prejurul R'chmondului. 

Marşul armatei lui Sherman în Georgia. 

Cum am spus, mai sus armata din Cumberland 
trebue să vie pentru a Conlucră la atacul R chmondului 
Grant 2 ordonat întrunirea celor trei armate din Cum-
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berland, Tenes şi Ohio într'o singură armată de 70 
mii oaneni, sub generalul Shermann, peentru a. o con- 
duce în contra Rkhmondului, iar generalul Thomas, 
cu 40000 este lăsat ca să păzească Tenesul şi praviu- 
ciile vecine. 

Sudiştii nu au decât cel miult 50.000 oameni sub 
generalul - Johnston, la nordul provinciei Georgia în- 
sărcinat a împiedecă marșul lui Shermann. 

La 6 Mai, Sherman e îndreaptă spre Atlanta, punct 
important de sprijin al armatei sudiste. Johnston in- 
ferior în număr, se ține în defensivă şi reuseşre «i 
impiedecă mult marşul lui Sherman. Johnston însă 
pierde teren necontenit şi Sherman ajunge la 20 Iulie 
aproape de Arlanta ii 

Guvernul sudist înlocueşte pe Johnston din co- 
manda trupelor prin generalul Hood. | 

Hood încearcă a luă ofensiva, dar este respins 
şi nevoit să părăsească Atlanta. Sherman ocupă acest 
oraș și îl organizează, într'o cetate depozit, pe care 
să se sprijine în timpul marșului său în Georgia. Hood 
se retrage spre nord și (caută să ameniinţe calea ferata 
Nashwille-Atlanta, linia principală de .aprovizionare & 
lui Sherman. 

Sherman având siguranță că Thomas este destul 
de tare ca să facă față lui, Hood continuă marşul în: 
Georgia. 

Astfel străbate o regiune bogată departe de ar- . 
mata adversară, şi poate nutri trupele d'n locantare 
prin rechizițiuni, ceeace mar fi putut săi o facă în alte 
condițiuni. 

După oarecari pregătiri, precum: tăerea liniei fe- 
rate între Dalton, și Atlanta, arderea acesrui din ur- 
mă oraș, etc., Sherman fîn fruntea. a: 65.000 oameni și 
72 tunuri începe, la 14 'Noembrie, marșul spre Sa- 
vannach, situat în Georgia pe ţărmul Ozeanului A- 
antic. In drumul său, Sherman nu întâlneşte decât! 
câtevă 'mici rezistenţe, încercate de milițiele locale şi 
la 10 Decembrie 1864, dupa couzaci şi, patru de zile 
de marş, în care străbate aproape 500 kilometri a-. 
Junge aproape de Savennach., |
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La 12 Decembrie, Sherman atacă fortul Allistes 
din apropierea Savannăchului ; iar la 20, generalul 
sudist Hardee, care apără acest port, este silit să-l 
părăsească. | 

Hood ia la 19 INoembrie, ofensiva în: contră lui 
Thomas, lare se retrage spre Nashville dând dife- 
rite lupte de  arien-gardă. Dar la 20 Decembrie pri- 
mind ajutoare, respinge atacurile lui Hood şi zdro- 
bește cu totul trupele sudiste. Apoi execută! o urmă- 
rire cu două brigade (de infanterie călare pe cai ur- 
mărind rămășițele trupelor lui Hood şi cauzându-la 
“mari pierderi. _ 

| După această victorie, Thomas trimite un corp de 
armată spre Washington, unde ajunge la 25. lanuarie 
1865; şi altul pentru a ajută operaţiunile flotei în 
contra portului Mobile. 

Operațiunile din 1865. 

In timpul iernei, generalul Grant, pentru a nu 
fține trupele în complectă inacţiune şi pentru a se pune 
în legătură cu Sherman, care ajunsese la Savannach, 
-ordonă o expediţiune pe apă și pe uscat asupra pur- 
tului Welmington, singurul port de război important 
în mâinile sudiștilor .și care nu fusese de loc atacat. 
Primul atac din Decembrie 18641 nu reuseşte rar Ja: 
15 Ianuarie 1865 începe al doilea atac forţat cucene- 
Ste câteva întăriri dinprejurul portului Welmington, 
„ceeace silește garnizoana sudistă de a-l părăsi, la 19 
Februarie şi a se retrage spre Goldsboro. 

La Savannach, Sherman primeşte ordin dela Grant, 
a transporta pe mare, armata sa la City-Point, şi de 
„aceea la începutul primăverei, să înceapă operâţiunile 
în contra câmpului-întărit R'chmond-Petersburg. 

Sherman încrezător în trupele sale cere să execute 
marşul pe uscat. 

Pentru împiedecarea acestui marş sudiştii aveau 

înapropiere de Charleston o armată de 40.000 oa- 

-meni sub generalul Beauregard. |
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“Beauregard nereușind să oprească acest marş a. 
fost înlocuit cu Johnston. Acesta cu :toate eforturile nu. 
reuşeşte să împiedice marșul lui Sherman. 

Rezultatul dobândit ide Sherman simplifică toare 
mult operaţiunile nordiștilor, care în acest moment nu- 
mai aveau de combătut (decât armata lui Lee, aflată. 
la R:chmond-Petersburg și armata lui Johnston, a- 
proape dezorganizată în urma înfrângerilor suferite,. 

La 27 Martie în consiliul dela City-Point dintre 
„preşedintele Lincoln şi generalii Grant. şi Sherman 
se hotărăște continuarea planurilor lui Grant, şi a-: 
mume: Armata de Potomac sub Meade, depe malul 
drept al lui James-River să bopereze în conira Pete: 
sburgului ; două corpuri de armată sub Ord, aflată. 
pe malul stâng al acestui fluviu, să opereze în con- 
tra Richmondului ; armata lui Sheridan, din valea She- 
nandoahului, să respingă pe Early să tai orice Co- 
municațiune a armatei lui Lee cu vestul și apoi să. 
opereze în contra R hmondului-Petersburgului, împre- 
ună cu celelalte două armate. Armata de Tenes (sub. 
Thomas) să ajute cu o parte din trupe atacul portului 
Mobile, air cu cavaleria; s și cu nestul trupelor de jnfunie: 
rie să 'se îndrepte spre Virginia pentru a se uni cu: Grant. 
sau cu Sherman, după împrejurări. Sherman să ope- 
reze în contra lui Johnston pentru a-l tăiă de R ehmorid- 
Petersburg. 

Sherman bate ia 3 Martie pe Early cu o parte din. 
trupe, iar cu celelalte se îndreaptă spre Withe-House: 
si în noaptea de 25 spre 26 Martie și se ducela ex- 
trema stângă a trupelor nordiste dinprejurul Peter- 
sburgului pentru a le susține operaţiunile. 

La 20 :Martie se încep oarecari atăcur: contră trua 
pelor lui Lee, care: nu dispunea decât numai de 60000: 
oameni, pentru a ocupă toate lucrările acestui văst 
câmp-întărit. și are trupe începuseră dejă să sufere 
de foame, mai cu seamă! de când Sherman tăliase comu- 
nicațiunile cu sudul, întrunise dimineaţa! un consiliu de 
război, care hotărăsc retragerea armatei sudiste spre: 
sud-vest, urmând linia ferată R'chmond-Dauville 

i 

La 2 Aprilie, armata sudistă evacucăză câmpul-.
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întărit , iar Richmond este îndată ocupat. La 3 Lee a- 
dunge la podul dela Matoax , şi la localitatea Burckes- 

„ville, pentru a deschide drumul. La 4 văzând că dru- 
murile pe aci îi sunt excluse continuă marşul spre: 
iynchburg, trimițând avant-garda spre Farmville, care 
ocupă și întărăște podul depe Appomatox. Grant a- 
leargă cu toate trupelee sale în confra lui Les ; căre, cu 
lupte înverșunate Ja Farmville trece Appamatoxul la 
S$ Aprilie cu .30000 oameni, tot ce-i mai rămăsese 
din brava sa armată. Găsind şi această direcțiune în-. 
chisă, Lee se îndreaptă din nou spre sud și în zilele- 
de 8 9, fzce două încercări puternice pentru a-şi des- 
chide drumul ; dar nereușind și somat de Grant a ca- 
pitulă, cere o întrevedere generalului de căpetenie. i- 
namic, şi chiar în seara zilei de 9 Aprilie se stabileste. 
bazele capitulării. | 

La 5 Aprilie Grant, ordonă lui Sherman. a începe 
operaţiunile în contra lui Johnston. Arimata lui lohn- 
ston care se găsea spre Lewington, în număr de 27. 
mii se retrage în faţa adversarului. . 

Situaţiunea acestei armate sudiste atacară de Sher- 
man pe la sud şi amenințătă pie la vest era foarte 
critică şi capitularea ei. se apropia cu pași repezi; 

ceeace se şi întâmplă la 18 Aprilie. 
Adăogăm aci că Grant, în condițiunile de; capitula- 

re a primit numai condițiuni militare, pe când Lee a 
primit și condițiuni politice între cari amnistia pentru 
sudiști care au trecut de partea nordiștilor, (parcă) 
este cazul nostru). Johnston a preferat să fugă decât 
să primească aceste condițiuni. El fiind prins a fost în- 
chis în portul Monroe. |



CAPITOLUL VIII 

RAZBOIUL DIN DANEMARCA 1864 

Situaţia politică. 

Danemarca eră (Stat confederat, sub un singur regie. 
Confederația se compunea din regatul Danemarcei, 
Și din ducatele Elba: Schleswig, Holştein şi Lauen» 
burg. 

S olşteinul şi (Lauenburgul făcea părte în acelaș, 
timp şi din confederațiunea germanică. Locuitorii 
Schleswigului nu făceau parte din confederalțiunea, 
germanică. ! 

Cu toate acestea Holşteinul şi Lauenburgul erau 
nemulțumiți de Danemanica, pe când Schieswigul eră 
totdeauna nemulțumit deşi locuitorii erau mai toți da- 
mezi. 

La 1845, regele Cristian al VIII da oarecari drep- 
uri iocuitorilor din Schleswig; dar nu reușește a-i 
muiamți pe deplin. 

La începutul anului 1848 Schleswigul, trage de 
partea lui Holșteinul şi se revoltară contra  Dane- 
Amarcei. 

Prusia care voiă să facă din ducatele Elbei state. 
indlependentee, puse numai sub autoritatea Danemar- - cei, profită de aceste revolte şi sub pretexte linişti- 
toare ocupă Holșteinul. Mai târziu, primeşte autori- 

„ aţiunile să ocupe şi Schleswigul. 
Dela 1850 până la 1863 se restabilește oarecare 

diniște deasupra 'Vulca nului bine ?a rebuințat de Prusia.
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_ Mai târziu, în urma mai multor note și contra note 
Wiplormatice, schimbate între gmveruul Danez, și ai- 
eta dela Francfurt relative a regularea drepturilor co-: 

moanei Danemarcei asupra Ducatelor de Elba, dieta 
hotărăşte, la 1 Octombrie 1863,“a începe din nou 
războiul cu Danemarca, şi însărcinează cu executarea. - 
acestei hotărâri pe: Hanovra, Saxa, Austria și Prusia, 

La 14 Noembrie 1863 [Danemarca votează o con- 
stituțiune care nu convenea locuitorilor din ducatele 
Elbei. 

Austria și Prusia reounosc pe Cristian al IX re- 
gele Danemarcei ca: duce al celor trei ducate de Elba ș 
dar menţin hotărârea luată de dietă la 1 Octombrie 
1863 de a face război: Danemarcei 

La 23 Decembrie 1863, 'se începe executarea. ho- 
tărârii dietii în contra Danemarcei și o armată for: 
mată din 10.000 saxoni și ihanovrezi, sub comanda: 
generalului Hecke, intră în Holștein ; iar alta tot de 
10.000 oameni ; formată din prusieni și austriaci se 
află în rezervă lu ILiibeck și Hamburiz. 

Danemarca refuzând cererea Austriei şi Prusiei 
de a <chimba constituțiunea, aliații hotărăsc războiul 
contra Danemarcei. i 

Pe lângă aceste cauze; războiul Danemarcei are 
și o latură specială. Germania condusă de Bismarck, 
şi bine pregătită din punct de vedere militar ; dore- 
şte să încerce puterea ei contra Dainemărcei, pentru 
ca mai târziu să întoarcă această putere conțra ali- 

atei sale: Austria și apoi măi târziu contra Franţei, 
Cum vom vedeă cu 'ocaziunea războiului din 1870. 

