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Cäpiisn Busd&igan

Toată oastea romanească s’a bătut cu vitejie în resbelui 
din care eşirăm mai deună-zî atât de triumfători, dar cur
canii 'i-a întrecut pe toţi. Plugarul oltean care a lăsat din 
mană sapa şi coasa spre a lua puşca şi sabia, muncitorul 
care 'şî-a părăsit nevasta şi copii spre a se_ însura, cu 
moaxhea^Tcetâteanul romăîî .cafea s buraiul hotare pen
tru ca să 'şî apere moşia de năvălitori, afi fost cei maî 
vrednici între vrednici, cei mai voinici între vdinicî.şi ceî 
maî netemătorî de moarte. Alergau cetăţeni! noştri olteni 
înaintea primejdiei cu inima bărbătească ca înaintea para
dei spre a mântui tara, după spusa lor, cu un minut maî 
curênd de spurcaţii de păgâni, pentru ca apoi să se întoarcă 
acasă ca să’şî vadă de nevastă şi moşie, şi ,daü de svêntau 
pămentul ca să T facă o dată pusderi! şi să nu se maî audă 
vorbindu-se de urgia turcească. Căpitan Busdugan era co
mandantul uneî companiî de curcani.

Căpitan Busdugan era fiul faptelor sale; născut întrio ' 
colibă de ţărani, el a fost crescut pe bătătura tatăluî" sëü 
fără să fie dat la scoală, căcî în copilăria sa nu eraü prin 
sate scolî nicî pe hârtie, şi la vêrst-a de 21 anî când în
cepuse a’î miji mustăcioara şi al sburda inima, sciî ca omuluî, 
fu luat pe sus de vătăşeî, legat cot la cot, trămis la ca- 
sârmă, tuns pe tobă şi făcut soldat fără scirea sorţului 
care încă nu era introdus în legislaţiunea noastră.
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De o cam dată plânse băeţandru nostru pe al de taicay 
pe al de maica şi mai cu seamă pe surata Stăncuţa cu 
buzele ca cireşele şi ochi! ca murele, dar după ce mai trecu 
vreme la mijloc, timpul care şterge toate, şterse şi din 
inima sa aste doruri şi '1 făcu să se deprindă cu viaţa do 
casarmă.

Cu toate că era născut la ţară şi că pe atunci ţăranul trecea 
de prost faţă cu târgoveţii, totuşi şefii se! băgară îndată 
de seamă că soldatul Busdugan Niţu era deştept şi numai 
inimă în el, şi peste şase luni îî cusu pe mânecă cele doué 
semne galbene de căprar şi 7i dătu în mână un abecedar 
cu litere de reformă. Datoriile de căprar şi le făcu cu toată 
vrednicia şi destoinicia putincioasă, dar literile cărţii le 
mâncă cu ochii şi în câte-va săptămâni învăţă pe de rost a- 
becedarul din scoarţă până în scoarţă şi Începu să citească 
pe slovenite pe orl-ce carte.

Pasul cel greü era făcut, învăţase să citească, ajunsese 
căprar, scia să facă ocenie mai bine ca cel mai vechili din- ^
tre veterani ; cariera militară î! era deschisă ; toate gra
dele de la iunicăr până la parucic, cât putea să înainteze, 
pe atunci mojicul ori cât de deştept ar fi fost, îi apă
rea în visele saie înconjurate de o aureolă luminoasă. Sub- 
oficer fu făcut în curănd şi peste doui ani ajunse feltfebel, post 
care ecuivalează cu sergentul major de astă-zi, dar mai de
parte nu merse căci cu mare anevoinţă se înălţaţi pe vremea 
lui Vodă Ştirbei de aristocratică memorie, un mojic opincar 
la gradul de praporgic; cu toate acestea dobândi foarte 
mare gust pentru cariera de oştean, mai cu seamă că pu
tea face oare-care agoniseli din funcţiunea ce ocupa, ast-fel 
că la împlinirea termenului regulamentar, nu se îndurâ d’a 
se întoarce la coarnele plugului, a căror mânuire o cam ui
tase, şi se reangajâ pe alţi şăptc ani.

Alexandru Ghica nu semăna predecesorului säü ; el iu
bea pe oamenii cei vrednici din oii-ce treaptă era şi ii în- 
curagia din toate puterile ca să'şi desvolte însuşirile. Intr’una

i '
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din zilele scurtei sale căimăcănii făcu o revizie tuturor ca- 
sârmelor şi nu găsi de cât numai compania lui Buzdugan 
în cea maî deplină regulă. Vodă Ghica află că astă regu
laritate e datorită ţăranului Buzdugan, şi ca să dea peste nas 
celor negligent! şi să inspire în corpuri dorinţa de stimulare, 
îl ridică pe dată la rangul de praporgic, adică îl făcu sub
locotenent.

Astă înaintare, unică în analele militare ale acelei epoce> 
făcu mare sgomot şi atrase asupra capului Iu! Buzdugan 
duşmănia multor pismaşi, dar lui nu ’Ï păsa de loc, îmbrăcă 
uniforma de sub-locotenent ce ’Ï dărui însuşi caimacamul 
cu aceiaşi imperturbare cu care îmbrăcase pe cea de ca
poral şi intră imediat în eserciţiul gradului săli. Duşmani 
lui care erau prea numeroşi şi prea puternici, stăruiră pe 
lăngă căimăcămia de trei şi reuşiră de 11 permutară într’un 
regiment de grănicer! ca să nu '1 mal vadă gunoi în ochi, 
el însă nu se supără de loc, se duse să trăiască în clasa 
ţăranilor din care eşise cu aceiaşi bucurie cu care trăise 
între orăşeni, şi ’şi făcu pe acolo daioria tot aşa de bine 
cum ’şi o făcea şi la casarmă.

Răposatul Vodă Cuza când concentra pentru prima oară 
pe grăniceri la un loc cu cele alte forţe armate, se minună 
de buna stare a plutonului comandat de Buzdugan şi de: dis
ciplina şi cunoscinţele militare ce posada soldaţii acelui 
pluton, şi aflând că numai lui se datora astă vrednicie^ 
•îl înălţă la gradul de locotenent şi îl lăsă tot la grăniceri. 
Asemenea şi Majestatea Sa, Carol I, pe când era principe şi 
visită regimentele de grăniceri transformate in regimente 
de dorobanţ', se mulţumi de buna stare a punctului coman
dat de el şi *1 numi căpitan.

Să nu credeţi insă că în astă lungă diastimă de vreme 
Buzdugan a stat de s’a ruginit în acelaşi loc; ferească 
Dumnezeù ; el a cutreerat toată ţara, a înfruntat toate cli
mele şi s’a deprins cu toate obiceiurile. Mai mutat şi mai 
strămutat ca el n’a fost şi nici că va mai fi oştean român,
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ast-fel striga el în gura mare ori de câte ori îl întreabă 
cine-va.

Mai ântéiü a fost trăinis la Giurgiu, unde, fiind ajutat de 
fericita sa memorie, a înviat bulgăresce ca un udina-glava ; 
apoi la Brăila unde a înviat grecesce ca un palicar, pe urmă 
la Petroşiţa unde a învëÇat săsesce ca un şvab. după aceia Ja 
guralalomiţei unde a învëtat turceşte ca un aga, apoi la Oituz 
unde a învlţat ungureşte ca un nemeş, după aceia la Sco- 
poseni unda a învëtat ruseşte ca un lipovan, apoi ia Ma- 
raorniţa, Bistreţ, *Bratocea. Buliga, Prisicanl, Severin şi în 
fine la Vérciorova, de unde a plecat procopsit în limba lui 
Dedu Ivan.

In timpul acestui băjenărit militar, el avu ocasiune să 
vază multe, să afle multe, să înveţe multe şi să pată multe. 
Să deprinsese cu viaţa de munte şi de câmp, cu oameni 
de diferite naţionalităţi şi cu obiceiuri de fel de fel de 
soiuri. Vorbea turceşte ca Turcul, ungureşte ca Ungurul, 
muscâleşte ca Rusul şi serbeşte ca Şerbul ; la carte nu tă
cuse mai’ multe isprăvi de cât cele căpătate in cazarmă, 
dar devenise cel mai bun militar.

c

J

II

Un comandant cum ar trebui să fie toţi.

Multe neajunsuri causâ căpitanului nostru desele străgă- 
niri şi colindări, dar îi făcu şi un bine : îl impedicâ d’a se 
însura, ast-fel că toate grijele şi preocupaţiunile sale se 
concentrară numai asupra dragii sale armate.

El afară de front nu era bun de nimic şi afară din ca* 
sârmă singur o spunea că nu plătea nici o ceapă degerată. 
Camarazii sëï îl cam lua peste picior dintr’astă pricină şi 
îşi cam bătea joc de stângăcia şi nepriceperea sa ; el însă 
nu se sinchisea, evita pe cât putea adunările cu dânşii şi
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îşi petrecea timpul, instruind recruţii şi făcdndu-se iubit şi 
ascultat de băeţii lui.

Cu eî ce bine se înţelegea ! în mijlocul lor ce mult se 
simţea, la largul sëü ! vocea lui era aspră, cuvântarea lui 
răstită, dar pentru soldaţii săi curgea miere şi lapte din 
buzele sale, căci fie-care vorbă era un sfat şi fie-care rës- 
teaiă o povaţă pentru binele lor ; de aceia băieţii săî erau 
în stare să sară in foc pentru el şi să se jertfească pentru 
densul cum se jertfea şi el pentru el ocrotindu-î, apărându-I 
de împovărări nedrepte şi uşurandu-le pe cât se putea 
greaoa sarcină de soldat.

El striga forte des şi mai la fie-ce lucru, dar pedepsea 
forte rar, pot <|ice mai de loc, căci densul era de părere 
că mai bine e să scoţi carul din noroiü cu puţine chiote 
de căt să te pui să '1 sfărâmi şi să '1 laşi să piară ţot în 
noroiü.

Pe lângă aceste el deprindea pe băeţii lui cu ascultarea 
nu numai prin poruncă, ci şi prin pildă ; el da cel d'întâiu 

exemplu de disciplină, el eşea la eserciţifi mai de diminăţă 
ca toţi, şi la inspecţie el era modelul tuturor ca curăţenie 
şi bună îngrijire.

Cănd nu era de serviciu, adică când n’avea ce comanda, 
ce inspecta şi ce revizui, atunci se punea pe o laviţă sau 
pe un buştean la uşa casarmeî, făcea pe toţi băeţii săi rotă 
împrejurul lui, şi după ce le da voe să şd(Jă şi eî pe ce 
găsea, începea să le povestdscă cu multă poftă istorii os
tăşeşti, pe care le împodobea, le înflorea şi cărora le da un 
colorit atât de viü în cât le venea la toţi apa in gură şi 
’! făcea pe toţi să ar<pt de dorinţă d’a se face mal curând 
eroi ca strămoşii lor.

Pentru cei însuraţi şi încărcaţi cu familii avea poveşti 
gata şi bine ticluite din vremea lui Mihal Viteazul şi Ste- 
fan-cèl-Mare, care punea în evidenţă jertfirile pentru ţară 
ce făceau ostenii cei însuraţi şi resplătirile şi ajutórele dom
neşti ce primiaü familiile lor’dacă se întâmpla ca ei să

4*
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moră pe câmpul de cinste. Pentru cel fără familii avea iarăşi 
poveşti trasedin istoria ţărei, care să-l facă să-şl concentreze 
totă gândirea şi viaţa lor către familia cea mare care este 
patria Cu chipul acesta şi prin asemenea poveţe, asemenea 
exemple şi asemenea încuragierl el semăna pretutindeni pe 
unde îl trimetea guvernul, iubirea de muncă, disciplina şi 
dorul de vitejie.