Situaţia militară. 

Danemarca puteă pune pe picior de război 80000 

oameni şi io fiotă destul de însemnată! cu 930 tunuri. 

Dar nu puteă întrebuință în luptă decât cel mult 60000 

oameni și numai o parte din fiotă căci ceilâlți oa- 

meni fiind din ducatele Elbei nu se. putea compta pă 

ei ; iar o parte fdin flota necesară pentru asigurajrea 

comunicaţiunei între insule și kontinent. Din acești
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de a părăsi 'Dannewerkul ; așa că încă din ajunul 
trecerii, Danezii se retraseră 'spre nord către D'uppeb 
Cu grosul iar cu o parte dinj forțe în lutlanda. 

In ziua de 6 austriazii, aliaţii încep; urmărirea tru - 
pelor lui Meza. 

La 7 :Februarie, divizia ide gardă prusiană ocupă 
Flensburg şi (Ban; corpul principelui Frideric-Carol 
ocupă Glucksburg ; iar austriacii se opresc la sud de 
Flensburg. Aci se oprise pentru câteva zile din cauza 
oboselii trupelor. 

La 11 Februarie, aliaţii 'reîncep.; mișcarea :ofen- 
sivă şi până la 17 ajung în faţa pozițiunilor de la 

 Duppei, după oarecari lupte cu pierideri de o parte 
şi de alta, dar cu avantagii de partea âliaţilor , 

Prusienii ne fiind hotărâți asupra modului tle a 
atacă pozițiunea dela Duppel, pierd mult timp; cu 
diferite recunoașteri, cari dădură loc la mai multe 
lupte, precum fa fost aceea dela Bififelcoppel în ziua 
de 18 'Februarie, La (20 se făcură alte recunoașteri la 
aripa stângă prusiană în spre Satrup şi Kucnebill, dan 
care fură suspendate în curând din cauza zăpezii; 

Statul-Major prusian credea că Duppei este un 
al doilea Sevastopol, şi că mu sar putea lua decât 
în urma unui asediu în regulă, pentru care scop! face; 
pregătiri şi aduce mai multe tunuri de asediu din ce- 
tățile prusiene. | 

La 8 Martie, cu toată opunerea Engliterei ; aliâţit 
încep mișcărrife pentru a intra în Iutlanda, spre Fre- 
dericia spre Veile şi spre Eistrup. ” 

Aceste mişcări provoacă următoarele ciocniri prin 
cipale: m 

a) Atacul pozițiunilor din spre Fredericia ;  ali- 
aţii 'fac 200 prizonieri. 

b) Cavaleria austriacă întâlneşte aproape da Veile 
cavaleria daneză, pe care o respinge 

c) La 8 (Maitie, pe la orele 112 din! zi ; aliații res- 
ping avant-posturile daneze și ocupă Veile, iar către orele 6 seara atacă pozițiunea adversară de front. pe 
care reuşeşte a o lua când danezii se retrag, după ce
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perduseră peste 600 oâjmeni. Austriakcii nu :perd în 
această bătălie decât vre-o 100 oameni. 

d) La 11 'Martie aliații ocupă Horsens, iar trupele 
daneze se retrag necontenit, mai întâi spre Skander- 
borg şi apoi spre Viborg. | 

e) La 12 ocupă Skamderborg, părăsit de trupele 
daneze ; iar la 12 cavaleria şi brigada: generalului Dor- 
imus, ocupă Aarhuus (deasemenea părăsit. 

î) La 19 Martie, trupele aliate încep împresurarea 
Fredericiei. | - - 

8) in zilele de 20 şi 21, aliații bombardează pu- 
. ernic Fridericia și somează pe generalul Lunding: co- 
mandaintul garnizoanei cetăţii, a se preda. In urma re- 
fuzului, primit, aliaţii suspendă bombardarea şi se 
mulțumesc a complecia fînvestirea. 

Luarea poziţiunei dela Duppel 

in luna Mairtie, aliații hotărăsc asediul regulat lă 
Diippel. 

La 15 Martie, baterii armate cu tunurt ghintuite 
de: calibru 24 încep focul contra cetăţii şi cu, toată dis- 
tanța cea mare la care trăgeau (2.000 şi 4000 me- 
tri) proiduc un efect puternic. 

La 17 Martie, 6000 danezi încearcă o eşire în spre 
Rochebull şi apoi 'o alta înspre Vester- Diippel, dar 
sunt respinşi. 

În Kdimineața de 28 Martie se resping avant-postu- 
rile daneze dintre șosealua Sonderburng și malul Ven- 
mingbong. | 

In urma unei lupte puternice Ia. care ia parte. şi 
cuirasaţul idanes Roif-Kiake. Prusienii perd în această 
zi 187 de oameni, iar danezii 145. | 

In noaptea de 29 spre 30 Martie , trupele prusiene 
sapă întâia paralelă la 900 metri de uvrajele daneze. 

La 2 Aprilie, toate bateriile de asediu deschid uni 
foc puternic ; iar către seară prusienii încearcă să tri- 
imită trupe în insula :Alsen, făcându-le să treacă 'Al- 

gundul la Balegard. 'Trupele şi cele necesre pentru 
trecere erau aklunate ; (dar eâ nu se putu face din căuzai 
timpului rău. : ati el
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In moaptea de 17 spre & Aprilie, Prusienii sapă o 
jumătate de paralelă ia vro '200 metri de paralela în- 
tâiia ; iair în noaptea (de 10, spre .11, sapă a; doua, la 
'500—600 imetri de tuvrajele poziţiunii. De la 8 ta 11 
Aprilie, atekatorii urmează alte diferite baterii în faa 
sectorului de atac, ales la aripa stângă a poziţiunii! 

” La -11, avant-posturile aliaţilor îndintează până lă 
400 metri de aripa dreaptă a poziţiunii. 

sn noaptea d 12 spre 13, alte opt baterii sunt ar- 
imate, parte pentru a trage în contra uvrajelor dela 
aripa dreaptă a poziţiunii ; parte pentru -a trage în 
contra bateriilor daneze, stabilite în insula Alsen şi 
a opri Dastimentefe ror de a intră în Alsund 

In noaptea de 13 spre 14 Aprilie, prusienii sapă 
paralela a treia, la 250 metri aproape de 'uvrajjele! po- 
zițiunii, care în noaptea următoare este lărgită şi pre- 
parată cu trepre pentru eșirea trupelor la asalt. 

Ziua de 18 Aprilie este aleasă pentru a da ai 
saltul asupra uvrajelor No. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. Pentru 
aceasta, în noâptea de 17 şi 18 se aâduc în pâralelia 
a treia vr'o '8000 oameni ; făcând parte din toate: bri- 
gadele, cu cari se formează șease coloâne da atac 
ileosebit de 5000 oameni opriți în rezervă. 

Pentru reușita acestui asslt s'au mai luat dispozi- 
țiunile următoare : O brigadă să ocupe paralela a treia 
în locul trupelor eşite la asalt , iar altă brigadă! să se 
oprească în urma paralelei întâia. 

O brigadă va ocupa Rachebiill, în fata uvrajelorn 
dela aripa dreaptă a pozițiunei; iar divizia de gardă 
în urma ei la Satrup să formeze rezerva. . 

O brigadă să ia locul trupelor de asalt în cazul 
când acestea ar înainta spre Duppel. 

O brigadă (generalul Goeben) să treacă în in- sula Alsen pe la pădurea dela Satrup. : 
Trupele prusiene hotărâte a executa asaltul se urcă 

la cifra de 20000 oameni, în care efectiv nu intră bri- galda generalului Goeben. | 
Trupele apărării, erau dispuse astfel: două bri- 

gade cu 5000 oameni, ocupau linia! de redute, o bri- gadă de 2.509 oameni, se afla în urmă şi forma întâia
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gezervă ; o brigadă de 2.500 ocupă capul de pod dela 
Sonderburg şi, în fine, o altă brigadă se află pe la 
Sundsmark în insula Alsen și formă adevărata rezervă; 
generală a apărării. 

La 18 Aprilie în zori da ziuă, toate bateriile pru- 
siane deschid focurile asupra uvrajelor poziţiunii. True 
pele daneze părăsesc aceste -uvraje și se adăpostesc 
în liniile dintre intervale; iar în redute nu rămân de- 
cât câteva posturi şi oamenii strict necesari pentru 
serviciul tunurilor. 

La 10 iore precis, artileria prusiână încetează fo- 
urile şi coloanele de asalt es din paralela a treia şi 
se aruncă asupra uvrajelor inamice. După o jumătate 
de oră drapelul prusian fâltfâe deasupra tuturor re- 
dutelor dela aripa stânpă a poziţiunii. Trupele ata- 
Cului intraseră în unele redute înainte chiar ca garni- 
zoana lor să fi avut timpul să le ocupe ; într'altele in- 
traseră în acelaș timp. și numai în unele din ele, da- 
nezii avuseseră timpul să le ocupe și pe cari trupele 
prusien? au trebuit să le ocup cu forța. 

Trupele de rezervă daneze aleargă spre linia a 
lioua de redute, construite în timpul aşediului, în urma 
liniei întâia; pentru a susţine retragerea trupelor res- 
pinse. 

Coloanele prmusiene ide asalt, urmăresc trupele da- 

meze până. dincolo de linia a doua, unde de abia sunt 
oprite prin intervenţia rezervei daneze. 

Sosind însă noui trupe de asalt, aliații resping 'pe 

danezi care părăsesc şi paralela a treia. Prin inter- 

venirea de noi trupe de ajutor, danezii sunt respinși și 

nevoiți a se retrage spre capul de pod. Cuirasatul 

RoIt-Krake încercase dela Venningbond ca să ia parte 

la luptă; dar a fost silit de bajteriile prusien: să se 

retragă. . 
Pela orele după amiază fortificaţiunile de la 

“Diippel sunt ocupate de prusieni ; iar danezii nu mai 

sunt stăpâni de cât pe capul de pod pe care se pre- 

giătesc să-l părăsească, retrăgându-se în insula Alsen. 

Artileria de câmp prusiană înaintează şi deschide 

focurile în contra capului de pod, silind astfel tru-
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pele daneze de a-l părăsi cât mai repede. Prusieniă 
îl ocupă, dar fiind obosiţi se opresc şi nu încearcă; 
a-i urmări în aceeaşi zi în insula Alsen. 

Pierderile suferite de prusieni în această zi se 
urcă la aproape 1200 ide oameni, pe când danezii pierd: 
peste 4.50. uintre car. vro 2.0JU sunt morţi sau ră- 
niţi iar restul prizonieri. | 

Diferite operațiuni până la sfârşitul războiului. 

In timpul acestui război au mai avut loc următoa=" 
rele operațiuni militare. - | 

1. Generalul Schlegell protege coastele mării 
Baltica în contra danezilor ; cari atacau fără deosebire: 
toate vasele germane. 

La 15 dimineaţa, el ccupă insula Fehmarn şt 
face prizonier un detaşament danez care aduiia rechi- 
ziţiuni. 

in lutlanda, dela bombardarea Fredericiei, ope- 
rațiunile fuseseră suspendate ; iar după luarea pozi- 
Şiunii de la Diippel, cele iînouă batalioane din gardă. 

Un corp de armacă sub generalul Vogel d: 'Fal- 
iensterii înaintează la inoid de Veile și la 29 Aprilie 
ocupă linia de la Masiager la Holstebro, prin Hobiror 
şi Viborg, fără a aveă vr'o ciocnire serioasă cu tru» 
pele adversare. 

Tot la 29 trupele austriace se aflau încă la Fri+ 
țlericia, unde generalul Gablenz cu corpul său de ar- 
imată fusese nevoit să faci un asediu în regulă ; aju-: 
tându-se în urmă de artileria prusiană de culibru mare, 
pare rămăsese disponibilă după luarea poziţiunii «de 
Ja Diippel. Dar trupele daneze începuseră înca de la; 
26 Aprilie să părăsească de bună voie această “etate, 
care la 29 este ocupată ide austriaci. 

Prusienii înaintează necontenit spre nord şi la 5 
mai ocupă Asiborg; iar austriacii se întind spre vest” 
pâuă la Varde și R'ngkjoebing. 