Arma dorobanţilor are mulţi oficeri de asemenea soiü ; 
fii de ţărani ca şi el, eşiţl ca şi denşiî din rândurile soldaţilor ; 
lor ^i numai lor se datoreşte laurii culeşi de dorobanţi pe 
câmpul de onóre ; el prin poveşti de care literatura popu
lară română e atât de bogată şi prin exemple bine potri
vite, aü ştiut să semene In inimele oştenilor lor sacrul sen
timent al iubire! de ţară şi ’I-a fâcut să devie nemuritori.

Când s’a publicat ordinul de concentrare şi s’a adunat la 
punct tote schimburile împreună cu rezervele lor, căpitan 
Busdugan era comandant al unul punct din Oltenia după 
malul Dunărei. Mai nainte de a pleca spre Bucureşti, el îşi 
adună compania împrejurul sëü şi ţinu oştenilor sëi ell
vén tarea următore :

— Băeţî, a venit vremea ca să arătăm lumii ce póte Ro
mânul şi să dovedim tutulor că suntem fii strămoşilor noş
tri. Iarăşi aü venit frumósele <Jile ale lui Ştefan-cel Mare 
şi ale Iul Mihal, iarăşi a răsărit sântul sőre al mândriei 
strămoşeşti. Să ne silim cu mic cu mare a fi fii părinţilor 
noştri. Duşmanii noştri rîd de puterile nóstre şi se laudă 
că. cu un regiment al lor vor arunca în Dunăre armia ro
mână. Aide copil să le dovedim că Românii se aruncă in 
Dunăre, dar nu ca să fugă, ci ca să urmărăscă pe vrăjma
şul biruit. Suntem mici la numër, să fim mari în bărbăţie, 
mal mari de cât strămoşii noştri, căci nól avem ce apăra : 
moşia e a nostră, căsuţa e a nostră şi avutul nostru e 

' avutul copiilor noştri. Să alergăm dar cu mic cu mare la 
chemarea ţărei, să apărăm moşia de năvălirea ordiel păgâne 
şi să scăpăm de sabia turcească : fii pe părinţii lor, fraţii pe

i
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suriórele lor, bărbaţii pe nevestele lor şi părinţii pe copi
laşii lor, şi cu sângele nostru să plămădim mărirea şi ne
atârnarea neamului Românesc. înainte copil, înainte cu 
D-deö, cu inimă bărbată şi cu credinţă tare, spre a dovedi 
lumel că între noi nu e nici un codaciu.

— înainte cu D deü, trăiască România, morte duşmani
lor, strigară toţi oştenii tresăltând de entusiasm.

III

Tabăra de la Poiana

Grosul armate! române după ce se concentra dincolo de 
Olt tăbărî la Poiana, câmpie întinsă şi lipsită de apă şi ve
getaţie umbrosă, situată între Craiova şi Calafat nu de
parte de târguleţul Băileştî, iar artileria işl stabili bateriile 
sale d’a lungul Dunărei cam pe la Islaz, Corabia, Bechet, 
Ciuperceni, Calafat şi Cetatea care e situată în dreptul oră
şelului român de peste Dunăre numit Florentinul.

De la primele dile ale lune! lui Maiă de când se aşedară 
acolo, până la primele dile ale lui August când primi ordin 
d’a se îndrepta spre Plevna, infanteria română fiind redusă 
in neacţiune prin posiţiunea de ostilitate espectativă ce 
ne crease Turcii, se ocupă mal întâiü cu stârpirea cetelor 
de briganţî, cerchezi şi başibuzucî ce infesta litoralul pe la 
Începutul rësboiuluî, după aceea se puse pe instrucţiune, 
exerciţiu şi manevre continue, şi în fine se împrăştie in 
escuade de săpători pe la diferite puncte de apărare ca 
să termine mal curénd clădirea baterielor, lunetelor, şi 
redutelor ce începuse a se construi. Intr’acest timp căpi
tan Busdugan făcuse minuni cu băeţiî sôï. După ce luâ o 
parte la gonirea incendiatorilor din Bechet, stábilindu-se 
la Poiana, el din <|orï de <Ji până în' sérâ nu făcea de cât 
ocenie şi tot ocenie,
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— Voiü să fac din flăcăi mei, dicea el, nişte eroi şi pace 
bună.

Astă muncă fără de sfirşit era forte osteni tőre, dar băeţiî 
nu cârteaţi ci din contra se supuneaü cu vc e bună la cano
nul ce le impunea d-nul căpitan, căci sera dună apusul 
hórélui le da la top câte un pahar doué de vin cumpărat 
de el. căci atâta cusur de risipă avea şi el d’a şi cinsti 
din când in când pe vechii săi camarad!, şi după ce’I lăsa 
o oră să-şi scuture printr’o sârbă sau bătută a pustie de 
obosélá, se aşeija în mijlocul lor şi le povestea fel de fel de 
istorii de vitejie cum numai el ştia să le povestescă ; apoi 
după ce sfîrşea le dicea :

— Aide mergeţi acum de v<$ culcaţi că mâine o să ne 
sculăm cu nóptea în cap, şi ţineţi minte ce v’am spus, că 
o să sune ceasul când o să faceţi şi voi asemenea la vreme 
cu prilej.

Vremea cu prilej începu să se apropie. Ruşii cari mai 
întâiù respinsese cu semeţie propunerile nóstre de coope
rare şi redusese rolul armatei române la acela al unei re
zerve pâzitore de graniţe, mâncară la Plevna doue bătăi 
gróznice caii le ciopăţi mai multe decim! de mii de oşteni 
şi le slăbi törte mult puterea numerică a oştilor ce aveau 
împărţite în Bulgaria.

Situaţinnea era din cele mai critice, armata rusă bătută 
şi descuragiată fugea spre Dunăre spăimdntată din tóté 
părţile; armia lui Krüdner era aprópe nimicită ; Principele 
Schacevskoî fugea cu sfărămăturile corpului söü spre Biela, 
şi chiar Gurko care trecuse Balcanii pe la Sinea şi pătrun
sese cu antegarda sa în inima Rumelieî până la Adria- 
nopole, se întorcea cu grăbire înapoi urmărit de aprópe de 
Rouf-Paşa.

Atuţici orgoliosul mare duce Nicolae, vë(|ênd halul în care 
se afla armata sa şi ştiind că ajutor imediat de la al se! 
nu putea ascepta, pentru că forţele de ajutor disponibile 

. , eraű forte depărtate, tocmai in inima Poloniei, şi că ori ce
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moment ce trecea putea aduce desastru, atunci pentru; 
prima oră îşi aduse aminte de mica dar brava armată ro
mână care până să sosescă ajutórele le-ar fi putut servi 
drept un sprijin de mare folos, şi se grăbi a scrie M. Sale- 
Principelui Carol I al României o scrisóre călduroasă prin 
care ?1 ruga să scape creştinătatea in primejdie şi să ’1 
dea mâna spre ă combate pe inimicul comun.

Românii nu sunt câinoşî la inimă; el uită, prea uită lesne, 
afrontul ce le face ci ne-va îndată ce ’şî recunoaşte greşdla. 
Supremul căpitan al armiei române consimţi a. lua parte la 
emanciparea popoarelor creştine din mâinele Turcilor, şi 
după ce primi comanda armiilor Ruso-Romûne cărora li se 
încredinţa sarcina de a investi Plevna, dete ordin d'a se- 
ridica lagărul de la Poiana şi d’a se muta la Grădini, sat 
situat în judeţul Romanaţ» nu departe de Dunăre.

iu diua de 23 Iulie căpitan Busdugan primi de la co
mandantul batalionului sëü următorul ordin :

Domnule căpitan,

.. Tabăra de la Poiana se va desfiinţa spre a se trans- 
porta la Grădini ; sunteţi invitat! d’a pleca chiar în astă- 

J, seară cu o parte din oamenii ce veţi alege singur ca să 
faceţi recunoaşteri şi să alegeţi locurile potrivite şi mai 

„ sigure pentru trecerea grosului armatei.
„ V’am ales pe d-v. dinadins fiind-că comptez mult pe 

.. sagacitatea d-v. şi sunt convins că veţi aduce la cel mai 
,3 bun résultat însărcinarea ce v’arn încredinţat. “

Comandantul Hatalwnnlm.
Maior Xi.«

— Ura, strigă căpitan Busdugan, scoţându-şl chipiul din 
cap, acest ordin a sosit tocmai la timp căci mi se mise- 
groaznic.

Intr'adevër căpitanul se plictisise cu acea viaţă de ne
mişcare pe care n’o ocupa îndestul acele câte-va ore de-
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•exerciţiu ce făcea dimineaţa şi seara Trăia bine, mânca 
binişor şi bea potrivit într’un loc unde se găsea apă cu 
multă anevoinţă ; el însă era deprins cu mai multă activi
tate, corpul sëü era deprins cu mai multă trudă şi sufle 
■tul sëü ardea de dorinţa d’a înfrunta necunoscutul, adică 
d’a se mësura cu duşmanii şi d’a face şi el fapte gloriose 
ca strămoşii sëï.

Numai de cât fără să lase vreme multă de perdut, se 
duse în mijlocul companiei sale şi adunându-şi oamenii la 
o parte le <Jise :

— -Băeţi, eü plec în recunóscere ; cine din voi vrea să ine 
urmele să iasă din rânduri şi să treacă la drépta.

Totă compania se rupse de o dată şi se înşirui la drépta.
— Copil mei, dise el cu vocea mişcată de ast semn de 

devotament, sciü cäraö iubiţi şi că toţi doriţi d’a vë jertfi 
.pe altarul patriei ; în curênd dorinţa vostră se va îndeplini, 
însă încă n’a sosit césul cel mult dorit. Acum nu e vorba
să mergem cu toţii spre a ne mësura cu duşmanii, ci d’a 
face o simplă recunoşcere în ţara nostră şi într’un număr 
cât se póte mai restrîns casă nu speriem pe pacinicii locui, 
toii cari abias’aü aşezat pe la casele lor. Voi sunteţi toţi 
•Olteni şi Jieni, dar nu toţi cunoşteţi părţile de jos care se 
învecinesce cu Dunărea ; acei ce cunosc mai bine satele 
din vale de la Bistreţ până la Corabia, să trecă la stânga, 

-dar numai câte doi din fie-care sat. înainte, marş.
Cinci-cjeci dorobanţi înalţi ca nişte braji şi legaţi ca nişce 

stejari e-iră din front şi trecură la stânga. După ce con
gédia pe cei alţi, Buşdugan se adresa către aceştia şi le 
<Jise :. — Astă sérà plecăm cum o însera; să’mi alegeţi drumul 
cel mai bătotorit prin satele cele mai bogate în provisiuni, 
dar să nu spuneţi la nimeni unde mergeţi şi ce faceţi, nici 
-că eü sunt căpitanul vostru că v’aţi topit. Eü am să më 
îmbrac soldăţeşte ca şi voi, să luaţi numai baioneta cu voi 
çi câte un pistol în busunar şi la ori cine vo va întreba
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sà spuneai că daţi o raită p’a casă ca să vë vedeţi némurile, 
şi apoi vë întorceţî la regiment. Aţi înţeles?

— Am înţeles, D-le Căpitan, răspunseră soldaţi salutând.
Plecară pe la 8 ore sera ca să nu tie băgaţi de nimeni 

de sémâ şi pe la 10 ore ajunse la Tunari, unde se opriră 
ca să dormă ; a doua (Ji prânziră la Seaca, cinară la Negoeştî 
şi dormiră la Bistreţ. A treia c|i trecură prin Goicea mare, 
Măceş, Găncioga, Comăşceniî şi dormiră la Dămienî. A 
patra (Ji trecură prin Dăbulenî, Ianca, şi d’a colo cotiră 
spre nord de Dunăre şi, trecênd pe lângă Cotenl, ajunse la 
Grădini fără să atragă cea mal mică băuuială. Jntr’acest 
parcurs numărul însoţitorilor lui Busdugan se împuţina, 
fiind-că în fie-ce sat rëmânea câte un soldat din localitate 
sub pretext de a’şî vedea neamurile şi cu misiunea d’a 
culege informaţiile trebuincióse şi apoi d’a pleca înapoi la 
Poiana spre a comunica locotenetulul tot ce vor afla.