2). Prusia triiuisese în marea Baltică, încă dela 
începutul campaniei, toate vasele sale.de război, şi 
toate canonierele, pentru a'şi protege poriurile în con-
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dra danezilor şi pentru a împiedecă blocarea lor. Aus- 
tria trimisese de aseinenea o flotă în marea Nordului 
pentru a protege zomerțul german. 

3). In vecinătatea insulei Rugen au avut loc mai 
-multe intâlniri între vasele adversare. La 17 Martie, 
-o mică flotă prusiană, compusă din două corvete icu 
41 tunuri: şi un avizo cu 2 tunuri, făcând o recunoaştere 
prin apropiere, zăresc ln est de Rugen cinci vase da- 
meze cu 182 tunuri și deschid imediat focurile asupra! 
lor, dela o distantide aproape 4.090 metri. Vasele pru- 

„siene se retrag și pentru a scăpa de lurmărire intră 
în portul Swinemunde. Această mică întâlnire a tost 
dea mai însemnată operaţiune maritimă din marea 
Baltică. 

4). In imarea Nordului, avant-ganida escadrei au- 
striace sub Teohetoff, compusă din două fregate cu 
plice cu 82 tunuri, împreună cu două vase şi două 
ganoniere prusiene, se duce la 4 Mai la 'Cuxhoven ; 
pe care îl părăsește la '6, din cauză că aflase că imai 
multe vase daneze fuseseră zărite la gurile Elbei. .La 
8, Tegethoft se întoarce din nou la Cuxhoven, fără ca 
vasele sale răspândite pentru a face recunoașteri, să 
fi zărit ceva. La 9 dimineaţa, 'Tegethoft aflând că 

vase adversare se afiă în spre Helgoland, se duce 

spre dânsele și la estul insulei întâlneşte trei Văse da- 

neze cu 182 tunuri, sub Svenson; pe cari le atacă. 
In această luptă navală, âliații sunt la început vic- 

t+orioși ; dar în timpul luptei, vaporul austriac Schwar- 

tzenberg aprinzându-se, Tegethoft decise să înceteze 

Tupta și să se retragă spre Helgolanda, urmărit de va- 

ele daneze. Fregatele austriace au pierdutt 130 oa- 

meni, danezii 68; iar prusienii cari au fost mai de- 

parte de linia de luptă, mau pierdut n:ci un om. . 

„ADltimile operaţiuni 

La stârșitul lui Aprilie se întrunește la Londra o 

conferinţă, la care iau parte toate puterile mari eu- 

ropene precum şi Suedia, Danemarca şi confederați- 

unea germanică. Se încheie mai întâiu la 12 Mai un ar-
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mmistițiu pentru o lună și care se prelungeşte apo£ 
până la.26 Iunie. Danezii crezând că în caz de reince- 
perea ostilităților vor fi ajutaţi de vreuna din puterile 
imari, se arată foarte. pretenţioşi ; -dar conferința se: 
închide fără să se fi hotărît cevă ; iar ostilitățile ss; re+ 
încep. | 

Generalul VWrangel este înlocuit de către princi-+ 
mele Friderie-Carol, care hotărăște a cuceri întreaga 
insulă. lutlanda , precum şi insula Alsen și chiar alte 
insule, de va fi trebuinţă. 

In insula Alsen, danezii nu aveau decât 9-000 
'Oaimeni. | 

Pentru a trece Alsundul, prusienii strâng aproape 
de pădurea Satrup 160 de luntri şi 32 pontoane, precum, 
şi un echipaj de poduri. 

In noaptea de 29 Iunie se armează mai multe ba- 
terii la sudul punctului de trecere şi se începe tre- 
cerea. 

In faţa punctului de trecere danezii nu aveau de 
cât 1.300 oameni şi aceștia erau foarte răspândiți. 

Pe la 2 ore dimineaţa se îmbarchează şi se îndrea gi 
tă spre insulă, întâiul detaşament prusian , care la 
150 metri de țărm este întâmpinat de focurile idanezi+ 
lor, pricinuindu-i mare rălu ; fără a fi însă împiedecat 
de a debarca. Danezii se retrag spre sud, rezistă câtva. 
timp la Ronhof ; dar sunt şi de xi respinşi spre Kyder 
unde soseşte un regiment de rezervă dela Ulkebull 
pentru a-i susține, 

In timpul acesta; trupele generalului Manenşteire 
treceau necontenit în insula Alsen. Cuirasatul RoIf- 
Krake încearcă a se opune la această trecere; dar 
este respins (de focurile bateriilor prusiene. Pe la o- 
rele 4 dimineața, 'Manenștein avea în insulă două bri- 
gade şi ocupase Kyaer. 

De la:Kyaer danezii îrczarcă a se retrage spre Flo-: 
eruphaff ; unde. trebuia să se îmbarcheze, pentru a 
părăsi insula; dar urmărit de aproape de prusienf 
sunt siliți să se îndrepte spre peninsula Kekins. Tru-: 
pele prusiene obosite, se opresc pe la orele 10, fără 
a încercă să între în peninsulă, care nu este ocupată
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decât la 1 Iulie, când este cu totul părăsită de danezi. 
Ocuparea insulei Alsen costă pe prusieni aproape 

400 oameni ; iar pe danezi vre-o 4000, dintre care peste 
2500 cad prizonieri. 

În acest timp &e petreceau următoarele opera- 
țiuni pentru ocuparea peninsulei lutlarda. 

-: La 9 Iunie reccupă oraşul Aalborg, pe care îl 
părăsise imai înainte ; la 10 trece Lumfjord; tără da 
întâmpină vre-o rezistenţă, iar la 12, un detaşament o- 
cupă Friderickshaven. 

„In noaptea de 13 spre 14 Iulie și în ziua de 14 
ocupă Nikjoebing, 'Morsoe şi Thisted. | 

Cam la această epocă aliații atacă și insulele Fri- 
"se, aflate la vestul lutlandei. Escadra austriacă din 
marea Nordului fusese complectată, şi sz compunea a- 
cum din: 8 bastimente cu 244 tunuri, împreună cu 
patru vase prusiene. O parte din această escadră com- 
pusă din opt bastimente şi patru canoniere, dintre cari 

două prusiene, împreună cu un batalion de vânători 
austriaci şi două tunuri die câmp, este însărcinată a 
întreprinde o expediţiune. 

La 12 luiie, marinarii escadrei aliate ocupă 
Svit. 
La 18, aliații debarcă trupe în insula Fohr și 

încep operaţiunile în contra adversarului. 
La 109, căpitanul Darcea Hammer văzând că nu 

se mai poate opune, capitulează :cu 1090 vase Mici Şi 

252 oameni. 
Danezii ne mai având speranță de a le veni în 

ajutor vre-o putere mare din Europa, se hotărăsc a 

cere pace | 
"La 20 Iulie se încheie mai întâi un nou armistițiu 

între luptători ; liar la 1 August se subscriu la Viena 

preliminările păcii care se încheie definitiv la 20 Oc- 

tombrie. , 
In puterea acestei păci, Schleswigne, Holşteinul 

şi Lauenburgul sunt abandonate ide aliații lor ; ră- 

imânând ca Prusia şi Austria să se înțeleagă mai în 

urmă între ele asupra soartei acestor ducate.
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OBSERVAȚIUNI GENERALE ȘI MILITARE. 

1). Invadarea alialților în Danemarca s'a făcut pe 
imai multe coloane ; despărțite unele de altele, cu scop 
final de adunare pe teritoriul inamic. Cu alte cuvinte 
la 1864 se face experiența planului de invadare îru 
Austria pe mai multe coloane cu scop. „de concentrare 
pe teritoriul inamic la Ghitem. 

2). Se observă la Diippel că danezii, în timpul bom-: 
bardamentului inamic au părăsit şanţurile şi s'au re- 
tras între intervalele. dintre liniile de apărare. In răz- 
boiul cel nare găsim foarte des această metodă, 

3). Danezii conştienţi de dreptatea cauzei lor au 
primit războiul şi au rezistat cu bravură în credință că 
marile puteri europene, inciznaţi de nedreptatea au- 
stro-germanilor le vor veni în ajutor. Cum se ştie însă 
puterile mari europene s'au mulțumit cu note diplo- 
smatice și cu conferințe până ce au câștigat fiecare 
câte ceva; iar Danemarca a trebuit să lupte singură 
și să îndure consecințele înfrângerii. 

Alt aviz mai sdrobitor nu se poate da statelor 
mici: cultivați pe cei mari dar comptaţi numai pe voi 
şi pe meșteșugul de a vă face necesari celor mari. 

4). Adâncul sufletesc de ură şi de gelozie între 
Prusia și Austria s'a dezvăluit foarte adesea ori în 
războiul Danez. De asemenea între acești aliati şi ce- 
lelalte state confederați Germaniei. Memoriile și scri- 
erile asupra acestui război înscriu multe conflicte între 
generali, între conducătorii politici, şi mai ales în- 
tre trupelz de operațiune germano-austriace şi comi- 
sarii saxoni şi hanovrezi cari admitsau ducatul Hol- 
Stein. 

5). Rzzistenţa danezilor contra armatelor aliâte 
privită din punct de vedere mecanic ar fi de condam- 
nat întrucât la sfârșit se ştie că trebue să fie bătuţi.
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Dar din punct de vedere moral şi istoric această 

rezistență le-a asigurat dreptul de viaţă ca popor in-. 
(dependent și s'a afirmat încă odată că viitoarea diplo- 
maţie mondială nu poate neglija viaţa naţiunilor şi 
a popoarelor mici.



CAPITOLUL LX. 

DESCOPERIRILE DE PĂMÂNTURI 
NOUI, LUPTELE PENTRU COLONII. DIFERITE 

EXPEDIȚIUNI. 

1. PRIVIRE GENERALĂ 1). 

Odată cu trecerea dela evul mediu la perioada 
timpurilor noui, la începutul secolului 16, s'a introdus 
un element nou în istoria lumii: descoperirile de pă- 
mânturi necunoscute până atunci. 

Europenii cunoşteau coasta de nord a Africei stă- 
pânită de arabi, din ale căror porturi încărcau vene- 
țenii şi genovezii bumbac, mirodenii, piper. Mai cu- 

- noşteau părţile de apus ale Asiei ca Anatolia, Siria, 
locurile sfinte şi Muntele Sinai. 

Despre Persia, India, China şi Japonia, europenii 
aveau foarte slabe ştiri aduse de călători. 

Cu toate acestea, în acele timpuri, trăiau în Ame- 
rica oameni de coloare galbenă, roşiatică, peile roşii, 
care nu erau cu totul sălbatici, iar pe coasta de apus 
se întemeiase chiar state cam în felul celor din Europa, 
Asia şi Africa, cum eră Mexicul şi Persia. 

Incă de prin secolul 14 au început călătorii în lun- 
gul cvastelor pentru descoperiri de noi pământuri, aşă 
că, la sfârșitulacestui veac erau cunoscute, într'o măsură 
oarecare Indiile, coastele Africei până la miazăzi, la 

1) Rezumare şi reproducere fragmentară din N. lorga, Istoria 
Lumii Vol. II, pag. 2V9 şi următoarele. Ă .



147 

Capul Furtunilor pe care îl atinse un om îndrăzneţ, 
Vartolomeiu Diaz. Altul, Vasco de Gama, voi să ştie 
ce mai este după acest cap, și plecă spre răsărit. EI 
pricepu atunci că Africa s'a sfârșit acolo şi că începe 
altă Mare, Oceanul Indian sau al Indiilor. O bucată de: 
vreme, el nu găsi decât insule şi coaste mai mult pustii; 
dar începii în urmă relațiuni cu Mozambicul, apoi des-: 
coperi şi alte locuri din aceste părți. Ajunse pe coasta. 

„de apus a Indiei, şi aici găsi iarăşi stăpânitorii local- 
nici, oameni foarte bogaţi, având mulţi supuşi. In portu 
Goa se aşeză un guvernator-general al coloniilor por- 
tugheze din India. 