La Grădini Busdugan se întâlni cu un căpitan de călă
raşi care venise pentru acelaşi scop de la BăilescI şi ex
plorase drumul prin Siliştea, Glierghiţa, Bârsa şi DobrotescI,. 
şi cu un locotenent de geniü care venise de la Şimnic unde 
era cuartierul general Domnesc. Aceşti oticerl mai întâiü 
îşi împărtăşiră informaţiunile ce culese, şi apoi îşi făcură 
raporturile generale, pe care le trimise prin trei călăraşi ca 
să sosească mal curend.

In (jiua .de 10 August câmpiile vecine acestei localităţi 
se schimbară ca prin farmec, şi în locul monotónel pân^e 
de ţarine secerată se transformă într’o imensă pajişte 
coperită cu corturi albe. Taberile de la Poiana, BăilescI, 
Seaca, Ciupercenî şi Simnic se transportase la Grădini, iar 
la Calafat, Bechet, Ciupercenî şi Islaz rômase numai câte
va baterii de artilerie protegiate de detaşamente de infan
terie şi călăraşi din divizia întâia.

a-
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ÍV.

O născocire die caercan.

Armata romană călcase deja teritoriul turcesc : diviziu
nea 4 comandată de general Manu trecuse Dunărea încă 
de la 17 Iulie, pe când la Poiana se serba cu mare pom
pă sfinţirea şi distribuirea de steaguri la regimentele de 
dorobanţi, artilerie şi călăraşi din nou înfiinţate, şi Căpitan 
Petrovan fusese primul oşten român care intrase pe teri
toriul Otoman ca conclierant. General Manu ocupase în nu
mele Mării Salo Carol I cetatea Nicopolei ce căzuse în mâ
na Ruşilor la 2 Iulie prin puternica cooperare a artileriei 
Române de la Islaz, şi armata sa după a doua şi cea mai 
nefastă înfrângere a Ruşilor, care avu loc la ÎS. primise 
ordin de la şeful suprem al armatei Române ca să înain
teze spre teatrul unde începuse a se desemna acţiunea 
decisivă.

• Astă divisiune însă nu era suficientă spre a face impo
sibilă întâmplarea unei invasiuni şi a înfrîna avîntul unui 
inimic victorios ; iată pentru ce cuaftierul general român 
şi totă armata se mutase la Grădini şi se părăsise vechiul 
plan conceput de Români d’a trece Dunărea pe la Floren
tin şi Ciuperceni şi d’a înconjura .Vidinul de Iote părţile 
cu un cerc de fier şi foc.

Statul-major general fusese mai întâiu de idee d’a trece 
Oltul pe la un punct óre-care vecin cu Dunărea şi apoi 
Dunărea pe la Nicopole, părăsi însă acest plan pentru că 
n’avea îndestule pontoné ca să trécá Oltul p’aprópe de gu
rile sale forte late şi apoi Dunărea care asemenea era în
doită de lată din causa revărsărilor pricinuite de multele 
ploi din Maiü, şi hotărî a sui cursul Oltului ceva mai sus 
-unde se va găsi un loc maî strimt şi a grăbi ducerea pe 
•câmpul de luptă, fiind-că evenimentele se apropia cu paşi-

'

;

!
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gimnastici de desnodăment, iar Ruşii ne ruga într’una casă 
sosim cu un moment mai curênd spre a le acoperi aripa- 
dréptá, adică laturea despre Dunăre, partea cea mal vul
nerabilă şi periculosă.

După ce se adoptă în definitiv acéstâ decisiune, statul- 
major român luă hotărîrea d’a trece Dunărea prin partea 
dintre Bechet, şi Islaz, căci pe acolo Dunărea era mai pu. 
ţin lată şi mai puţin întărită în cetăţi, dar o asemenea 
trecere fără d’o recunóscere prealabilă era peste putinţă, 
căci Românii de dincoa n’avea nici o cunoscinţă despre for
ţele Turcilor din acele părţi şi Românii de dincolo nu putea, 
să’şi imprăscie forţele, căci în fie ce oră de (Ji saü nópte se 
temeau d’a fi atacati da Turcii învingëtorï care eraü co
mandaţi de un general ca Osman-Paşa, care se jurase d’a 
stârpi dupé faţa pămentului pe adoratorii cruceî creştine.

Mai mulţi oficeri de geniu fură însărcinaţi cu căutarea 
locului celui mai îngust şi celui mai potrivit pentru stabi
lirea uuui pod de pontoane peste marele fluviu, şi o es- 
cuadă de voluntari localnici cu cercetarea pe uscat a păr
ţilor de dincolo spre a cunoaşte forţele de resistenţă alo 
inimicului. Cea d’intâiu recunoaştere să făcu lesne şi în 
câte'-va dile, în timpul nopţii şi cu ajutorul bărcilor cor
pului de pontonieri care erau conduse de oameni din loca
litate. După douë nopţi de navigare în sus şi în jos şi 
câte va acostări în mai multe locuri ale terenului opus, la 
adăpostul întunerecului şi înălţimei malurilor, astă expe- 
diţiune se întoarse la Grădini şi comunică statului-major : 
că cea mai lesnicioasă trecere care să avea nevoe de mai pu
ţine pontoane, care era expusă la. mai puţine pericole şi 
care oferea o resistenţă mai mare contra curentului apei, era 
aceia ce s’ar face în punctul dintre Siliştioara şi Măgura 
la doue chilometre mai în jos de Corabia, punct care pe 
lângâ cele l’alte avantage mai avea şi o insulă în mijloc, 
calitate foarte precioasă pentru stabilirea unui pod pe vase-

Cea d’a doua recunoaştere era mult mai dificilă şi inso-
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ţită de pericole mult mai mar!. Dincolo de Corabia se Ră
rise în mai multe locur! armată Turcească, de mai multe 
or! tunul duşmănesc aruncase bombe spre bateriele de din- 
coa şi de multe on artileria română gonise prin justeţa 
tirului e! cete de lucrător! turceşti care încercase d’a în
cepe oare care lucrări de apărare pe ţărmul opus ; ace! ce 
mergeau dincolo erau expuşi d’a cădea în mâinele unui 
număr însemnat de duşman! şi d’a înfrunta o moarte glo
rioasă dar fără de renume. Şeful statuluï-major scia toate 
aceste piedici, şi ca să le înlăture, chemă. într’o seară la 
sine ma! mulţ! ofiţer! de dorobanţ! din partea locului, şb 
printr’un discurs bine simţit, le expuse sacrificiul ce asceaptă 
ţara de la unul din e! pentru mântuirea tutulor şi ’! con
jură d’a se sacrifica unul pentru toţi spre a conduce la 
bun sfirşit recunoaşterea proectată. Ma! ’nainte însă d’a 
putea deschide cine-va gura, căpitan Busdugan eşi repede din 
front şi cu o voce emoţionată dar sigură, dise :

— Iţi cer ca o favoare, d ie colonel, voia d’a conduce eu 
acea expediţiune cum voiü vrea şi cu oameni! ce voiü alege 

- eű, şi vă promit că peste tre! patru dile veţi putea trece 
dincolo sigur! ca cum aţi trece Oltul.

Căpitan Busdugan ’şî avea reputaţia făcută ; toţi cu
noşteau patriotismul său, bravura sa şi iubirea ce dobân
dise de la subalterni! săi, prin urmare voia i se dete fără 
a fi măcar discutată, şi după ce dobândi scrisorile şi ordi
nele ce ceruse el, se duse în mijlocul companie! sale, îşi 
chemă băeţi! în jurul sëü şi le cuvăntă ast-fel :

— Copiï, a venit vremea faptelor ; v’aduceţ! aminte de 
iscoada Iu! Baba Novac de la Vidin pe care v’am povestit’o 
ma! deunăzi ; o s’o facem şi no! diseară întocmai. Cu! ’! 
este frică d’a mă urma să se ducă înapoi la cort.

— Cu tine căpitane mergem şiîn Iad, strigă toţi omeni! 
companie! fără a se răslui măcar unul ; ia-ne pe toţ! şi veî 
vedea daca semănăm saü nu cu ver^işiori! lui Baba Novac.

— Dragi! mă! nu pot să vă iaü pe toţ! câc! sunteţ! prea
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mulţi : iaü numai pe aceia ce sciü bine turcesce. Acei ce 
vorbesc fără greşală limba păgână să treacă la o parte.

Yr’o patru-zeci de zaplani cât stânjenul lui Şerban-Yodă 
eşiră din rînd şi se dătură la o parte; dupe faţa lor cea 
pârlită se cunoscea că’şi făcuse vacul pescuind pe margi
nea Dunării şi negustorind cu Turcii de dincolo.

In acea seară căpitan Busdugan urmat de cei 40 de do
robanţi eşea din lagăr şi se, îndrepta călare spre Rusăneşti 
casă treacă Oltul. Dupe ce trecură dincoa ; se coboriră spre 
Turnu-Măgurele şi ajungând acolo ceru să dea ochi la mi
nut cu prefectul, şi dupë ce stătu cu el un cescuţ de vorbă 
se urcă împreună cu băeţii se! în mai multe bărci şi tre: 
cură la Nicopoli cu cai cu tot.

îndată ce intră în Nicopole căpitan Busdugan ceru voe 
a li présentât comandantului cetăţii, şi dupe ce ţinu şi cu 
el o conferinţă d’aprópe o oră, se duse împreună cu omenii 
sëï la gasda ce li se destinase şi acolo mânăncară şi se odih
niră căt-va.

Pe sub-seară eşi din cetate o ceată de vr’o douë-(Jecï ba- 
şibuzuci armaţi, groasnici la înfăţişare, învestmântaţi în 
pitorescele şi uestrăbălatele lor costume, armaţi cu un ar
senal de iatagane, pistole şi carabine şi călări pe nisce cai 
mici arăpesci negri şi numai foc în ei. Astă ceată sëlbaticà 
era însoţită de alţi douë-decï de călăraşi care T înconjura din 
tóté părţile şi ’I conducea ca p'unü convoiü de prisonieri. 
Acel convoiü se îndrepta spre Muselim Selo.

Ajungând în preajma acelui sat, convoiul, după ce trecu 
Osma, se opri în loc ; oştenii Romani se sărutară cu Turcii 
ca cum ar fi fost cei mai buni amici din lume, asemenea şi 
oficerii îşi strănse mâinile urându-şi unul altuia în frumósa 
limbă a lui Mihaiü-Yiteazul succes bun, şi după aceia 
Românii o apucară pe şiosea în sus spre Mecica, iar Turcii 
cotiră la stânga în paralel cu Dunărea spre Mocrişiani.

Să lăsăm pe Români a merge înainte spre Bresleniţa unde

2
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deja se stabilise diviziunea noastră a IV, şi să ne luăm 
după urma mustăcioşilor de Bazabuzucî.

Malurile Dunărei despre Bulgaria în comparaţie cu cele 
despre România sunt întocmai ca munţii în comparaţie 
locurile şese, cu tóté acestea în câte-va locuri ele sunt 
crestate de văî adêncî prin cari se scurge nenumërate rîu- 
leţe ce’şî iaü nascere din pólele Balcanilor. Une-or! rîuleţele 
sunt înlocuite cu rovine băltóse acoperite cu stuh şi încon
jurate de sălcii umbróse. O asemenea rovină se află în 
partea stângă a rîuluî Yid aprópe de gura sa şi se întinde 
pe suprafaţa coprinsă între satele Mocrişianî. Gulenţu, Ghi- 
ghiu, Cercelarî şi Măgura unde se varsă în Dunăre. In 
timpul de iarnă şi vremuri ploióse se formează aci o adevă
rată baltă iar în timpuri de secetă balta se transformă in- 
tr’o întinsă mare de nisip.

Dincolo de satul Măgura, pe ţărmul Românesc, se află satul 
Siliştidra, şi mai la stânga, la vre-o două chilometre, comuna 
Corabia care s'a născut numai de vr’o câţi-va ani în apro
piere de satul Celeiü. Acest oraş care pe fie-ce <|i prospe- 
rează, este singurul din porturile Române care nu are în 
partea opusă unu oraş rival apărat de cetate; pentru aceia 
se alese Corabia ca punct de trecere peste Dunăre.

Turcii se bat ca nisce lei, dar numai în dosul redutelor 
saü atunci când sciü că aü în apropiere un loc de retra
gere întărit; însă fără nici o lucrare de apărare şi la câmp 
deschis Turcii mu sunt buni de nimic. Yădănd că Românii 
aü stabilit mal multe baterii pe malul Dunării în dreptul 
Corabie! si chiar aü durat oare-care lucrări de fortificare, 

mai în vale de oraş, Turcii voiră să’î imiteze şi tră-

cu

!{

ce-va
mise de mai multe ori lucrător! ca să întărească coasta rîu
luî şi gura rovine! prin oare-care tăbiî, dar tunurile române 
bine îndreptate nu .le dădură pace şi’I siliră să se retragă 
cu câte-va chilometre ma! înăuntru şi să se stabilească 
în satul Ghighiu departe de bătaia tunurilor românesc!. 

După aceia Osman Paşa, comandantul tuturor armiilor



10

turce dintre Yidin şi Nicop »le, concentra în dreptul Corabie! 
mai multe mi! de Nizam! şi Redit! ca să respingă o eventuală 
•surprindere, şi făcu oare-care lucrări de fortificâţiune ca să 
împiedece pe Romănî de a trece Dunărea şi a coprinde Ra- 
ohova pe la spate ; dar după ce că<Ju Nicopoli în mânile Ruşi
lor şi Turci! tură nevoiţ! a se retrage ma! în interiorul Bulga
riei, şi după ce se concentra şi se întări la Plevna, Osman iş! 
retrase oştile de la G-hiughiu la Măgura şi nu lăsă de cât nu
mai vr’o patru sute de redifî ca să supravegheze pe inimic 

. şi să facă cunoscut la timp orî-ce mişcare vor face.
Aceşti patru sute de Turc! pentru grosul armate! romane 

era un paiu de grâü în faţa vêntuluï pe care ’1 nimicesc© 
nu ma! cu o suflare, dar pentru aşezarea unui pod erau 
destul de numeroşi ca să zădărnicească tentativele inimi
cilor şi să ’i ţie în loc până să sosească ajutoare îndestu
lătoare. de la Yidin.. Rahova saü Plevna. Iată pentru ce 
Români! trimise o recunoascere dincolo de Dunăre şi iată 
pentru ce căpitan Buzdugan se jură înainte d'a pleca să 
cureţe litoralul de nişte duşman! atât de periculoşi.'

Başibuzucil noştri pe care ’! lăsar&m mergênd în trapul 
cel mic al cailor lor spre Mocrişianî, după o călărie de două 
ore, suiră şi coborîră dealul ce desparte cursul Osmeî de 
al Yiduluî, trecură prin vad cursul aceluî riü şi se opriră 
să se odihnească înaintea une! case din satul Mocrişuluî, 
pe care locuitorii îl părăsise de la începutul ostilităţilor.

După ce se odihniră şi înbucară ce-va din ceia ce aveaü 
asupră-le, fioroşi! osmanii! încălecară iarăşi pe ca! şi ple
cară înainte pe îngustul drum dintre Dunăre şi rovine care 
conduce la Cercelan şi Măgura.

Pe când mergea legănânda-se pe sub boita sălciilor, fiind
că cai! lor îşi scoteaü picioarele cu anevoinţă din stratul de 
nisip ce acoperea drumul, văzură viind spre e! din partea 
opusă câţî-va redifî tot călăii, şi ajungênd faţă în faţă, se 
salutară jumătate milităreşte jumătate oriental.

— Alah să vă dea tot ce doriţî, (Jisese unul din redifî.
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— Alah să ne dăruiască biruinţă împotriva duşmanilor,, 
răspunse căpetenia de başibujuci în cea mai curată limbă* 
Turcească.

— De unde veniţi şi unde vë duceţi ? întrebă rediful.
— Venim de la Plevna şi mergem la Ghigiu cu poruncă 

din partea lui Osman Paşa.
— Mergeţi şi proorocul să vë povăţuiască cu noroc paşii.
— Amin, dar voi unde vë duceţi ?
— Noi ne ducem după' zacherele că s a sfîrşit demânca» 

rea în tabără.
— Măncaţî bine p'aici?
— Dar voi la Plevna?
— Foarte bine,, pilaf fără orez şi friptură fără de carne-
— Ca şi noi ; de aceia ne-am hotărît să colindăm până 

om da de' buluc.
— Cale bună si cu noroc.»
— Alah să vë fie într’ajutor.
După ce se depărtară Turcii căt-va, capul başibuzucilor 

se intórse către omenii së! şi le clise, lucru de mirare în 
romänQßce, cele următoare :

— Mireanu Stoica din Rast.
— Aici căpitane, rëspunse un başibuzuc tot în Românesce- 

salutând desgheţat ca curcani! noştri!.
— Mai sei! tu să nimeresc! fes turcesc din depărtare de- 

200 paşi.
— E! ! ba bine că nu ; dacă ’mi veî porunci dau fără să 

greşesc şr de la trei sute.
— Dar tu Muşiate al Iu! moş Răpciune de la DăbulenL 

ma! ie! pasărea din slava cerului?
— Ba şi Auturile, d-le Căpitan.
— Bine băeţî, atunci luaţi-v0 la întrecere cu Coman Voi- 

nea din Cloşan! care a lovit de atâtea or! ursul la mir de 
la trei sute de paşi, şi doborîţi-mî la pâmênt cu carabinele 
voastre trei din âi găligani de turci care se duc după pun- 
găşeală, dar sciţi să nu <|ică nici cârc. Ascundeji-vë colo în
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laturea drumului după ăl stuf de bălării ca să nu priceapă 
că sunteţi din .ai noştri! şi răbufn;ţi-mi-i cât clipesc! din 
•ochi.

Treî başibujuc! unul nalt ca un brad şi do! mărunţei şi 
bine legaţi descălecară iute, şi după ce dătură frânele pe mâ- 
nele vecinilor, o tuliră pe jos spre stogul de bălării şi înţr’o 
clipă dispărură într’însele.

Turcii care plecase după pleaşcă nu se grăbeau d’a merge 
asa iute căci călcaţi p’un păment încă ne bântuit de duş
mani; soarele abia începuse să sfinţească şi ţinta vitejescilor 
lor întreprinderi, bulgărescul Tristenic şi vecinităţile sale, nu 
erau atât de departe. Ei ca nisce buni orientali ce erau mer
geau legănându-se cu ochii pe jumătate închişi şi mormăind a 
lene o manea indolentă ca şi mersul lor. De o dată însă 
isbucni de la spatele lor trei bubuituri puternice, şi treî din 
camarad ii lor căzură după cai jos şi se rostogoliră în ţă- 
rină tără viaţă şi cu ţestele pătrurse de câte un glonţ de 
carabină.

— Moscov ! strigară ei spăimentaţi, şi în loc d'a se grupa 
la un loc şi a opune inimicului o resistenţă desperată, se 
răsniră ca puii de potârniche şi o luară în góna cailor pe 
câmpul cel mare, unii spre mia^ă-nopte, alţii spre apus şi 
alţii spre răsârit. Numai unul o apucă spre partea de unde 
plecase.,

Y.

Patru sute goniţţ de patru-deci

Fugarul găsi ceata de başibuzuci ce întâlnise în cale 
ceva mai înainte î n prada celei mal vii închietudini ; ei se 
baricadase în dosul unui mânuchiü de sălcii ce mărginea o 
rovină şi stau călări şi cu carabinele în mână gata d’a în
frunta ori-ce eventualitate.

— Fugiţi, strigâ acesta în prada celei mai cumplite
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spaime, Moscoviï ne-a înconjurat, cardaşii mei sunt morţi 
şi numai eü am scăpat, fug ţi. •

— Aman, strigară başibuzucii dând pinteni cailor şi 
puindu-se şi eî pe o fugă nebună galopănd prin noianul de 
nisip al drumului după fugarul ce le servea drept călăuză.

Pe când fugeaü ast-fel într’o gonă vârtegiosă, audiră la 
spatele lor o salvă de mai multe împuşcături care din no
rocire nu isbi pe nimeni, şi după densa un sir necontenit de 
împuşcături care ’Ï urmărea fără preget. Pericolul simţit 
la spate gata d’ai sosi dete cailor aripe şi călăreţilor o uşu
rinţă de pasăre, ast-fel că pământul aluneca sub eî şi co
pacii şi colibele isolate sburaü ca nisce năluce prin preju
rul lor.

Cu toate acestea nóptea începu să sosâscă, o nópte fără 
de lună şi stele,, o noapte posomorită ca şi locurile prin 
care fugeaü. Pe cănd alergau ast-fel urmăriţi mereu de îm
puşcături dar nu sosiţi, nici hărţuiţi, sgomotul cobitor al erbei 
de puşcă începu- să se amestece cu doué alte sgomote nu mal 
puţin imposante: sus în bolta perească începu să se audă 
mugetul depărtat al tunetului precedat de fulgere dese şi 
scânteitore şi jos un urlet nu mai puţin formidabil : sgo
motul produs de valurile Dunărei ce se loveau de maluri 
care asurzeaţi urechile spăimentate ale fugarilor cu sune
tele cele mai sinistre.

Ei însă nu prea băgară în seamă aste sgomote ce pro
duceaţi un tumult înfiorător, fiind într’una biciuiţi de spaima 
împuşcăturilor de la spate, ci alergaü de mâncau pământul 
sub conducerea nizamului ce plecase după pleaşcă. Pe când 
întunerecul copleşise cu totul pământul în cât nu se mai 
zărea pe bolta cerească nici o rază de lumină, începu să se 
zărească în depărtare spre partea către care alergau eî mai 
multe licăriri ca nişte stele.

— Iată Ghighiu ! strigă conducătorul scoţând din piept o- 
respiram ne de uşiurare.

— Am scăpat! replică voios unul din başibuzuci.
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— O ! încă nu, răspunse nizamul, căci mai e mult până 
s’ajungem acolo.

— Ce mult ! o palmă de loc ; nu veiji ce lămurit se dă- 
resc focurile?

— Aşa ar fi daca am putea merge drept, dar sunt piedice 
multe.

— Să trecem peste ele ; căci acum nu mai e vremea d’a 
respecta porumburile ghiaurilor de Bulgari ! *

— Alea nu sunt porumburî ci rogoz şi trestie ! d'aci încep 
rovinele care din pricina ploilor ce aü căcjut în luna trecută 
sunt încă pline cu apă şi noroiü de se îneacă omul în el 
cu cal cu tot.

— Aman ! aman ; strigară bieţii başibuzucî bocindu-se de 
necaz.

A fost noroc mare pe ei că s’a răsnit unul din redifï şi 
a îuat’o spre partea locului, căci fără conducerea lui, negreşit 
s'ar fi afundat în negrul dedal de stuf chiar de n’ar fi fost 
aşa de cumplit urmăriţi. Aveau şi de ce să se rătăcească 
căci drumul era forte cotit şi^forte capricios ; aci mergeai pe 
lângă malurile riuluî de se auijea trâmbiţele armatei ro
mânesc! după malul opus, şi aci se depărtau de nu se mai 
audeaü de loc sgomotul valurilor. Drumul aci tăia în două 
o întinsă câmpie de nisip mărunt şi adine de se îngropa 
copita calului până în glesne, şi aci se strângea , şi rădea 
şerpuind marginele a doua rovine pline ochiü cu apă ver
tue, în care bróscele ţ:neau un concert infernal.