Cam pe același timp, un italian din Genova, Cris-: 
tofor Columb, ajunse la părerea că pe la apusul Europei 
nu este numai drumul cel nou de-a dreptul în India, 
ci şi o mare lume nouă. Columb plecă dintr'un port al 
Andaluzei, în anul 1492 şi ajunse la nişte insule în- 
zestrate cu toate frumuseţile lumii şi unde nu fusese 
nimeni până la dânsul. Pe cea d'întăi o numi el insula 
Mântuitorului (San-Salvador); ea se află în Antile, între: 
America de Nord și cea de Sud. In alte călătorii el: 
mai descoperi Antilile: Mari (Cuba, Haiti), și coborân-: 
du-se tot spre miazăzi, el văză şi coasta nordică a 
Americei de Sud. 

„ Columb a fost câtva timp guvernator, dar nemul-: 
fumi pe unii şi pe alții, așă încât, pe urma părerilor! 
lui, ajunsese să fie pus și în lanţuri. Spaniolii între- 
Duir țiră cont nentul descoperit de el ca să-și facă ve-— 
nituri mari. Guvernatorii se purtară foarte sălbatec cu 
locuitorii, pe cari-i socotiau mai puţin decât pe robi. 
Presărate de aventurieri cari veniră să-şi caute norocul: 
aici, văzând aur, supuse Mexicul. Şi căşunară aci straş- 
nice nenorociri pentru a-şi îndestulă lăcomia. Dintre: 

„alte puteri, Portugalia luă parte la descoperirea Lumii-: 
Nouă, şi portughezul Cabral a cunoscut cel: d'intâi Bra- 
zilia. In America de Nord, mai sus de Rio Grande, sa 
pătruns mai târzu. La început, aceste ţări erau numite 
Indiile Occidentale; numele de America vine cela ita- 
lianul Amerigo Vespucci, care a călătorit şi el prin a- 
ceste locuri şi a vrut chiar să smulgă lui Columb-
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gloria că le-a descoperit“. (Istoria Lumii, N. Iorga, Vol. 
1, pag. 210). 

Peste câtva timp spaniolii intrară aproape în toată 
-Stăpânirea coastei de apus a Americei. 

Un portughez, Magelan, merge apoi până la ca- 
pătul acestei coaste şi se întoarse pe lângă coasta de 
răsărit, cunoscându-se astfel întregul contur al Ameri- 
„cei. Mai în urmă în interiorul Americei de Sud se des- 
coperi Brazilia care intră în stăpânirea Portugaliei. 

Astfel, între cauzele de război dintre Spania şi 
Portugalia intră acum și motivele pentru stăpânirea po- 
;sesiunelor din America, așă că în 1640, după serioase - 
Iupte europene între aceste două puteri, America de 
Sud se împarte între spanioli şi portughezi. 

Anglia şi Franţa, înțelegând avaniajele ce decurg 
«din stăpânirea noilor pământuri, intră în luptă pentru 
„descoperiri şi cuceriri, intrând mai întâi in posesiunea 
„peninsulei Labrandor şi a Californiei. Francezii, la rân- 
dul lor, au ridicat steagul lor în pământurile Canadei. 

„Locuitorii Americei nu erau însă nci de partea 
francezilor, nici de partea englezilor, şi aceștia nu 
întemeiară măcar vre-un contoar, vre-un loc de schimb 
pentru mârfuri, precum aveau portuzhezii în India. Co- 
Aonii franceze s'au statornicit în Canada mai mult prin 
veacul al XVIII-lea, iar englezii au trecut în deosebite 
puncte ale Americei (unde sunt astăzi Statele- 
Unite) de pe urma tulburărilor religioase și politice din 
veacul al XVII-lea“. (N. lorga, Vol. [, pag. 295). 

„Negoţul cu Asia nu se maiputeă face așă de 
lesne şi de bine pe drumul cel vechi al Mărei Medi- 
terane, de când turcii erau stăpâni pe coastele Asiei 
Mici, ale Siriei şi Egiptului, precum tot ei aveau coas- 
tele Peninsulei Balcanice, ale Greciei și insuiele. Dintre 
europeni, numai francezii, cari de pe vremea lui Fran- 
cisc l-iu!), au fost mai totdeauna prieteni cu turcii 
“(ca unii ce luptau de o potrivă contra Casei de Aus- 
tria), numai ei puteau neguţă liniştiți în aceste părţi 

1) Invoiala lui Francisc | cu turcii se chemă capitulație.
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ale răsăritului pe care italienii le numiau cu un singur 
Cuvânt: Levantul („Levante“--Răsărit)“. 

„Venețienii şi Spaniolii erau, din potrivă, foarte: 
dese ori opriți să-şi caute de afaceri în apele sulta-: 
nului, fiindcă ţările lor erau în război cu turcii“. 

„In India pătrunseră cei d'întăi portughezii. Ei gă- 
siră aici foarte mulţi locuitori, oraşe mari, meşteşugari 
dibaci în săparea fildeșului, în lucrul metalelor, în clă- 

“direa templelor, etc. Indienii primiseră dela chinezi cu- 
noştința prafului de pușcă; ei aveau săbii bune şi să- 
geţi otrăvite (căci prin tufișurile cele mari de lângă râu- 
rile lor băitoase cresc sumedenie de frumoase burueni 
otrăvitoare). Portughezii n'aveau puteri ca ale spanio- 
lilor, de aceea ei n'au luat în mână cârmuirea chiar a 
țărei, ci s'au mulțumit să-şi aibă porturi întărite pen- 
tru schimbul mărfurilor“. 

Ei au străbătut şi pe coasta Chinei. 
Aici portughezii nu puteau să se poarte ca în In-— 

dii ; ei se rugară umilit să li se deă voie a-şi aveă pră-— 
vălii în portul Macao. Când, după liberarea lor de spa- 
nioli, olandezii se avântară și ei spre negoț, găsiră în: 
India pe portughezi, iar în insulele Filipine, la S.—0O. 
indochinii, pe spanioli, aciuaţi-încă înainte de 1570. Ei 
se aşezară la rândul lor în insulele Sondei, la sudul 
Indochinei. De aici, cum ajunseră portughezii în China. 
aşă ajunseră ei în Japonia. - 

Olandezii se mulțumiră aici cu portul Nagasachi, 
Cu ceea ce aveau mai de mult portughezii la Macao. 

Prin desfacerea provinciilor Americei, regatul An-— 
gliei a pierdut mult, căci nu mai aveă puterile necesare: 
de desfacere şi de procurat materii prime. De aceea 
în tot timpul revoluției franceze şi de atunci până la 
1914 Anglia a căutat compensaţii şi a profitat de toate 
ocaziunile turburi din Europa ca să-şi asigure aceste: 
compensaţii, cari însă până la 1914 n'au constituit încă: 
compensaţia pe care o doreă. 

Această alergare după compensații a făcut pe An- 
glia să îndrepte atenţie deosebită şi spre Indii, de aci 
Către Indochina, în fine către China şi apoi către Ja-— 
ponia.
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Despre aceste tendinţe de dominaţiune colonială a 
„Angliei către răsărit iată ce zice d-l profesor N. lorga: 

| „Cu China au trebuit să poarte mai multe războaie. 
Pentru Anglia ele sunt foarte însemnate, pe când, la 
început măcar, pentru China 'ele aveau însemnătate cu 
“totul mică şi se priviau numai ca tulburări petrecute 
întrun colţ îndepărtat şi neînsemnat de provincie (atât 
eră de mare şi de mândră de trecutul ei aceasta Im- 
-părăție a Fiului Cerului). Pentru că statul chines nu 
-mai îngăduiă de o bucată de vreme ca supușii săi să 
cumpere dela englezi opium, Anglia alergă la mijlocul 
războiului. 

Incă din 1839, corăbii engleze se iviră, pentru întâia 
«oară, pe latul râu langţechiang şi însemnatul port Can- 
“ton trebui să se răscumpere cu o sumă foarte însemnată. 

Chinezii păstrau însă tot disprețul lor pentru Eu- 
ropeni, pe cari-i numeau „dracii apusului“ şi cărora nu 
le recunoșteau nici un fel de superioritate de civilizaţie, 
cu atât mai mult cu cât mai veche eră civilizația chi- 
neză, pe care ei aveau toată voia să o privească drept 
o civilizație desăvârşită, ca una ce răspundeă tuturor 
nevoilor lor. | 

La urmă, Chinezii trebuiră să închee un tratat de 
pace, care deschideă europenilor un număr de porturi. 

Aceasta eră o concesie foarte însemnată, pentru că 
înainte toate porturile Chinei erau închise străinilor, şi 
aceştia nu se puteau furişă de cât numai prin anume 
vechi puncte cari se aflau de multă vreme în stăpâni- 
rea puterilor europene, ce începuseră negoț în aceste 
părți încă din veacul al XVI sau al XVII. 

In 1857 se începu un nou răsboi, care duse şi mai 
repede la încheierea unei păci. Fireşte că, în cazul a- 
cesta, nu se purtaseră lupte mari; în cele mai multe 
întâlniri chinezii se risipeau înaintea duşmanilor la cele 
„dintâi împuşcături. a 

„La dreptul vorbind, ei nici n'aveau oaste; tunurile 
dor nu erau de veacuri întrebuințate, şi vestita cavalerie 
a împăratului Chinei se deosebiă mai mult prin frumu- 
sețea hainelor ei de mătasă, purtând pe dânsele tot fe-
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tul. de flori și balauri, decât prin meșteșugul de a se 
încăieră cu vrăjmaşii. a 

„Al doilea tratat deschideă europenilor porturi nouă 
şi le dădeă chiar voia să-şi așeze ambasadorii lor sta- 
tornici la Peking. Totuşi, după un scurt timp, trebui 
să se înceapă un al treilea război. Nici acesta nu certi: 
silinți mari aliaților europeni, căci, şi acuma, francezii 
erau aliaţi cu englezii, ca şi în cel de-al doilea război. 

„Pacea dela 1860 întăriă cele câştigate prin cele 
două păci dinainte. Şi data aceasta, Rusia, care urmă- 

„Tise cu cea mai mare luare-aminte cele ce se patre- 
cuse între chinezi și între Puterile Apusului, se grăbi 
a cere, ca răsplată pentru prietenia ei fățarnică, con- 
cesii tot aşă de însemnate ca şi concesiile de care tre- 
buiau să se bucure de acum înainte franco-englezii. 

„Această stare de lucruri s'a păstrat apoi netul- 
Durată. Tot mai mult europenii se amestecară în toate 
afacerile Chinei. Astfel, vameş mare al împăratului chi- 
nez ajunse un englez, a cărui înrâurire a fost atotpu- 
ternică în toată uriașa împărăție. Dacă se făceau îm- 
bunătiț ri, dacă se deschideau linii ferate, toate aces- 
tea se desăvârşiau cu banii europenilor, subt călăuzirea 
lor şi în folosul lor. 

„Dacă, acum câţi-va ani, chinezii din popor s'au 
răsculat împotriva amestecului europenilor în afacerile 
lor și dacă ambasadorii Puterilor au fost înconjurați în 
Peking şi amenințați cu moartea, de care au scăpat 
numai ca prin minune, dacă, pe urmă, trupe trimise 
din toate țările mai însemnate din punct de vedere mi- 
litar ale apusului european au venit să răzbune acea- 
stă și să pedepsească pe chinezii urâtori de străini, 
aceasta n'a adus nici un fel de înoire. _ 

„China eră atinsă în părţile mărginașe de această 
cotropire europeană ; înrăurirea deosebitelor puteri la 
curtea din Peking eră din ce în ce mai puternică, pe 
când provinciile dinăuntru, lipsite de drumuri și cu 
totul răzlețe, trăiau o viaţă care nu se deosebiă întru 
nimic de viața celor mai depărtate timpuri medievale. 
Cu greu puteă ajunge Europa, deşi nu-i lipsiă voinţa,
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-să facă din China, în proporție ceva mai mare, o colo- 
nie a ei. 

Anglia ar fi fost bucuroasă să răzbată şi insulele 
japo neze.“ 

In anul 1852, un englez sosi pe un vapor de răz- 
boi dintre acelea pe care japonezii le numiau, pirați, 
„corăbii negre“ (ei întrebuințau, ca şi chinezii, corăbii 
frumos văpsite şi împodobite cu pânze, pe care euro- 
penii le numesc jonce). Europenii căpătaseră curaj prin 
ceeace se petrecuse în China. Ei cerură şi aici încheia- 
rea unui tratat de comerţ şi, ameninţaţi de tunurile îlo- 
tei engleze, japonezii trebuiră. să se învoiască deci cu 
îndeplinirea acestei cereri. Câtva timp, însă, europenii 
cari pătrunseră, în sfârșit, în Japonia, fură primiţi cu 
foarte multi neîncredere, ba, din vreme în vreme, go- 
niți sau şi uciși. Infuriaţi asupra șogunului, (1) care nu: 
eră în stare să apere ţara, ci o dădeă pe mâna străi- 
nilor năvălitori şi aplecați spre cotropire, japonezii cu 
iubire de ţara lor se hotărâră a înlocui regimul cel nou 
cu cel vechi al împăratului de obârşie dumnezeiască. 
In frunte cu oameni ca Ito, lamagata, Ocuba, Ocuma, 
revoluționarii izbutiră. Sogunul părăsi de bună voie pu- 
terea, Micadul fu aşezat în ledo, care-şi schimbă şi 
numele, ca să arate că timpurile sunt în adevăr schim- 
bate, și se numi de acum înainte Tochio. Această mare 
prefacere se petreci în anul 1868, şi de atunci japo- 
nezii socot o eră nouă, pe care o numesc Meigi. 

In drumul acesta către răsărit, englezii au avut 
dese ciocniri cu olandezii dela care au răpit câteva insule. 

Tot dinspre Indii englezii au îndreptat privirile şi 
activitatea către regiunea dintre Persia și graniţa Indiană. 

Rusia, pe de-o parte, Anglia, pe de altă parte, în- 
cearcă să cucerească, sau măcar să aducă în cea mai 
deplină atârnare pe Hanii lranienilor mohamedani din 
Herat, Afganistan, Belucistan şi Chiva. Influenţa Angiiei 
în Herat n'a fost tăgăduită niciodată, precum n'a fost 
tăgăduită niciodată influența Rusiei în Chiva. Pentru 

1) Cam pe timpul domniei lui Mihai Viteazul, la noi, se petre- 
cuse în Japonia o reformă feudală şi se aşezase ca şei al lor Sogunut 
sau Taicunul.
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Afganistan, însă englezii şi ruşii erau să ajungă, de 
multe ori la război, şi Anglia a încercat toate mijloa- 
cele pentru a pune stăpânire pe această țară. 

Englezii au ocupat puncte şi în golful Persic şi 
în Marea Roşie; ei căutau să năpădească tot mai mult 
Cu mărfuriie lor şi să înrâurească, prin sfaturile lor, 
Persia. Această ţară, care, se luptă încă împotriva Turciei 
în veacul al XVIll-lea, este de vre-un veac în deplină 
decadenţă. Incercările de a o moderniză şi de a o în- 
tări astfel, pe care le-au făcut cei doi din urmă şahi, 
Nasredin și fiul său, n'au fost în stare să deie Persiei 
nimic serios și irainic. Persienii nu mai au nici cre- 
dința, nici conştiinţa pe care o aveau în alte timpuri. 
Anglia porunciă în partea de sud şi de lângă Mare a 
împărăției Şahilor, pe când Rusia-i făceă concurenţă în 
părțile de nord, care se învecinează cu Transcaucazia 
țarului. La urmă înteţiri străine aduseră gonirea Şa- 
hului și înlocuirea lui cu fiul nevrâstnic. După trecere 

“de câţi va ani. Şahul cel izgonit fu adus înapoi, şi o 
clipă tatăl se luptă cu fiul, sau cu acei cari adunaseră 
oastea în numel: lui. Fostul Şah fu învins. Nu era greu 
să se prevadă ce soartă trebuiă să aibă, aşă cun eră, 
slăbită, Persia, între doi vecini atât de puternici, cari 
o omorau cu dragostea. , 

„In Africa, Anglia a păstrat, întregindu-le, stăpâni- 
rile ei de pe aşă numita Coastă de aur, din apus, unde 
se culegea odată aur și unde sosiau apoi caravane din 

lăuntru, care aduc oase de elefant sau fildeş și fel de 

fel de producte rare şi scumpe a'e interorului african. 

Călători englezi au străbătut de mai multe ori în acest 

interior al continentului negru. | 
„Englezii aveau acum în Africa-de-Nord Egiptul. 

Dup: moartea lui Mehmed-Ali şi a fiului său Ibrahim 
țara a stat şi mai departe”n stăpânirea dinastiei aces- 

tora, rămânând în oarecare atârnare de Turcia (Stă- 

pânitorii ei nu purtau titlul de rege, ci pe acela de 

vice-rege sau chediv). Unul dintre chedivi, Ismail, care 

trăiă pe vremea lui Napoleon a! III-lea, şi în zilele că- 

ruia s'a tăiat istmul de Suez, deschizându-se corăbiilor 

europene putinţa de a trece din Marea Mediterană în Marea
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Roşie, eră un mare petrecător și cheltuitor. Fiul său, 
Teviic, se arătă nedestoinic: ţara se coboră din ce în 
ce mai mult în datorii. Englszii se îngrijiseră ca în cea 
mai mare pirte aceste datorii să fie faţi de supușii 
englezi, astfel ca Angiia să se poati amestecă oricând 
pentru a cere epitropia Egiptului în ordinea economică 
şi prin aceasta supravegherea politică asupra lui. Ace- 
asta s'a și întâmplat. Egiptenii, dovedindu-se cu totul 
incapabili de a plăti și pe de altă parte, anume trupe 
de ale chedivului răsculându-se, subt conducerea unui 
ofițer energic şi patriot, Arabi-Pașa, Anglia 'și trimise 
soldaţii, subt comanda lordului Wolseley (cet: Uizeli), 
și luă Alexandria. Europa nu eră prezătiti pentru a'se 
împotrivi acestei încălcări din partea Angliei, şi deci 
englezii rămaseră în posesiunea Egiptului. - 

„Adeseori, Franţa și Rusia s'au lăudat că vor goni 
pe englezi din Egipt: uneori Turcia, mai mult că să 
nu i se uite drepturile, a vorbit de dânsele. Totuși, 
astăzi şi pe multă vreme în viitor, englezii sunt și vor 
îi stăpânii Egiptului. | 

„In sudul Africei, încă din vremea războaielor na- 
poleoniene, izbutise Anglia să răpească Olandei Colo- 
nia Capului, unde. supuşii erau în cea: mai mare parte 
olandezi. De aici englezii au început opera lorde îna-. 
intare spre nord şi nord-est; făcând să se retragă 
înaintea ior băștinașii, negrii Zuluşi (în lupta eu carea 
fost omorât principele Ludovic-Napoleon), şi vechii stă- 

„pâni de moşii olandezi „țărani“ sau boerii (Boer, ceti: 
bur, înseamnă ţăran în limba olandeză), care de veacuri 
stătiau aici, pe pământul luat dela Cafri și Boemani 
(cet : busmani). Dela o vreme, boerii aceştia întemeia- 
seră două republici, una numită republica Oranjz, după 
râul cu același nume, care şi el amintiă de numele di- 
nastiei Oranje, iar cealaltă zisă Transvaal, pentrucă 
se întindeă dincolo de râul Vaal. Cele două republici, 
trăiau o viață patriarhală şi ar fi dus-o astfel încă 
multă vreme, dacă nu s'ar fi descoperit în Transvaal. 
mine de aur foarte însemnate. Această descoperire făcă 
să se grâmădească în republică vagabonzi din toată 
lumea, evrei, ruşi, poloni, germani, englezi. Anglia îi
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întrebuință împotriva boerilor, cerând necontenite drep- 
turi pentru acești străini sau pe limba olandeză Uir- 
tlander.“ 

Vom vedeă în volumul 4 că englezii au fost bătuţi 
de buri, totuși puterea lor nesfârşită şi nepăsarea sta- 
telor privitoare a făcut ca burii să se supună în cele 
din urmă.



2. CÂTEVA OPERAȚIUNI IN COLONII. 

Cucerirea Algeriei. 

Evreii algerieni au făcut pentru 7 milivane de lei 
aprovizionări de grâu. Directoratul Dejul din Alger, 
avea mari interese în această afacere, care nu se is- 
prăvise încă în 1827. 

Consulul Frarţ:i, chemat la o audienţă solemnă, la. 
27 Aprilie 1827, este lovit de către Dey-ul. 

Pentru această ofensivă Franţa a cerut reparaţii 
care au fost refuzate. Războiul s'a declarat la 15 Iunie, 
şi s'a făcut blocarea coastelor care a durat 3 ani fără 
nici un rezultat. îi 

Amiralul Duper€ debarcă, la 14 Iunie, 30.000 oa- 
meni comandaţi de generalul Bourmont la Sidi-Ferrruch. 

La 29 lunie ia fortul Empereur,la 5 lulie se intră 
în Alger. Ceva mai târziu, se ia Bâne şi Oran. 

Bourmont se retrage aflând de revoluția din Paris. 
Regența Algerului se împarte în 3 beilice.: 
Oranul, Titeri şi Constantin. 
Clauzeul, provocat de beyul din Titeri, Bon-Mey- 

rag, îl goneşte din Blidach, îl bate la colina Monzaia, 
ocupă Medeach, şi pune în capul celor 3 beilice 
aliați de ai Franţei, impunându-le şi o contribuţie de 
1 milion. Numit mareşa!, Clauzeul pleacă în Franţa şi este înlocuit, prin generalul Berthezeme, care aduce 
ajutoare la Medeach, și redeschide lupta la colina Monzaia. Savary, duce de Rovigo, bate pe arabi la Roleach 
și Boufarik, şi se înconjoară de întărituri pentru a 
apără Algerul (1831—1833). 

Voirol ocupă Bougie şi înființează birourile arabe,
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intermediare între administraţia franceză Și şzfii indigeni 
(1833). _ o 

Generalul Desmichels (1833—34) construeşte dru- 
muri şi locuri întărite. In 1834, se decide a se păstră 
definitiv posesiunile franceze în nordul Atricei, şi îl nu- 
meşte pe Drouet d'Erlon guvernor general. (1834—1835). 

Lupta contra lui Abdel Kader. 

Provincia Oran e în plină anarhie. Abd-el-Kader, 
născut în 1807 în tribul Hachems, fiul unui marabut 
cu trecere, se distinge prin curajul său. 

Supune foarte repede toate triburile care refuza- 
“seră să-i recunoască supremaţia. 

Generalul Desmicheis, comandantul Oranului, se 
duce la Arzen; dar, prea slab, iscăleşte un tratat la 
26 Februarie 1834, cu emirul care tre buiă recunoscut 
ca prinț al celor credincioşi. 

Il se trimit chiar consul la Mascara, şi îl ajută 
contra celorlalte triburi. 

Drouet d'Erlon dezaprobă acest tratat şi trimite 
- pe generalul Trezel. Imediat Mustafa-ben-lsmaăl se 

pune sub protecţia franceză. Abd-el-Kader, protestează 
Şi ocupă Miliana şi Medeach. Trezel merge contra lui, 
dar coloana sa este atacată în strâmtorile dela Macta ; 
şi pierde 500 de oameni. 

Drouet d'Erlon şi Trezel sunt rechemaţi. 
Mareșalul Clauzel (1835 - 1837) cu 11.000 oameni, 

pleacă din Oran, goneşte pe arabi, ia Mascara, la 29 
Noembrie, complect arsă, şi forțează Tlemcen unde lasă 
900 de oameni cu căpitanul Cavignac, care e din nou 
înconjurat, şi apoi merge la Bâne. | 

Generalul Bugeaud ia comandamentul Oranului, 
debarcă cu 3 regimente, aprovizionează Tlemcen. şi 
forţează trecerea Sik-Kah (5 lulie 1836) şi înghesue 
trupa lui Abd-el-Kader într'o râpă unde își găseşte 
peirea. - | o 

In acest timp, Clauze!, plecând dela B6ne, înain- 
tează contra beyului Ahmed, din Constantin. 

Ploi torențiale, starea rea a drumurilor, istovesc
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trupele franceze înainte de bătălie. La 24 Noembrie 1836, 
francezii sunt respinși și se retrag la BOne, după ce 
au pierdut 450 oameni. E 

Damremont, înlocueşte pe Clauzel. Face pace cw 
Abd-el- Kader, pentru a trece cu toate forțele sale: 
contra Constantinei. 

Bugeaud iscăleşte atunci tratatul dela Tafna (1 lu-— 
nie 1837). . 

Franţa părăseşte Tlemcen şi Tafna, dar păstrează. 
Oranul, Arzew, Mostagnem, Mazagran. . 