Focurile spre care alergau aci se măreau şi luminau im" 
prejurimele ca cum ar fi şi ajuns, aci se depărtau de se 
zăreau numai ca o scânteioră şi aci dispăreau cu totul după 
câte o grupă de sălcii. O succesiune atât de capriţiosă de 
speranţe şi desnădejdî, de bucurie şi întristare, de mântuire 
şi perdare ar fi scos din răbdare pe omul cel maî puţin expus 
şi nu atât de prigonit cum eraü bieţii fugari. Ei erau ca 
şi nebuni. Caii sub el inundaţi de năduşeală începuse să 
tremure şi să nu se mai supue frîulul; speranţa în el in

ii
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cepuse să se stingă şi să nu mai aspire mântuire; o dată' 
fu p'aprópe s’o ia drept prin rogoz întâmple-se ce s’o În
tâmpla şi altă dată, vëzénd că iar să depărtează de flăcă
rile povëÇuitore, era să se oprească in loc şi să dea în fine 
ochi cu misteriosul inimic care ’Ï urmărea fără de cruţare.

Din norocire sosi tocmai când speraű mai puţin. După 
ce făcură cel mai mare ocol care Ji sili să meargă un cuart 
de oră înapoi spre partea de unde venise şi mai în paralel 
cu Dunărea, cotiră spre stânga pe lângă un tufăriş de săl
cii pletóse şi de o dată fură inundaţi de o lumină vie şi 
fâlfâitore.

— Cine e 1 strigă de o dată în turceşte vocea puternică 
a unei sentinele.

— Fraţi, rëspunse în aceiaşi limbă rediful fugar, chiamă 
mai curând şeful de streajă, că suntem cu toţii în primejdie, 
vin Moscovii.

Santinela în loc d’a chema caporalul dete semnalul de 
alarmă şi într’o clipă fură înconjuraţi de o muJţinie de 
umbre.

— Ce este? strigă căpetenia postului sărind din cort, 
frecându-se la och\

— Suntem urmăriţi de un numër mare de duşmani, rës
punse rediful ; fraţii mei sunt morţi şi noi suntem fugăriţi.

— Unde sunt duşmanii?
— Vin în urma nostră; ne-a urmărit cu împuşcăturile 

lor până la cotitura de la Cercelan.
— Am audit împuşcături din depărtare, dise un oficer în

fiorând u*se.
— Şi eü, şi eü adaose alţi oficeri.
— Câţi sunt ? întrebă comandantul pe redif.

— Nu ştiă căci înoptase, dar trebue să fie mulţi.
— Mulţi ca nisipul Mării, adaose unul din başibuzuci.
— Dar voi cine sunteţi şi de unde veniţi ? întrebă coman

dantul cu restire.
— Noi, efendi, rëspunse comandantul başibuzucilor, suntem
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başibuzuci din ceata lui Nuredin ben Muselini din Vraţaşi, 
venim de la Plevna trămişi de însuşi Osman paşa ca să vö 
vestim că Moscoviî s’aii strâns din tóté părţile şi aft co
prins Plevna despre apus şi miadă-<Ji, că Românii au trecut 
Dunărea pe la Nicopoli şi vin încoace ca să 'ia Rahova pe la 
spate, şi că porunca sa este d’a ne grămădi cu toţii la Ra- 
chova ca să dăm cu mai multă bărbăţie piept cu duşmanii.

— Unde e porunca? întrebă căpitanul.
— Poruncă scrisă nu ’mi-a dat. căci pe la Plevna omenii 

vöd de bătae şi săpat iar nu de scris, dar ’mi-a dis să'ţi 
spuiü prin viü graiü că dacă duşmanul te isbeşte să te re
tragi căci viaţa nizamilor este trebuinciosă pentru lupte 
mai folositóre. Dacă vrei să më eredi bine dacă nu fă cum 
scit. Duşmanul au(Ji-l a sosit.

Intr’adevër duşmanul sosise căci după un cuart de oră de 
tăcere se aucli în aer un formidabil strigăt de ura urmat de o 
detunătură puternică de puşci pe care ecoul Dunărei îl repetă 
de mii de ori. In acelaşi timp furtuna isbucni, vîntul îm- 
prăştiă focul de rogoz şi ploaia care începuse să cadă în 
torente îl stinse pe dată, în cât tabăra rernase in întunerec 
ca cum însăşi natura s’ar fi aliat cu duşmanii.

Ast concurs de evenimente : ploaia, împuşcăturele şrspăi- 
mentătorele poveşti ale başibuzucilor, băgâ gróza în tabără. 
Comandantul ar fi vrut să verifice faptele şi să se convingă 
de numërul inimicilor şi de mărimea primejdiei, darlocote 

. nenţiî sëï şi grosul armatei deja înnebunită de frică, înce 
puse să strângă corturile şi să se prepare de fugă, căci locul 
era cât se póte de nefavorabil pentru apărare contra unui 

y atac despre uscat şi la cas de înfrângere erau ameninţaţi 
d’a fi chiar aruncaţi în Dunăre.

Comandantul ar fi mai résistât căci era un brav anatolit, 
dar vëdênd panica ce se rëspândise în omenii sei şi ten
dinţa de înconjurare ce manifestau inimicii cei nev0(|uţi, dătu 
ordinul de retragere în regulă şi porni spre Rachova. Tu
nuri n’aveaü cu ei fiind numai o anteguardă înaintată care
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sà observe mişcările Românilor de la Corabia şi să apere 
calea Vidinuluî, dar bagage aveaü destule.

— Voï, dise căpitanul înainte de a pleca adresându-se 
către capul başibuzucilor, voï veţi rëmânea cu o jumëtate ceas 
mai înapoi ca sâ apăraţi retragerea şi să păziţi carele cu 
bagaje; insă să ştiţi că dacă voiă vedea pe unul din voi în 
coda oştilor mele îl împuşc pe dată.

Basibuzucii se supuse şi retragerea se făcu in totă re
gula de şi cam in neregulă şi prea in delete ; îndată însă 
ce dispărură în umbra nopţei ultimele plutóne de Nizamî 
locul taberiî se umplu de un numër de 20 călăraşi Români 
care năvăliră la care, legară cobză pe chirigii, şi după ce 
se asigurară că n’a mai rëmas nici un spion prin prejur, dătură 
pinteni cailor şi împreună cu başibuzucii se luară în gonă 
dupô fugari scoţând din gură ţipetele cele mai sôlbatice şi
din carabine bubuiturile cele mai asurditóre.>

Turcii fură forte curând ajunşi, şi lucru de mirare, fraţii 
lor de un sânge şi d’o lege cu ei, să năpustiră ca sélbaticií 
spre coda lor şi cât clipesci din ochi o făcu praf şi fârime şi 
transformă retragerea într’o adevărată fugăreală, şi nu’i lăsă 
până ce nu’i băgă val vârtej între meterezurile Yadinului, 
După* ce’I lăsară acolo ca să’şî vie în lire, până să nu se lumi
neze bine de diuă, fugâtorii se intórse înapoi de unde plecase, 
şi ajungând se numârară şi se găsiră împreună cu călăraşii, a- 
dică de acea escortă de care se despărţise la Muselim-Selo 40 
de inşi în për, adică aţâţi câţi plecase din Corabia. Panica 
fusese atât de puternică între fugăriţi în cât nici nu cute
zase să dea un singur foc măcar.

îndată ce se lumină bine de diuă, başibuzucii noştriî se 
spălară. îşi lepădară din cap fesurile şi cialmalele şi dupe 
ei fiicele şi ciacşirii, şi transformându-se în 20 curpănaşi şi 
20 călăraşi toţi pui de Români şi fii de Olteni, porniră spre Du
năre.. Căpitan Busdugan era în fruntea lor.

Patru-deci de oşteni Români pusese pe gonă un tabor 
de 400 de nizamî Turci !

:
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! VI.

Trecerea Dunării

Frumosă e viaţa bravilor, frumoşă şi desfătătore ! ei sunt 
de toţi sărbătoriţi, de toţi pismuiţi, de toţi iubiţi. Toţi ii 
laudă, toţi îi dcsmerdă şi’i îmbrăţşăijă, până şi duşmanii* 
Ferice de acela ce scie să’şi facă cu distincţiune datoria 
pe câmpul de ondre ; viaţa sa este un şir neprecurmat de 
ovaţiuni şi numele săă rămâne nemuritor chiar şi după. 
morte.

Câpitan Busdugan şi ai săi 'şi aû expus viaţa pentru bi- 
nele comun şi a intrat fără de tăină în trâmba de duş
mani, dar după biruinţă a fost cu prisos răsplătit.

După ce scăpară de inimic vitejii noştri dăturâ foc la trei ra
chete, semn de mal nainte convenit şi apoi arborară \ avilionui 
României pe prăjina pe care fâlfăise cu o oră mai nainte 
semiluna otomană. Românii vădănd de dincoa semnalele şi 
mai cu sămă scumpul simbol al patriei fâlfâind pe pamăn- 
tul duşmănesc, scóse din piepturi urale entusiasmate şi in
tro clipă Dunărea fu presărată de decimi de bărci pline 
cu pontonierî cari veneaû să readucă în patrie pe aceia ce 
dobêndise fără vărsare de sânge un capăt de pod sigur şi 
ne bântuit de duşmani.

Ajungând în Corabia împreună cu ai săi şi cu bagajele 
luate de la inimici întregi şi nevătămate, căpitan Busdugan 
fu primit între Români ca un adevărat biruitor. Şefii *i. 
strânse la piept cu căldură, camaradii îl îmbrăţişară cu 
frăgesime şi subalternii îl salutară cu veneraţiune ; ase 
menea fură trataţi şi omenii săi ; oficeriï cèï mai înalţi nu 
se credură înjosiţi d’a strânge în albele lor mâini inânele în
groşate de muncă care înfruntase o primejdie atât de mare 
cu aşa sânge rece şi bărbăţie şi d’a vorbi ca cu nisce prie
tini cu acei ce nu eraü de cât niscè simpli soldaţi.

A st-fel se resplătesce meritul.

!

I
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După ce trecu avèntul entusiasmuluî, căpitan Busdugan 
merse la cuart;erul general şi spuse comandantului pe rând 
tot ce a făcut, cum s’a deghisat, el şi aï sèï la Nicopoie în 
başibuzucî, cum a pus pe gonă o ceată bunicică de nizam! 
şi redif! numai cu trei împuşcături bine aţintite, cum ’şi-a 
despărţit ceata în doue părţi ca să sperie pe fugari, cum 
una a întovărăşit pe singurul redif care se întorsese îna
poi spre Măgura şi cea l’altă T-a gonit pe la spate înfrico
şând pe Turci cu împuşcături oarbe, cum apoi a băgat cu 
aceiaşi metodă panica în tabăra turcescă şi cum în fine 
au pus mâna pe bagagele lor şi pe ei ’î-a fugărit şi hărţuit 
pe la spate.

A doua di căpitan Busdugan se duse ia Grădini unde ’şl 
repetă raportul chiar înaintea Măriei Sale care sosise de 
cu seara de la Simnic, şi drept recompensă dobândi chiar 
din mâinile domnesc! Steaua Românie!, iar însoţitori! sëï vir
tutea militară.