. Se recunoaşte autoritatea emirului asupra provin- 
ciilor din Oran, Titeri şi Alger. | se dă prizonieri, ia. 
bani, și îi dă oţel, fer și plumb. | 

Cmiiul împarte ţara în 6 guvernăminte adminis - 
rate de caliii, având sub vrdineie lor aga şi caid. Are 
o armată de 10.000 oameni, 20 tunuri, o fabrică de 
tunuri la Tlemcen, o fabricâ de arme la Miliana şi 
pulberării la Mascara şi Medeach. - 

Liber, din această parte, Damremond pleacă din: 
Bâne cu 13.000 oameni către Constantin, pe care'l a- 
scdiază (6—13 Octombrie 1837). 

Damremond este ucis într'o recunoaştere. 
Lamorcitre conduce cele 3 coloane de asalt şi ia: 

casă cu casă, cu toate rănile sale (1837—1841). 
Mareșalul Valee, aduce armatele prin interior, 

(Guelma, Setif) și trece poițle de fer. 
In acest timp Abd-el- Kader, pretinde că s'a violat! 

tratatul dela Tafna şi declară război (20 Noembrie 1839): 
123 vânători şi căpitanul Leii&vre, asaltaţi de 12.000: 
arabi, rezistă eroic, la Mazagran. Sunt scăpaţi printr'o: 
eşire la Mostaganem. După ce a ocupat Cherchil, ca 
pedeapsă, mareșalul Valce, merge spre est, bite pe 
emir în stâncile dela Monzaia (12 Mai 1840), ia Me- 
deach și Miliana. Dar aprovizionarea cu hrană a acestor: 
locuri are nevoe în fiecare dată de adevărate expedițiuni.. 

Mareşalul Bugeaud înlocueşte în lanuarie 1841 pe: 
mareșalul Valce. Are 100.0C0 oameni și începe.0 serie: 
de expediţii al căror rezultat este cucerirea definitivă. 
a Algerului către sud și vest. | 

In 1841 —42, Abd-el-Kader s'a retras în Ouarsenis
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unde luptă contra coloanelor franceze, căutând a înflă- 
cără zelul partizanilor săi. 

Bugeaud înconjoară masivul Ouarsenis care măr- 
gineşte la nord Cheliff, ocupând Boghar și Teniet-el-. 
Haad la est, Tiaret şi Sidi-bel-Abbes la vest, aceste 
4 puncte sent predominatoare desertului, sunt singurele 
margini ale marilor platouri și pe unde trebue trecut 

„Cu forța. . ” 
Plecând repede din Boghar, ducele d'Aumale şi 

colonelul Yousouf, cu 600 călăreţi, surprinde cartierul 
şi 6000 oameni ai lui Abd-el-Kader (16 Mai 1843). 

Abd-el-Kader, abia poate să scape cu mama sa şi 
una din- femeile sale şi trece în Maroc. 

Campania din Maroc, 1844. 

Emirul ațâță. pe împăratul Marocului prin prezice- 
rile sale şi hărțueşte pe francezi. 

Pentru a împedică aceste incursiuni noi, francezii 
ocupă malurile Muilla (un afluent al Tafnei). Marocanii 
pretinzând că la râu este graniţa lor, atacă pe francezi. 

Incep tratativele, dar o conferință între generalul 
Bedeau şi comandantul forțelor marocane, fiind între- 
ruptă prin un ătac al cavaleriei marocane, Bugeaud ia vi- 
guros ofensiva. După trecerea d'ISly (14 August 1849) 
cu 12.000 oameni, întâlneşte 40.000 marocani ps care-i 
pune în dezordine. S'au luat tezaurele fiului Abd-el- 
Rhaman, tunurile lor, steagurile şi o mulțime de lan'uri 
destinate pentru prizonieri. Escadra Joinville bombar- 
dează Tanger la 6 August şi Mogador la 15 August. 

Tratatul din “Tanger (20; 9. 1844) dă aceleași 
îruntarii ca pe tinipul dominaţiei turceşti, dar generalul 

_Ruc, acceptă o linie bizară care tae în 2 triburile, lasă 
pe Fignig la Maroc, ceeace a nemulțumit guvernul! de 
la Paris —: Un nou duşman, Bou-Maza, ridică regiu- 
nea Dahra (vest Alger). Pelissier, surprinse într'o vă- 
găună, omoară prin asfixie 600 de arabi în grotele în 
care s'au refugiat. 

Abd-el-Kader, trece frontiera Marocului, către țărm, 
şi închide o companie (căpt. Gereaux) la Sidi-Brahim
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(24 Septambrie 1845) o masacrează, afară de 13 oameni 
cari isbutesc să scape. | | 

O coloană de 430 oameni care eșise din Nemours 
este distrusă. Revolta e generală. 

Bugeaud pune coloanele în mișcare în toate direc- 
țiile. Abd-el-Kader gata să fie prins. Se refugiază în 
Kabylia. Dar este rău primit, revine în Maroc, unde 
Bou-Maza îl urmează. Bugeaud vreâ să ia Kabylia, ob- 
ține succese, dar guvernul îl oprește. Iși dă demisia. 

Ducele D'Aumale este numit guvernor în 1847. Bou- 
Maza revine in Dahra, dar, descurajat, se predă colo- 
nelului Saint-Arnaud. | 

Abd-el-Kader vreă să detroneze pe sultanul Maro- 
cului. Invins de acesta, el trece frontiera franceză. Dar 
Lamorciăre păzeă toate trecerile. Neputând să mai scape 
el se supune (23 Decembrie 1847). Mai întâi, internat în 
Franţa, obţine de a se duce în Damas, în Syria, unde 
rămâne credincios cuvântului dat până la moarte (1883) 
și dă diverse probe de recunoştirți.sa față de gene- 
rositaten învingătorilor: 

Supunerea Saharei şi Kabyliei. 

Ducele D'Aumale înaintează până la Biskra, Supu- 
ne Zibaus şi Aures. 

Expediția din Zaatcha (Octombrie 1849). 

Prima coloani franceză contra oazei este respinsă. 
Generalul Herbillon revine cu 4000 oameni şi după un 
atac nereușit, face o asediere în regulă. Colonelul Can- 
robert face prima gaură, fiecare casă se apără, rade 
orașul și oaza. Francezii pierd 15009 oameni, fără a mai 

- socoti victimele holerei. 

Expediția din Laghouat (1852). 

Un serii venind de la Meca, Mahomed-ben-Abda- 
lah, face la Ouargla un centru de agitări. Partizanii săi 
iau Laghouat, unde francezii aveau un calitat. Genera-
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lul Pelisier asediază oaza, o ia după câteva ceasuri de 
bombardament şi ia casă cu casă. Laghouata fost de 
atunci mereu ocupată. Ouargla e luată de aliaţi francezi. 
Mzab, Tougourt, Righ sunt împăcate pentru 10 ani. 

Supunerea Kabyliei. 

- Mareșalul Bugeaud supusese Beni-Abbes și 14 tri- 
buri. Dela 1849—1854, un serif Bou-Baghla întreţine 

- revoluţia. Se îndreaptă spre el expediţia generalilor Saint 
Arnaud (1851), Bosquet (1852), Randon (1853). Bou- 
Baghla e ucis într'o luptă la 1854. 

In 1857 generalul Randon, in faţa răsvrătirei Beni 
Rateu, înconjoară -Kabylia cu 35.000 oameni. Zdrobeşte 
în 2 luni toți insurgenții, dă sângeroasa bătălie la Iche- 
riden cu divizia  Mac-Mahon, apoi construește fortul 
Napoleon şi căi militare. 

Expediția din Maroc. (1869). 

Triburi pe frontiera Marocului, nerecunoscând nici 
fruntariile, nici tratatele, două divizii (Vaisin şi Yousouf) 
îi pedepsesc, cu toată holera care bântuiă. 

Revoluţia din 1864. 

Intre Geryville și Ouargla, Si-Sliman, supărat pe 
ofițerii francezi, se revoltă. Locot-colonel Beauprâtre se 
duce către Djebel-Amours, dar coloana sa e surprinsă 
şi masacrată. 

Deasemenea şi Djebel-Amours se revoltă. 
Ouarsenia face la fel, dar e imediat potolită. Ge- 

neralul Deligny, la sud, are mai întâi succese fără re- 
zultate. După un insucces la El-Beida, arabii devastează 

țara până sub porţile Tlecmen. | j 

In timpul acesta șeful lor este ucis întro luptă cu 

Deligny, revolta intră într'o fază de descreștere, dar, cu 

toate astea, până la 1870 arabii continuau a face ra- 
ziile lor.



„3. DIFERITE EXPEDIȚIUNI. 

După constituirea sfintei aliânțe, puterile europene, 
ale acestei alianțe, au fost nevoite să trimită diferite: 
expediţiuni în statele, unde, prin revoluțiile produse, sau 
„rin atitudini contrare, se aduce vre-o stânienire ha- 
tărârioi acesti ailaiiţe. 

Nu vom da toate aceste expediţiuni şi nici nu le 
vom descrie în detaliu expedițiunile, dar menţionăm aci, 
în rezumat, câteva din ele, pentru ca pe de oparte ci- 
titorul să cunoască şi acest fel de operaţiuni; iar pe 
de altă parte pentrucă presimțim că în viitor liga na- 
țiunilor va da naştere la astfel de expediţiuni. 

Aceste feluri de operaţiuni credem că vor fi mai 
dese în viitor şi prin faptul că noile arme de apă şi 
de aer, noile aplicaţiuni technice ia armele de uscat, 
precum și noile organizări sociale, vor aduce, fatal, 
lupte de acest fel. 

EXPEDIȚIA DIN SPANIA (1823). 

Scopul : A pune din nou pe tronul Franţei pe re- 
gele detronat de revoluție. 

Expediția condusă de ducele d'Augou'âme. 
Nici o resistență; trupele franceze sunt aclamate 

de populația spaniolă. 
Luarea lui Trocadero. Capitularea dela Cadix. 

EXPEDIȚIILE LA ROMA (1848). 
Un corp expediționar se trimite pentru a pune pe 

Papa dela Roma în posesia statelor sale, din care fu- 
sese alungat de o revoluţie. :
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- Asediul Romei, apărati de Garibaldi, care capitu- 
fează după 2 luni. | | i 

Trupele franceze rămân în Roma pentru a protejă 
pe papa până în 1870. | 

Bătălia dela Mentana, în 1867, în contra lui Garibaldi. 

EXPEDIȚIILE DIN CHINA ŞI COCIHINCHINA (1860). 

Prima. expediţiune în China. 

China, călcând condiţiunile tratatelor din Nanchin, 
(cu. Anglia) şi din Wampoa (cu Franţa) aceste 2 pu- 
teri trimet o expediție în China. | 
Luarea lui Canton. Luarea forturilor lui Peiho. 
Ocuparea lui Tien- Tsin. Urmează tratatul din Tien- 7'sin 
pe care chinezii se grăbesc să'l calce. 

A doua expediţiune în China. 

O nouă expediţie, mai serioasă, (35000 oameni). 
70.000 de chinezi sunt alungați din torturile lui Peiho.. 
Tong Teheon, Palikao. Intrarea în Peking; arderea 
palatului de vară. . 

“Tratatul din Peking, lasă libere coastele chineze 
comerțului european. 

. Expediția Cochinchina contra Annam-ului. 

După asuprirea misionarilor, de către împăratul din 

Annam, Franța şi Spania trimesese o expediţie care 

luase “Tourane şi Saigon, dar s'a oprit din causa lip- 

sei forțelor. suficente. După războiul cu China, expedi- 

ia întărită la Myfho, bate pe annaniţi la Bavia. A- 

ceştia tratează trecând Franţei Cochinchina şi protec- 

toratul asupra Cambodge. 

EXPEDIȚIA DIN MEXIC (1861 —1867). 