Măria Sa abia se întorsese de la Górni Stunden unde ţinuse 
o lungă conferinţă cu Ţarul Rusie! şi cu Marele Duce Nicolae, 
comandantul suprem al armate! Rusesc!. Voind să se con
forme stăruitorelor rugăciuni ale acestor doue [nalte per- 
sóne, El în urma aprobări! consiliului de miniştrii consimţi 
d’a coopera împreunü cu armata Română alătur! cu cea 
rusescă spre a înfrânge pe inimicul comun, şi se dusese în 
persona ca să se înţelegă în astă privinţă şi să creecje ar
mie! române o posiţiune demnă de ea, adică ca aliată egală 
în drepturi cu cea rnsească, avênd comandant deosebit, po* / 

, siţiune deosebită şi rol individual în operaţiunea comună. \ 
Dorinţele sale fură pe deplin realisate şi chiar întrecute ; 
Imperatul ca să’! dovedească şi ma! mult înalta stimă de care 
se bucura, îl rugâ şiT înduplecă să priméscà comanda su
premă a arraielor aliate concentrate în jurul Plevneî şi 
Măria Sa după aceia porni spre Grădinî ca să grăbdscă 
trecerea Dunării şi concentrarea armie! Române pe teatrul. 
Jupteî. *



29

Armata era gata; cu câte-va c|ile mai înainte d'a pleca 
Vodă în Bulgaria, corpul de geniu priimise ordin d'a avea 
gata şi la îndemână pontoane îndestulătore pentru o tra
versare a Dunărei, şi drumul de fer le transportase încă de 
mult la Slatina împreună cu tot materialul şi personalul 
trebuincios. Îndată ce Corabia fu alesă ca loc primcios de” 
trecere, platformele drumului de fer fură repede descărcate 
în marginea Oltului, pontónele coborîte pe undele acestui 
lluviü şi legate una de alta, şi într’o nópte un convoiü lung 
ca un şearpe monstruos coborî Oltul şi se duse împreună 
cu apele lui în Dunăre. Turcii nu mai erau acolo ca să com
bată acest convoiü cănd ajunse la Islaz, Nicopole era deja 
ocupat de Români şi litoralul din sus până la Corabia era 
curăţit de inimici, graţie stratagemei căpitanului Busdugan ; 
aşa dar convoiul putu să ajungă fără supărare la locul sëü 
de destinaţiune şi căpitan Vasiliu, comandantul pontonieri- 
lor şi creatorul podului, se puse pe lucru şi în diua de 13 
August îl întinse între Silistripra şi insula din faţa Măgureî ; 
însă în nóptea spre 15 August isbucni fără veste o furtună 
care rupse otgónele ce ţinea legat capôtul podului prins de 
insulă şi readuse pontoanele cam încurcate la malul româ
nesc. A doua (Ji potoli ndu-se véntul, pontonieriî îşi începură 
lucrarea cu îndoită vigore, şi vëijênd că lucrarea mergea în
cet, căpitan Busdugan ceru voe de la superiorii sëï ca să 
dea şi el cu compania sa mană de ajutor bravilor lucrători 
şi dobândind autorisaţiunea, el împreună cu alţi căpitani de la 
dorobanţi şi geniu se duse împreună cu băeţii lor în insulă 
şi se puse cu vrednicie la lucru; cel ce se pricepea la dul- 
gherie puse mâna pe bardă şi teslă, ferariî şi lăcătuşii pu
seră şurupurile şi cel l’alţl împovărară puternicele lor spi
nări cu materialul’! grele, lemnării şi forării colosale şi în
cepură a le transporta de la mal pe pod şi cu chipul acesta 
reuşiră a’J da gata in (Jiua de 19 August cam pe după 

, prânz.
Acel pod era lung de 1030 de metre şi lat de 3 metre
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şi 90 centimetre. La construcţiunea sa se întrebuinţase 52 
pontoné şi doué fond aţă uni de bârne gróse bătute în pă- 
mênt pentru secţiunea de la Silistrióra şi până la insulă, şi 
46 pontoné şi alte doué fondaţiunî pentru cea de la insulă 
şi până la Măgura; distanţa între fie-care ponton era de 
8 metre şi cele doue rampe de suit eraü nalte de câte 7 
metre. Insula din mijloc nu era mai lată de cât 130 metre, 
cele doué fundamente din Silistrióra de 376 metre şi cele
lalte căpătâe despre Măgura de 216 metre.

Ca să fie apărat acest pod de atacurile vre-unuî monitor 
Turc venit despre Radio va, se stabiliră în sus de Corabia, 
la o distanţă de 3 chilometre, mai multe rîndurî de torpile, 
şi o baterie de .tunuri de asediu de calibru 15 fu pusă în 
posiţie in dreptul lor.

In fine sosi şi diua desemnată pentru trecerea steagului 
României în fruntea legiónelor sale pe teritoriul fostului său 
suveran ; acea fericită di fu diua de 20 August anul 1877 ; 
cu doué dile mai,înainte totă armata română se strămu
tase de la Grădini la Corabia, şi doué escadróne de roşiori’ 
şi un batalion de infanterie conduse de căpitan Busdugan. 
trecuse deja Dunărea în şeicî spre a protege aşezarea po 
dulul.

Ast eveniment memorabil fu hotărât a se îndeplini cu 
totă solemnitatea demnă de dînsul.

Rëposatul episcop al Râmnicului, Athanasie, venise de cu 
seară din Craiova ca să sfinţească podul şi să bine-cuvin- 
teze pe bravii care mergeau la morte spre a salva patria; 
Măria sa asemeni venise însoţit de d. I. Brătianu, preşe
dintele consiliului şi ad-interim Ministru de Resbel spre a 
inspecta ţinuta vitejilor luptători, şi o mulţime de ţărani şi 
tărgoveţî, îmbrăcaţi în haine de sărbâtore se adunase din 
locuri depărtate ca să mal îmbrăţişeze o dată pe aceia ce 
póte mergeaü ca să-şi jertfească viaţa pentru binele comun.

Armata se coborî de cu dimineaţă în lunca din preajma 
Siliştiorei chiar pe marginea Dunării şi formă un imens pă-

i
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trat în mijlocul căruia fu aşezat tabernacolul în care avea 
să se oficiere sf. leturgie şi rugăciunea pentru sâriţirea podu
lui. Episcopul înconjurat de mai tot clerul din locurile vecine 
şi de confesorii regimentelor, oficiară cu o pompă mişcăcore 
şi o rîvnă ferbinte sănta slujbă, apoi după leturgie preoţii se 
împrăştiară prin regimente şi împărtăşi cu sânta cumenică- 
tură pe toţi oştenii creştini. După aceia : principe, cler, 
ostăşime şi popor se transportară la marginea podului spre 
a asista la sfinţirea apei şi bine-cuvîntarea podului.

După ce religiunea îşi sfârşi marele sëu rol, şi după ce 
sântul prelat prin câte-va cuvinte bine simţite imbărbătă 
ânima acelor ce sburaü spre vitejie, Măria sa care se a 
şe^ase înjnijlocul oştenilor, cu o voce puternică şi vibrândt 
de emotiune cuvîntă următorul ordin de di :a a

„Oşteni,
„A. trecut anul de când lupta de peste Dunăre între Turci 

„şi creştini pune în primejdie hotarele nóstre.
„Pentru a le apăra, ţara a făcut apel la voi. La glasul 

„ei v’aţi părăsit căminele cu avântul ómenilor care aü con
ştiinţă că de la devotamentul lor atârnă fiinţa Statului 
„Român.

„Pe cât timp oştile operau în depărtare şi noî nu eram 
„ameninţaţi de cât de năvălirile unor cete de jefuitori, ne 
„puteam ţinea numai în apărarea ţgrmurilor. Acunrjnsă 
„resbelul se apropie de hotarele nóstre, şi daca Turcii ar fi 
„învingëtorï este învederat că ar năvăli cu toţii asupra ţâ- 
„reî, aducând cu dânşii măcelul, prădarea şi pustiirea.

„La astă posiţiune ca să scăpăm ţara de sâlbătăciele nă
vălitorilor, este de datoria nostră a merge să combatem. 
„pe chiar târî mul lor. o

„Ostaşi Români, voi sciţi cât de mult a suferit patria 
„nostră în timp de peste 200 ani, în care ni se răpise mij- 
„lócele de a mai apăra bărbătesce pe câmpurile de bătae 
„drepturile ei.
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„Astăzi aveţi ocasiune d’a arăta din noü vitejia vostră, 
„şi Europa întrégà stă cu ochii ţintiţi spre voi.

„Nainte dar cu inima românească, şi lumea să ne judece 
„după faptele nóstre.

„Reîncepem astăzi luptele gloriose ale străbunilor, ală
turea cu numerósele şl bravele armate ale uneia din cele 
„dintâiu puteri din lume. Armata Română de şi mică se 
„va distinge, sunt sigur, prin bravura şi disciplina eî. Ea 
„va reda ast-fel României rangul ce a avut altă-dată şi 
„care i se cuvine între naţiunile europene.

„Faceţi dar să fâlfâe din noü cu glorie drapelul Româ
nesc pe câmpul de bătae, unde strămoşii voştri aü fost, 
„secol! întregi, apărătorii legi! şi a! libertăţii.

„’Nainte dar ostaş! Români, ’nainte cu bărbăţie şi in cu
tând vă veţ! întoarce în familieie voastre, în ţara voas
tră liberă pentru voî înşivă acoperiţi de aplauseîe întrege! 
„naţiuni.

„CAROL“1)

Efectul ce produse în şirurile armate! această patriotică, 
cuvântare se ghiceşte dar nu se poate descrie ; inimele bă- 
teaü cu putere în piepturile tuturor, entusiasmul aprinse 
cu focul sacru sângele tuturor, şi lacrime ferbinţl, lacrime 
generoase, lacrime de emoţiune curgeaü ca o ploaie bine
făcătoare pe obrajii tuturor. Oficeri! se îmbrăţişeaii cu sol
daţii? civili! cu militari!, orăşeni! cu ţăranii şi toţi îş! jurau 
cu mâna pe conştinţă d’aşi jrtfi viaţa şi averile, ca Româ
nia să iasă triumfătoare.

După ce pronunţă ordinul de (|i, Domnul trecu în revistă 
toată armata şi apo! îi dătu câte-va ore de repaos ca să

* îmbucă ceva şi să’ş! ia adio de la fiinţele drage. Astă des
părţire produse scenele cele mal gingaşe şi cele mai miş-

1) Originalul ordinului de di este estras ; din „Românul" de la 28 
August 1877 din care s’a scos numai pasagele relative la cooperarea t

* României cu Rusia care atuncia erau la locul lor şi acum ar fi fost 
, l'ără do efect (1881).
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cătoare. Corabia şi împrejmuirile ei erau transformate în- 
tr’un mare balciü, dar nu bâlciü în care se vinde şi cumpără, 
ci în loc de întâlnire în care fiinţe din regiunile cele mai de
părtate îşi dau mâna frăţească şi petrec la o laltă cate-va 
ore mai 'nainte de a se despărţi unii de alţii poate pentru 
tot-d'auna.

Venise acolo oameni din toate părţile şi din toate regiu
nile : părinţi, mume, fraţi, surori şi mai cu seamă tinere 
soţii, venise cu copilaşii de mână din locurile cele mai 
depărtate, mânate de aprigul dor, spre a mai strânge o dată 
la sîn pe iubitul sufletului lor. Dunărea, Carpaţiî, Jiul, Oltul, 
Argeşul, Dâmboviţa şi chiar Şiretul, Jijia şi Prutul văduse 
depărtându-se de pe ţărmurile lor trâmbe compacte de fiinţi 
de toate sexurile şi toate vârstele, cari se îndreptase spn 
acea parte unde se vedea fâlfâind falnicul vultur strămo 
şese, şi cu mic cu mare alergaü îmbulzindu-se spre a zice 
încă o dată cale bună acelor ce mergeaü ca să rescumpere 
cu preţul sângelui lor măreţia strămoşească.