In uima maltratărilor europenilor în Mexic, Franța, 

Ariglia și Spania se unesc pentru a cere reparații. Mexi- 

cul eră de mult prada turburărilor şi a anarhiei.
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Napoleon ill aveă ambiția de a fondă acolo un imperiu. 
Trupele aliate debarcă la Vera-Cruz. Dar Anglia 

şi Spania se retrag numai decât. 
Franța rămâne Singură să continue războiul.—Sla- 

“bele forţe franceze, (7009 oameni), n'au răuşit mai în- 
tâi la asediul Puebla (loc întărit foarte mult). Insă în- 
tărite Il 45000 oameni, cu mareșalii Forey şi Bazaine, 
reiau Puebla, după 2 luni de asediu, și după victoria 
lui Bazaine la San-Lorenzo, francezii intră în Mexic. 
Mexicanii primesc ca împărat pe arhiducele austriac 
Maximilian. Trupele franceze stau acolo 2 ani “pentru 
a'l apără. 

Dar opiuneapublică din Franţa şi intervenţia Sta- 
telor Unite forțând pe Napoleon III să'și retragă tru- 
pele; Maximilian este omorât numai de cât. 

"Această expediție nereuşită a costat pe Franţa 
oameni și parale, şi a împedicat'o să ia parte, în 1866, 

n războiul Germaniei care se răfuiă cu Austria. 

O3SERVAȚIUNI ŞI INVĂŢĂMINTE GENERALE. 

inainte de secolul 18 tratatele de comerț nu aveau 
însemnitatea de astăzi, așă că din cauza lor nu s'a 
putut produce frecări între state și nici conflicte de 
războiu nu s'au ivit. 

După 180 de ani dela creştinism, M:sopotamia 
intră iarăşi între cauzele mari ale aşezării omenirei pe 
baze nouă; dar, de astă dată,'pe baze economice, iar nu 
sufleteşti. 

Din cele trei direcţiuni, pe unde Rusia caută loc 
la mare, — adică prin Manciuria, prin Mesopotamia şi 

„prin Bosfor, — direcțiunile două din urmă au atras'o 
mai mult. 

La rândul, ei Franţa, care a pus stăpânire sufle- 
tească şi materială pe Siria, şi care prin deschiderea 
canalului de Suez şi-a înmulțit perspectivel= economice, 
în această parte, vede nevoia decât mai multe linii de 
comunicaţii în Asia, din care cea mai principală este 
linia de comunicaţie prin Mesopotamia. Dar Anglia, care
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stăpâneşte Indiile și Egiptul, caută să lege aceste două 
țări tot prin Mesopotamia. 

lată cum interesele deosebite ale Rusiei, Franţei 
și Angliei se întâinesc pe pământul Mesopotamiei, unde, 
după războiul din 1864, îşi îndreaptă privirile şi Ger- 
mania, care, orbită de nevoile ei economice și împinsă 

de marea ei producție industrială, nu mai vede salvarea. 

decât prin împingerea producţiei pe linia Berlin- 
Bagdat. 

Astiel: 
„Cucerirea economică a Mesopotamiei şi legarea 

ei printr'o cale ferată cu Mediterana, deveni visul tu- 

turor marilor popoare, fiecare văzând chestiunea aşă 

cum eră mai favorabil intereselor sale. 
„Mesopotamia, leagănul celei mai desvoltate vieţi 

economice şi al celei mai înalte civilizaţii a antichităţii, 
este şi astăzi unul din terenurile cele mai fertile şi are 

o situaţie geografică, de așa natură, încât se poate 

prezice, cu siguranţă, că acolo se va alcătui unul din 

cele mai puternice state ale- viitorului“. (Dr. |. N. An- 
gelescu, op. citat, pag. 79). 

„Care este rostul nostru în rivalităţile pentru do- 
minarea economică a Răsăritului ? 

„Tradițiile şi drepturile noastre istorice, împreună 

cu nevoiie economice actuale, ne silesc să concentrăm 

toate puterile în jurul câtorva mari bunuri, pe care 

suntem datori să le păstrăm și mărim. Neputând să 

mă întind prea mult asupra lor, de data aceasta mă 

mărginesc să le menţionez: | 
d) Stăpânirea Dunării de jos şi a gurilor ei. 

b) Lupta pentru libertatea absolută și sigură â 

navigaţiei prin strâmtori spre Mediterana. 
c) Expansiunea economică spre Răsărit. 

„Primele două chestiuni condiţionează independența 

noastră economică şi prin aceasta şi pe cea politică. 

Oricine ne va închide drumul spre Mediterana şi ori 

cine ne va stânjeni stăpânirea absolută a Dunării de 

jos şi a gurilor ei va obţine un monopol asupra tutu- 

ror bogățiilor noastre şi ne va aservi economiceşte. lar 

după aservirea economică, urmează, în totdeauna, supu-
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nerea politică“ (Dr. |. N. Angelescu, op. citit, pag. 82). 
In ceeace priveşte espansiunea noastră economică 

spre Răsărit, ea ne privește atât prin aceea că ne gă- 
„sim pe linia directă a politicei germane Berlin-Bagdat, 

cât și prin aceea ca produsele noastre vor deveni 'din 
ce în ce mai mari și vom aveă nevoe de drum liber, 
nu numai către apus, ci și către răsărit, pentru  răs- 
pândirea lor. : 

Columb a fost pus în lanţuri la câțiva ani după 
descoperirea Americei, deşi, prin această deszoperire a 
dat tumii un nou avânt spre civilizaţie. Voi, apostoli ai 
binelui obştesc, trageţi de aci învățătura că mulțumirea 
pentru ceeace faceți să o căutaţi numai înlăutrul con- 
Ştinței voastre, căci din afară, adică dela cei pentru 
care lucraţi, nu poate veni, şi nici n'aveţi dreptul să 
vă plângeţi de aceasta. Când deştepţi din somn pe 
cineva spre binele lui, întâi te înjură că Vai deșteptat, 
şi abia în urmă vede câtă dreptate ai avut, dar atunci 
încă te vor înjură acei care trăgeau profit din somnul 
celui deșteptat. 

Dacă Persia h'a fost încă în stare să'și ridice 
Poporul său din starea de decădere în care se găseşte, 
este că în rândurile acelui popor nu s'au ridicat încă 
oameni precum au fost Ilo, lamagala, Ocuba, Ocuma 
şi alții în Japonia. 
"Rolul oamenilor mari, în mijlocul popoarelor care 

rrec prin asemenea crize, este atât' de mare în cât pu- 
fem spune cu siguranță că dacă ceho-slovacii nu ar 
a avut pe Mazarych, și dacă sârbii nu ar fi avut pe 
ensci și dacă grecii nu ar fi avut:pe Venizelos, nu 
itteudatins starea de astăzi ori cât de mult ar fi con- 
iisqo3t împrejurările singure ca să o atingă. 

Împrejurările favorabile trec pe lângă popoare tot 
je precum norocul trece pe lângă fiecare om, dar 

ilo profită de cele dintăi de cât poporul în sânul căruia 
sa găsesc oameni mari, și de cel de al doilea omul în 
ure esistă o voinţă. 

Ridicarea poporului japonez, într'un timp atât de 
Scurt, şi organizarea lui astfel încât, pe de oparte, să-şi 
păstreze caracteristica lui naţională; iar pe de altă parte
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să se pună la nivelul civilizaţiei europene şi să îie ca- 
pabil de a rezistă încercărilor europene de cucerire, 

este un exemplu clasic în istoria lumii, demn de imitat. 

Noi, care ne găsim prea departe de ei, nu înțelegem. 

încă atât de bine și nu putem pătrunde adânc în no- 
țiunea pe care englezii au concentrat'o în cuvintele : 

pericolul galben, totuşi, credem că această teamă a en- 
glezilor a venit și din decepțiunile ce au avut de câte 

ori a încercat să se amestece în treburile Japoniei.



CAPITOLUL X. 

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ISTORIEI 
“POLITICO-MILITARE A ȚĂRII ROMÂNEȘTI 

DELA 1821 PÂNĂ LA VODĂ CAROL. 

Muntenia. 

loan Caragea, 8 Sept. 
1812—12 Oct. 1818.. 
Alexandru Şuţu, 16 

„Noemb. 1818—18/19 lan. 
1821. 

Scarlat Calimachi, Febr. 
—lunie 1821. 

Revoluţia lui Tudor Via- 
dimirescu, 28 Martie—27 
Mai 1821. 

Ocupaţia turcească, 28 
Mai 1821—21 lunie 1822. 

Grigore IV, Ghica, 21 
lunie 1822—12 lulie 1828. 

Ocupaţia rusească, 12 
lulie 1828 — Aprilie 1834. 
Şi anume : generalul rus 
Palin, președintele Diva- 

|. DOMNII ROMÂNI DELA 1821 PÂNĂ LA REGELE 
CAROL 1. 

| 

  
| 

Moldova. 

Scarlat Calimachi, 17 
Sept. 1812-—lunie 1819. 
Mihai Şuţu, lunie 1819 
— Martie 1821. 

Stăpânirea grecească, 
Martie 1821. 

Căimăcămia lui Ştefan 
Vogoridi, numit în Febr. 
aşezat în toamna lui 1821 
—-22 lulie 1822. 

Ocupaţia turcească 
Mai 1821 —lulie 1822. 

loan Sandu Sturza, 21 
lunie 1822—5 Mai 1828, 

Ocupaţia rusească 1834. 
(V. Țară Românească).



nului, numit la 22 Febr. 
1828—Noemb. 1829; ge- 
neralul Pavel Chiselev, 
preşedinte de Divan, No- 
emb. 1829— Aprilie 1834. 

Alexandru Ghica, Apr. 
1834—7 Octomb. 1842. 

Gheorghe Bibescu, l-iu 
lan. 1843—25 Iunie 1848. 

Guvern provizoriu, 26 
lunie—10 lulie 1848. 

Căimăcănie, 10 — 12 
lulie 1848. 

Guvern provizoriu, 12 
lulie—9 August 1848. 

Câimăcănie, 9 August 
—25 Septembrie 1848. 

Căimăcănia lui  Con- 
stantin Cantacuzino, 26 
Sept. 1848 =— Iunie 1849. 

Barbu Ştirbei, lunie 
1849—29 Octomb. 1853. 

Ocupaţia rusească, 29 
Oct. 1853—31 lulie 1854. 

Barbu Ştirbei, cu aus- 
triacii, 5 Octombrie 1854 
—25 lunie 1856. 

Căimăcănia lui Alexan- 
dru Ghica, 4 lulie 1856-- 

„ Octombrie 1858. 

Căimăcănia de trei 
membrii: loan Manu, Ema- 
noil Băleanu şi loan Fili- 
pescu, Octombrie 1858 — 
5 Februarie (24 lan.) 1859. 

Alexandru loan Cuza, 
5 Februarie (24 Ian.) 1859. 
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Mihai Sturza, Apr. 1834 
—lunie 1849. - 

Grigore Alex. Ghica, 
lunie 1849—26 Septemb. 
1853. 

Ocupaţia rusească, 26 
Sept. 1853—16 Sept. 1854. 

Grigore Alex. Ghica, 
14 Oct. 1854—26 lunie, 
1856. | 

Căimăcănia lui Tudor 
Balş şi a lui Nicolae Vo- 
goridi, 26 lunie 1856— 
Octombrie 1856. 

- Căimăcănia de trei 
membrii: Ştefan Catargiu, 

Vasile Sturza, Anastasie 
Panu, Octomb. 1858—17 
(5) Ianuarie 1859. 

Alexandru loan Cuza,. 

17 (5) lanuarie 1859.
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PRINCIPATELE-UNITE, APOI ROMÂNIA. 

Principatul. 

Alexandru loan 1 Cuza, | Carol l-iu de Hohenzo- 
5 Februarie (24 Ianuarie) | lern- Sigmaringen, 20 Apr. 
1859—11/23 Febr. 1866. 1866. 
Locotenenţia Dom- 

nească: N. Golescu, Las- - 
căr Catargiu, N. Haralam- 
bie, 11/23 Februarie 1866 
—20 Aprilie 1866. ” 

Regatul. 

" Carol l-iu, 26 (14) Martie 1881. 
Ferdinand l-iu, Septembrie 19i4. 

Il. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ORGANIZĂRII 
ARMATELOR ROMÂNEŞTI DELA 1821 LA 1914. 

A. Pe timpul Domnilor pământeni. 

182i. Cu restabilirea Domnilor pământeni 
şi a armatei naţionale. se introduce permanen- | 
tizarea. 