Toţi aduceaü cu dânşii câte ceva ; unii haine calde şi gros
cioare pentru a odihni oasele în vremuri rele, alţii rufe cu
rate care ţin sănătatea corpului, alţii merinde gustoase şi 
vin generos care întăresce inima, şi mai toţi câte ceva bă- 
nişori, mai toţi agonisiţi cu sudoarea de sânge a celor mai 
eroice privaţiuni. .

Nisipoasa vale a Dunărei într’o clipă fu transformată în- 
tr'o imensă constelaţiune de mese întinse pe pămănt şi în
conjurate de grupe vesele şi sgomotoase cari umpleaü aerul 
de felurite sunete de bucurie. Nici scârţâitul lăutarilor nu 
lipsea d’a face să sburde îniraele voinicilor.

Părinţii, fraţii, surorile, soţiile şi copii petreceaű la o laltă 
cu iubiţii lor, bând şi mâncând ; plosca se plimba din mână' 
în mână, şi oaspeţii rîdeaü şi gluraeaü cu veselie ascultând 
doinele lăutarilor fără să se mai gândească la-ora de por
nire.

Insă neînduplecăcioasa scurgere a timpului îi smulse din

!..
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braţele desfătării tocmai atunci când le era mai drag, şi 
sunetul trirabiţei şi cobitorul uruit al tobei care începu să 
bată adunarea, făcu pe soldaţi să sară în sus gata la che
mare, spre a se înşirui sub cutele steagului. Atunci ca prin 
o baghetă magică se schimbă într’o clipă tot aspectul pri- 
valiscel ; veselia se transformă în întristare, cântecele în 
lacrimi, petrecerea in jale.

Ici vedeai părinţi gârboviţi de bătrâneţe strängend cu 
foc la sîn tinerii lor feţi pentru cari să străduise aţâţi a- 
marl ani; dincoa vedeai tineri soţi mergênd alături cu so
ţioarele lor cu braţele încărcate de copilaşi, neîndurându se 
d'a se deslipi de drăgăstoasa înlănţuirea braţelor lor; din
colo părinţi duios! cu puşca dorobanţului în spate, mergênd 
în braţe cu dragii lor copilaşi şi strângêndu’ï la sîn, şi să- 
rutându'I, şi plângênd, şi nesăturându-se d’a-’I tot îmbrăţişa 
şi desmerda; şi pretutindeni, fiii, fraţii, rude, sărutându-se 
şi urându’şî càlôtorie bună şi întoarcere norocită, cu ochii 
înmuiaţi în lacrëml.

In fine pe la trei ore după amia^I totul se sfirşi, coloa
nele începură să se pue în mişcare, anteguavda intră în 
pod şi după ea toată armata în sunetele melodioase ale 
musicilor cari executau marşuri mişcătoare. Un ura for
midabil salută plecarea armiei românesc! spre câmpii de 
vitejie şi alt ura şi mal formidabil salută călcarea pâmên- 
tulul duşmănesc.

Domnitorul înconjurat de statul său major stătu nemiş
cat în capul podului până ce trecu toată diviziunea III, şi 
când să treacă si a doua, un oiicer de dorobanţi, un căpi
tan pe al cărui pept deja strălucea Steaua Român el, se 
presintâ înaintea Măriei Sale şi’I ceru voe d’a-I face o ru
găciune.

— Măria Ta, (Jise el cu curagiu, sunt căpitan din primul 
regiment. de dorobanţi.

— Te cunosc, rëspunse Măria Sa, eşti căpitan Busdugan
care al făcut acea curagioasă recunoascere peste Dunăre ;»
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’dacă voeşti să’rni ceri vr’o răsplătire vorbeşte căci ţi o da
torez.

— Măria Ta, rëspunse el, viü în numele celor patru-deci 
care au făcut recunoascerea împreună cu mine, să vë ru
găm ca, drept răsplătire, să ne permutaţi intr'unul din re
gimentele ce se duc dincolo, căci divisiunea noastră este 
•condamnată de a rămânea dincoa, şi noi ardem de dorinţă d’a 
ne bate cu o oră mai curănd.

Asemenea cereri nu se pot refuza. Capul armatei foarte 
mişcat de asemenea rugăciune, strânse cu ardoare mâna 
bravului căpitan şi apoi îi <Jise :

— Te permut în al 13 regiment de dorobanţi ; du*te ca 
cavaler al Stelei României şi întoarce-te ca oficer.

Căpitan Busdugan salută cu ochii inundaţi de lacrămi 
•de bucurie, şi peste o oră el şi cei patru-decï aï lui eraü 
•dincolo de Dunăre în satul Ghighiu.

Domnitorul plecă la Turnu-Măgurele, iar podul după ce 
trecu toată armata de operaţiune fu strâns şi aşezat din 
noü între Nicopole şi Turnu Măgurele.

VIL

Regimentul al XIII de Dorobanţi

Drumul ce apucă colonele române nu fuse acela ce tra
versase Busdugan şi ai săi când cu recunoascerea, ci a]tul 
croit d'a dreptul de la Ghigiu, spre Bresleniţa. După ce se 
odihni puţin la Ghigiu, oastea porni din noü meigend cu 
multă greutate prin nisip şi ajunse la Gulenţî pe la miedul 
•nopţii ; acolo stătu puţin până ce corpul de geniu aşedâ un pod 
pasager peste Vid lângă cel distrus de Turci, şi după ce 
trecu Vidui în dreptul Cretei, se opri pe la 8 ore de dimi
neaţă la Isarlic (Găureni) ca să se mai odihnească. Pe la 
•o oră după amiacji sosi la Musel i insei o, sat situat pe nul
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Osma la sudul Nicopolului ; după aceia apuca şoseaua dintre- 
Nicopole şi Plevna, trecu prin Debova, Assagi Meciaca care 
nu fusese părăsită de populaţiunea sa de gintă Tătară, şi 
se opri la Cujilovaţ unde era tăbărită divisia IV. In tot 
timpul acestei călătorii merse mai într’una fără să întâm
pine pe drum cea mai mică împiedicare. Comandantul Vi- 
dinului fusese vestit de cu vreme de tendinţele Românilor 
şi de măsurile ce luase d’a trece Dunărea spre Plevna, şi 
trărnisese o coloană puternică ca să’I oprească, dar mişcă
rile acestei coloane fură prea indolente, ast-fel că Românii 
se şi stabilise şi întărise în jurul PievneT, când eî abia 
ajunse la Jtachova. Primele posiţiunî ocupate de ^Români 
fură Ribna, Bresleniţa, Calişovaţ şi Cujilovicï ;• aripele*'in
fanteriei se întindea de la Ribna până la Tristelnicul Tur
cesc unde se împreună cu aripa dreaptă a armiei rusescir 
şi cavaleria, adică roşiorii şi călăraşii, se înşiruiră de acolo 
la dreapta spre nul Vid ca să apere flancul drept, al ar
matei, române, cutreerând într’una partea de dincoa şi de ^ 
dincolo de Vid dintre Calişovaţ, Mirtoviţa, Demirkioî şi Très- 
tenicul bulgăresc şi se întindea până la Malialeta fără însă 
a se stabili unde-v&.

Plevna, precum seim, este o văgăună înconjurată de dea
luri lipsite de vegetaţiune mare şi acoperită cu vil despre 
Radisovo şi cu porumb şi grâne despre Griviţa, Opanez şi 
Verbiţa! Satele din prejur fusese părăsite de locuitorii săi 
de la luarea Nicopolei încoa şi casele fusese arse şi des- 
velite de către başibujuci, ast-fel că Românii când sosiră, 
se găsiră curat pe câmp deschis, expuşi arşiţei soarelui şi 
umedele! ploilor. Insă Românii nu sunt d’aceia ce stau cu 
mâuele in sin ; el de mult se cunosc cu nevoia, de mal 
multe ori au dat cu capul de pragul de sus şi scie ce e 
de făcut când n’aü de nici unele ; îşi lăsară dar puscele la 
o parte, apucară casmalele şi topoarele de coadă, [durară 
bordee scil colea spaţioase,**;bine aerate şi călduroase .‘'cum 
sciü el să facă, tăiară tot rogozul ce găsiră prin valea Vi-
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■duluî, mai aduse cu carele trenului ceva trestie şi de la 
Dunăre, şi neajungându-le mai dete şi prin porumbul bulgă
resc şi înveliră cu dênsul bordeele şi casele desvelite din 
satele pustiite şi îşi durară locuinţe de adăpost.

In acelaş timp geniul şi artileria durară fortificaţiunî, 
redute, lunete, drumuri acoperite si tot ce trebue unei ar
mate prevăzătoare şpre a evita un atac neasceptatşi apoi 
începură să strângă cercul de înconjurare şi să se apropie 
mal mult de Plevna. Mal în tăi ü corpul de genitt al dividieî 
construi reduta Creta pe malul Vidului chiar în dreptul lo
cului pe unde avea să treacă cele alte două diviziuni ce veneau 
de la Corabia ; după aceia statul major întinse lucrările până 
aproape de Ribna care era tot în marginea Vidului, dar mal 
aproape de Plevna, unde clădi iarăşi lin tort; mal construi 
un altul la Calisovaţ, şi după ce sosi toată armata. începu 
să strângă cercul într’una şi să facă pe rând redutele : Bu- 
curesci, Bechet şi Verbiţa, luneta Turnul, luneta Iaşi, lu
neta Craiova şi în fine fortul Alexandru, fortul Tudor şi 
fortul marelui duce Njcolae din faţa Griviţel.

îndată ce se stabili toate forţele armate ale României 
în jurul Plevneî şi îşi aşeză cuartierul general în Verbiţa 
şi cuartierul comandantului suprem în Poradim, se adună 
un consiliu mare de resbel şi se stabili definitiv planul de 
atac. Măria Sa, Principele României, emise ideia d’a trata 
pe Osman Paşa ca Germanii pe Bazaine, adică d’al încon
jura cu un zid de fier din toate părţile şi d’ală lăsa să se 
predea de foame ; dar astă părere înţeleaptă nu fu adoptată, 
atât din causa insuficienţei numărului, cât şi din pricina 
nerăbdării. Ruşii voiau cu ori ce preţ să facă ţarului de 
Ziua lui un cadou demn de el, adică Griviţa, dacă nu în
săşi Plevna, şi Românii ardeau de dorinţă d’aşî da o dată 
pe faţă calităţile resbelnice, ca să se sfîrşească o dată cu 
defăimările, şi să nu dea ocazie lumel d’a-î acuza că de 
frică aü adoptat un asemenea plan care a făcut gloria ma
reşalului de Moltke.
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Aşa dar planul de acţiune imediată fu adoptată şi cel& 
de înconjurare•şi teraporisare înlăturat; raësura d’a cruţa, 
viaţa a (Jeciraî de inii de bravi fu respinsă şi decisiunea d'a 

. sacrifica atâţia oşteni pentru realisarea unei ambiţiuni de
şarte fu adoptat cu mare majoritate. îndată ce se priimi 
de către toţi acest plan de rësboiü. căpeteniele armatei 
hotărîră ca acţiunea decisivă să aibă loc în (Jiua de 30- 
August şi bombardarea generală începu chiar de la 25. 
Planul era hotărît şi cu toate astea oştenii cari aveau să’l 
esecute încă nu eraű vestiţi şi aşteptah cu neastâmpăr 
şi curiositate momentul de acţiune.