1829. Tractatul dela Adrianopol prevede 
organizarea armatei naţionale. 

1830. Regulamentul organic înfiinţează 3 re- 
gimente fiecare a două batalioane şi 3 esca- 
droane. 

1859. Unirea Principatelor. Se unesc arma- ) 
tele celor două principate. 

1861. Se împarte teritoriul ţării în circura- 
scripții de divizii. 

1862. Se face prima lege de organizare a 
armatei. 

1863. Libertatea înlocuirii la serviciu. Se în- 
trunesc dela 2 ministere de război și modifică 
budgetul. | | 
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B. Dela 1866 până la 1914. 

1666. Constituţia din 1866 prevede serviciul 
militar, personal, obligatoriu, general. , 

1868. Se tace o nouă lege de organizare a 
armatei p- bazele constituției. Milițiile se or- 
gânizează pe câte un batalion de județ. Se 

„Creează elementul gloatelor. 
1812. Se. modifică legea de organizare, după 

cea prusiană,_ care și aceasta este modificată 
în urma războiului franco-german. 

1883. Se face legea comandamentelor, se 
prevede recrutarea regională, se dau norme 
asupra mobilizărei. Se face legea de adminis- 
armatei şi legea de recrutare. 

1908. Se tace o nouă lege de organizare, 
introducând serviciul de 2 ani la infanterie și 
«desființarea infanteriei teritoriale. 
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UI. DOMNUL TUDOR ŞI ARMATA LUI:). 

„Domnia cea nouă, restabilită de turci, după pacea 
din Bucureşti, a răpirii Basarabiei (1812), rămăsese cu 
elementele ştiute ale arnăuţilor. Erau apoi, trupe de po- 
liție ale colonelulului (bimbaşa) Sava. Erau, apoi, în casa 
militară a lui Vodă cei 50 de neferi ai lui tufecci başa 
pușcaşi, cei 30 de delii ai lu; deli başa, având pe Ba 
sine şi doi 'căpitani, cei 18 ai lui ghiuleraga, tot atâţia . 
ai lui buluc başa ai celui de al doilea și de al treilea 
buluc başa ai lui Cârc Serdar, cei 12 ai lui Odabaşa, 
cei 3 ai lui buluc bașa de cămară, cei 2 ai pazei pei- 
Zdadelelor, topciii dela tunuri și tulumbagiii pompieri. 
Pe lângă aceasta se păstrau, mai ales, trupele turceşti 
ale lui baş beșli aga. EI ţineă, în principatul muntean, 
un bairactar şi numai- 70 neferi călăreţi sub ordinele 
dui. Subordonaţii lui beșlegii din județe, aveau, în spe- 
cial, grija de a păzi pe negustorii turci cari umblau 
prin ţară. 

| 1) Reprodus. în fragmente din Istoria Armatei Românești,de N. lorga 
Vol. II, pagina 209—214.
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Cu aceşti apărători ai ordinei ridică Tudor, în la- 
nuarie 1821, steagul unei mișcări, care îndată, prin în- - 
săși legăturile cu singurul popor țărănesc al românilor, 
trebui să ia un caracter particular. 

El plecase din Bucureşti numai cu o mână de ar- 
năuți şi cel dintâi gând al lui, potrivit cu vechi amin- 
tiri de răscoală, fusese a merge: la.adăpostul mâ- 
năstirilor oltene. Iră sigur că urmăritorii, trimiși contra 
lui, se vor reuni Cu dânsul. Voiă o adunare a norodului 
cerându'şi, cu armele în mâini, vechile drepturi călcate: 
de boerii cei răi, de ciocoii greci din București. 
In această mişcare, cu caracterul politic nedeplin fixat, 
Jucrul de căpetenie eră, deci, oastea care îniocuiă orice 
altă autoritate. In proclamația din lanuar, scrisă de: 
dânsul, făgădui binele în locul răului. „Nu vă leneviţi, 
ci siliți de veniţi în grab cu toţii, care aveţi arme, cu 
arme, cei care nu aveţi arme cu furci de fier şi lănci. 
Să vă faceţi de grab şi să veniţi unde veţi auzi că se: 
află adunarea cea orânduită pentru binele şi pentru 
folosul a toată ţara și ceeace vă va povaţui mai marii 
adunării, aceea să urmăriţi, Și unde vă vor chemă ei, 
acolo să mergeţi, că ni ajunge, fraţilor, atâta vreme de 
când lacrimile noastre nu s'au mai uscat. Şi iarăși să. 
ştii că nimeni dintre voi nu e slubod, la vremea aceasta 
a adunării obștii, folositoare, si se atingă măcăr de un 
grăunte de binele sau de casa vreunui neguțător oră- 
șean sau ţăran, sau de alt vreun locuitor decât numai: 
binele şi averile cele rău agonisite ale tiranilor boeri 
să se jefuiască. Insă, ale cărora nu vor urmă nouă, 
precum suntem făgăduiți, numai acelora să se ia pentru 
folosul de obşte“. 

In această oaste improvizată erau panduri, plăsşi, 
poteraşi, catane şi haiduci. 

IV. ARMATA DELA REGULAMENTUL ORGANIC 
LA VODĂ CAROL. 

| in timpul războiului ruso-turc deia 1828-29 se gă- 
s:au inceputuri de organizare Quasi-militară, sub un 
şef, precum Catanele de poteră, catanele de Gorj, cor- -



173 

pul- pandurilor, etc. Erau, deci, puteri şi la răsculații şi 
Aa biruitorii lor din care s'ar îi putut face sub noul 
regim românesc întărit şi orânduit prin regulamentul 
organic o armată, în legătură cu cele mai-vechi, mai 
bune şi mai solide tradiţii ale ţării însăşi. Având o mare 
iubire pentru oaste Alexandru Ghica a fost cel d'întăiu, 
«care, urcându-se pe tron, înlocui vechiul costum fana- 
ziotic prin uniforma apuseană; încercă o reorganizare 
a corpului pandurilor. 

Dar, generalul rus Chiselef, președintele plenipo- 
tenţiar al Divanurilor românești şi reorganizatorul prin- 
-Cipatelor, voiă atare. Art. 380 din regulament o spune 
Aămurit : 
i „Pentru a asigură poliția şi buna ordine, precum 
şi executarea legilor şi pe lângă aceasta eră vorba de 
a se formă un corp de soldați ai carantinei dunărene 
care trebuiă, punând piedici” legăturilor dintre cele două 
maluri ale râului, să deprindă pe turci cu ideia că aici 
€ o graniţă“. | 

La Septembrie 1834, cu firman turcesc în regulă, 
se constitue o armată, căreia i se ziceă miliție, formată 

«lin ofițeri ruşi şi din elemente străine, şi române, dar 
_u Cultură rusească. . 

| Miliția se compuneă dintr'un ștab (stat major), 
dintrun regiment de cavalerie, din vre'o 4.000 de in- 

fanteriști. Tunurile, mai târziu, în număr de şase, erau 

numai spre cuvinia serbărilor solenale pentru un stat 

ca acesta care și mai înainte nu eră lipsit de aceiaşi 
podoabă. | 
- Forţele militare din Moljova erau și mai slabe la 
1843, cu un ștab, 892 soldaţi, un escadron de cava- 

Jerie de 204, un vas cu 22 marinari. , 

Această miliție numără printre ofițerii și iuncării 

şi pe unii din principalii reprezentanţi ai tineretului ref- 

noitor al literaturii şi al vieţei politice în Muntenia, un - 

Cârlova poetul ruinelor. Fârgoviştei, un Grigore Alexan- 

drescu slăvitorul  Drăgăşanilor, dar şi evocatorul lui 

Mircea Vodă ostaşul, un Nicolae Bălcescu invietorul 

epopei lui Mihai Viteazul și chiar dintre cei mai tineri 

Nicolae Golescu, |. C. Brătianu, iar în Moldova poetul
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Arisoveghi şi, mai ales, Mihail Kogălniceanu așteptând: 
pe Alexandru Cuza. . 

Lipseă, însă, sufletul militar şi de aceea armata. 
din acel timp eră formată astfel: miliția Moldovei, sub- 
comanda beizdadelei Grigore, se prefăcă în bătăuși con- 
tra tinerilor revoluționari, iar la Bucureşti Odobescu şi: 
Solomon fură, pe rând, spectatori indiferenți: ai unei 
abdicări, apoi agenți brutali ai reacţiunei şi învinşi fără: 
demnitate ai unei cauze pierdute pentru a se ridică, 
apoi. odată cu reacţiunea pe care nu îndrăsniseră a o 
apără. Pompierii din Dealul Spir-i, cari ştiură să lupte, 
în Septembrie, lucrază fără ordin, apărând onoarea lor: 
militară jicnită de îmbulzeala obrasnică a turcilor. 

Noi stăpânitori pe șapte ani impuşi de puterea: 
Suzerană şi de puterea protectoare căutară a face, 
mai ales cel din Bucureşti, excelentul. administrator 
care a fost Barbu Ştirbei, dintr'o nouă armată un scut: 
al puterii lor amenințate de spiritul revoluţionar (a fost 
vorba şi de aducerea la Bucureşti a-unei garde de: 
Sviţeri ca a Papei). a 

Consiliul militar din 1850 pregăti în ţara românea-— 
scă o reorganizare generală şi astiel găsim înlocuirea 
uniformei prin una curată rusească. Domnul se gândiă 
la chemarea de instructori prusieni pentru artilerie, ca- 
valerie şi infanterie, continuând să fie cu un ştab nu- 
mai de 9 ofiţeri superiori şi 120 ofițeri, plus 324 de: 
subofiţeri, trei regimente de infanterie, (adecă 6 bata- 
lioane, 24 companii) 4.416 soldaţi, (cu medici, chirurgi, 
“preoți, administratori), un divizion de cavalerie, com- 
pus din 2 escadroane cu 348 de soldaţi, 14 ofițeri, 
36 subofiţeri, plus veterinari și administratori, o baterie: 
de artilerie pe jos, un divizion de artilerie căla'e, cu. 
210 soldaţi, 1 ofiţer superior, 6 ofiţeri, 22 de 'subofi- 
țeri. 342 pompieri: şi 137 marinari. 

Numărul grănicerilor, cari aveau cinci batalioane,. 
eră aproape de opt mii. Şi pentru administraţie stăteau. - 
la îndemână 4.197 de dorobanţi călări, în 17 esca- 
droane. Numărul tunurilor eră d. 12. | | 

In sfârşit, în lunie 1847, Bibescu intemeiase şcoala
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militară a iuncărilor, care începe de fapt numai sub 
- Ştirbei, în 1850. - | 
„Şi ăici, însă, prin lipsa contactului cu poporul” şi 
„prin lipsa legăturei cu tradiția prin lipsa educaţiei mo- 
„rale a trupei, sufletul lipsiă, . 

Instinctiv, numai, else mișcă în Moldova, care eră 
mai rău organizată din punct de vedere militar, când, 
la 1854, ruşii retrăgându-se se dădă ordin alor noştri 
să'i întovărășască, ei refuzară, hotărât, şi fură încoju- 
rați şi dezarmați. Şeful revoltei, căpitanul Filipescu, 
primi pedeapsa exilului în Rusia, de unde se întoarse 
mai târziu numai sărbătorit de toate elementele patrio- 
tice. Peste câtva timp şeful însuşi al miliției Moldovei 
Alexandru Cuza ajunge- Domn al României unite şi o 
misiune franceză începu reorganizarea unei armate pe 
care nu se poate zice că Alexandru lon, aşă de bucu- 
ros să-i poarte uniforma, na iubit-o. 
O altă domnie aduse altă reorganizare în altă di- 

recţie, de sigur, cu aceiaşi iubire. Dar tot instinctul şi 
nu pregătirea sufletească a ostașului a dat. zilele din 
1877 pentru a nu mai vorbi de cele din 1916-1917 şi 

-apoi din 1918-1919. 
Nu putem încheid, altfel, astăzi, fată de teribila 

concurență dintre neamuri, decât recomandând, cui poate 
nfelege deschiderea celor trei isvoare de viaţă ale ori 
cărci armate : cultul tradiţiilor, democraţia militară 

Şi educaţia sufletului. 
Cu cel d'înlâi soldat din lume vom puteă să avem 

astfel cum acest soldat o merită, și cea d'înfâi armată 
din lume cea mai puternică garanție de existentă pen- 
tru România stabilită prin sublimul sacrificiu al celor 
mici în marginile însăși ale hotarelor naționale. 

(N. lorga. /sforia Armatei Românești. Vol. Il pag. 221). 
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