Acel moment sosi, G-riviţa fu aleasă ca objectiv princi
pal al atacului hotăritor, fiiud-că după planurile statului 
major rusesc astă posiţiune domina Plevna şi din înălţi- 
mele el artileria ‘creştină putea să trăsnească toate cele 
alte posiţiunî şi să iacă imposibilă şederea într’ênsele. Tris
tele evenimente ce avură loc mai pe urmă dovediră că 
planurile rusesc! nu eraü esacte şi Griviţa nu poseda acea 
calitate 'decisivă. 9

G-riviţa. după planurile Rusesc!, avea numai un fort, acela 
ce se vedea ; Griviţa No. 2, a cărei descoperire a costat 
viaţa a atâtor mi! de Români, nu era încă cunoscută ; se 
decisese dar ca Românii să atace pe ceia ce se vedea despre 
Bucova şi Verbiţa, iar Ruşii să atace cele alte întăriri des
pre Radisovo şi Bulgărenl. Spre partea despre Bucova în 
dreptul fortului Românesc Tudor, Turcii începuse să cons
truiască un noü fort ; în deşert Românii se cercase d’a-I 
pune pe goană prin bombe şi şrapnele, căci ondulaţiunea 
terenului îl punea la adëpostul focului ; era dar de neapă
rată trebuinţă ca să fie dislocaţi de infanteria mal înainte 
d’a avea timpul să-l termine, în urmă căria Griviţa devenea 

' imposibilă de luat şi şederea Românilor în Verbiţa anevoe 
de ţinut. General Cernât, comandantul armatei Române», 
dătu ordin locotenentului Colonel Serghie Voinescu ca să 
gonească pe Turci din acea posiţiune, şi d-sa porni in di-

! .
!
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mineaţa dileï de 27 August, în capul regimentului al 13 
de Dorobanţ,! (VasluHaşi) si a unu! batalion din al 5-lea 
regiment de linie, ca să pue la îndeplinire acel ordin. Acest 
oficer distins cunoscea de la Poiana pe căpitan Busdugan 
şi avea idee de influenţa de care se bucura dânsul pe lângă 
subalterni! se!. Numai asemenea comandant putea să se 
pue în fruntea unor recruţi în resbel spre a merge la moarte 
fără să dea înapoi. înainte d’a porni trămise sâ'l cheme, 
şi după ce ’! spuse ce ascepta de la dânsul, căpitanul stri
gă voios :

— Slavă ţie Doamne, că m’a! au<Jit! şi îţî mulţumesc, 
d le Locot-Colonel, că mâ învredniceşt! a fi cel d’ântâiă 
oficer român care intră în foc. D’acum încolo n'al nici c 
grije, băeţi! noştri ard de nerăbdare d*a se bate şi voi 
merge la foc şi mai fără de grije sciind că colonelul lor 
este un viteaz. Să plecăm până încă e de dimineaţă şi fi! 
fără de grije, căc! nu te vom da de ruşine.

Artileria Româno-Rusă începuse dis-de-dimineaţă să 
bombardeze Plevna din toată părţile cu o furie ne obici
nuită. Peste 400 gur! de foc se îndreptase spre infernala 
speluncă şi trămise fără întrerupere în întăririle duşmane 
ina! mult de 20,000 de bombe. Turcii asemenea începură 
să respundă acestui formidabil atac prin cele 360 de tunuri 
ale lor într’unmod nu ma! puţin violent, dar resultatele 
erau mediocre şi dintr’o parte şi de alta, căci oameni! erau 
puş! la adăposturi, gurile de toc asemeni şi cai retraşi în 
linia de reservă. După ce artileria pregăti terenul dând 
fie-care tun 37 de focuri, locotenent-colonel Serghie Yoinescu 
eşi în capul batalioanelor mai sus citate în câmp deschis 
pe la 10 ore dimineaţa, şi îndată îşi împrăsciâ oamenii în 
coloane de Urálion.

Căpitan Busdugan făcea parte din espediţiune ca coman
dant de batalion.

Cum porniră trăgacii noştri spre liniele duşmânesci,„ fo
cul artileriei române încetâ pe dată şi turcii schimbară
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bombele cu şrapnele şi gránáté care culcau oamenii la pă
mânt cum culcă secera grâul ; gloanţele curgeau din miile 
de carabine Schnider şi Yincester cu repetiţiune ca grin
dina spre Români, însă fiî Prutului înaintau în deplină or
dine nesocotind moartea şi ne dând măcar o descărcătură. 
Atunci căzură răniţi în fruntea oştenilor sei capitan Mor- 
ţun, locotenent Marinescu, sub locotenent Harţei şi vr’o 40 
de soldaţi. între care 16 fură morţi. Până să nu cadă aceşti 
luptători, curcănaşiî noştri încă ne esperimentaţî intr-ale 
resbeluluî, înaintau cu precauţiune şi să tirau pe brânci cam 
cu sfială ; însă îndată ce văzură ţâşnind sângele din pepturile 
irâţilor lor, setea de rësbunare nimici temerea de moarte şi’i 
făcu să scoaţă un ţipăt de turbare şi să se asvârle în tur- 
bilionul de fum ca leul rănit spre vînător. Atunci puscele 
lor mai de la sine luară foc, o salvă formidabilă isbucni din 
rândurile lor şi după aceia osceniî luară armele la mână şi 
se repeziră cu capul înainte scoţând din pept un ura pu
ternic.

Turcii .stau la adăpost răsturnaţi in dosul parapetelor de 
pământ şi rezemându-şî puscele de capetele gabioanelor ce 
încă n’avusese timp a le îngropa şi daii într’una în carne 
vie fără să pată vr’o perzanie ; ghiulele sburaü pe d’asu- 
pra capetelor lor, şrapnelele se spärgeaü şi sdrumicaü pă
mântul înaintea lor, şi eiträgeaü mereu şi mereü îşi reîn- 
cărcafi armele. In curând însă le veni odihna de ca,p ; D-(Jeul 
răsbunâri! făcu să bată şi pentru victimele lor ora isbândireî.

- Intre ei şi duşmani éra o vale adâncă precedată de o 
câmpie şeşă; în fundul acelei văi puscele lor cari bateau 
destul de departe nu puteaü să răsbească căci gloanţele se 
îngropaü în mal, dar puteaü să cureţe acea câmpie de ori
ce năvălire ori cât ar fi fost de numeroasă/ Bisuindu-se în 
acest avantagiü eî trägeaü fără preget în câmpie, dar băr
băţia Românească fu mai harnică de cât repeziciunea. în- 
încărcăturilor lor; când credeau ei că între dânşii şi duş
mani e încă acea vale protectoare, se pomeniră cu Românii
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dincoa năvălind ca nisce balauri spre neterminatele lor 
parapete ; eî profitase de fumul produs de împuşcături şi 
trecuse valea mai repede de cât repeziciunea gloanţelor, şi 
suise coasta mai înainte d’a prinde Turcii de veste.

A se împotrivi contra acestui avalanş furios era peste 
putinţă Turcilor, căci reduta lor era încă deschisă şi cea 
mai mafe parte din întăririle lor fusese nimicite de bom
bele Româneşti ; hotărîră dar să se retragă pas cu pas 
şi să se lupte retrâgêndu-se până ce se vor pune sub a- 
flëpostul unui crânguleţ întărit cu şanţuri ce se afla cu 
200 de paşi mai la spatele lor, însă Românii nu le dătură 
pas, ci numai de cât se asvîrliră în şanţuri, suiră parape
tul, dădură năvală în redută cu un curagiü ne asceptat ; 
căpitan Ipătescu puse mâna pe unul din cele douë tunuri 
de care dispunea duşmanii, şi după aceia începu în redută 
o măcelărie şi o luptă pept la pept de să făcea omului 
përul măciucă. Astă lovitură crâncenă schimba retragerea 
Turcilor într’o fugă ruşinoasă. Cel d'intâiü Român ce sări . 
în visuina păgână fu căpitan Busdugan ; elü îşi expuse 
cel d’întâiu peptul împunsăturilor a mii de baionete duş
mănesc!, dar peptul sëü era de oţel şi baionetele păgâne 
nu putură să’l străpungă căci toate pepturile vitejilor sëï 
se puse la minut pavăză înainte-i ca să 1 apere şi să ni
micească primejdia. El însă nu avea nevoe de apërarenicï 
se temea de primejdie, ci sbura cu bărbăţie înaintea ei, o 
înfrunta, o provoca şi o silea să fugă dinainte’i ca o codace 
ruşinată şi bajocorită.

Bine se luptară flăcăi regimentului al 5-lea de linie ! toţi 
se purtară ca nişte strănepoţi de viteji ce erau, şi nici 
unul nu se codi d’aşi face sacra sa datorie; dar curcanii 
regimentului al 13 de dorobanţi, fii laşului şi ai Vasluiu
lui întrecură prin vrednicia lor orî-ce comparaţiune. Eî dă
dură năvală spre duşmani cu o furie înverşunată, săriră 
preste obstacole ca cum ar- fi fost într’aripaţi şi cosiră pe1 
vrăjmaşi cum se cosea fânul la vatra lor părintească. B’ai fi
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fost de piatră tot te-ai fi entusiasmat da entusiasmul lor şi 
d’aï fi fost un poltron aï fi devenit eroü prin exemplul 
eroismului lor.

Duşmanii fugeaü din’aintea lor cum fuge pleava din faţa 
vêntuluï şi armele duşmăneşti îngheţaţi împreună cu mâi- 
nele ce le ţineaţi bătute de vijelia năvălireî lor cum înghiaţă 
iarna apa bătută de crivăţ. Vaî şi amar de bieţiî Turci ! 
acei ce nu găsiră moartea pe câmpia din poalele éri viţei şi 
în crâuguleţul vecin spre care fugeau zăpăciţi, o găseaţi de 
sigur în şianţurile întăririlor iui unde cădeaţi înebuniţi de 
disperare. Românii în aprinderea lor se luară după denşii 
şi Busdugan care din sabia sa făcuse o morişcă tocătoare- 
de carne omenească sbură in capul lor şi se puse a’i fugări 
spre Griviţa. Dacă ar fi fost mai mulţi în urma lui şi ar 
fi putut profita de învălmăşeala şi panica ce coprinsese pe 
Turci în acele momente, ei ar fi luat’o de pe atunci, şi 
crunta măcelărie de la 30 August n’ar mai fi avut loc ; dar 
cei de la spatele lor fiind cu sângele mai calm, găsiră cu 
cale că succesul era pentru un debut îndestulător şi pe la 
7 ore seara dădură semnalul de retragere. Busdugan se 
retrase cu părere de rôü şi băeţii lui îl urmară blestemând 
cu necaz fatalul semnal, dar toţi se supuse, căci cea mai 

. scumpă datorie a oşteanului e aceia d’a se supune ordinului 
chiar când i se comandă- d’a întoarce spatele biruinţei. Când 
reintrară în posiţiunea dobândită cu atâta, hărnicie, găsiră în 
ea o baterie de artilerie şi un detaşament de geniu care deja _ 
se apucase d’a dura oare-care lucrări de apërare spre par
tea duşmanilor. Pe sub seară o mulţime de Turc! se cercară 
d’a-şi relua posiţiunea perdută, dar tunurile Românesc! cari 
stau ascunse sub muşuroaie de páraént ’Í trăsni de îndată 
ce apérurá şi îi făcu să înţeleagă că Românul n’are obiceü 
să dea înapoi aceia ce a luat. Astă expediţiune costă pe 

. Români 6 oficeri şi 170 soldaţi morţi şi răniţi.
Vestea vredniciei curcanilor Români de care rîsese pân’aci 

Ruşii şi se'mdoise chiar Români, produse o mare surpriză
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şi o nedescrisă. bucurie în rîndurile amicilor creştinătăţii; 
calităţile resbelnice ale Românilor fură în fine recunoscute 
şi sus proclamate, şi împăratul Rusiei, singurul care între 
toţi aï sëï pusese temeiü pe eficacitatea cooperării armatei 
Române, în ciuda coniradictorilor sëï, bëu la masă un pahar 
în onórea succesului repurtat de Români şi trămise patru
zeci cruci St. George, cea mai înnaltă distincţiune ce acor
dă Rusia eroilor sëï, acelui regiment, care, după propria 
sa mărturisire, s’a purtat eroic.

A doua di lângă virtutea militară şi Steaua României 
străluceau pe peptul căpitanului Busdugan şi crucea st. Geor
ge, de şi resbelul abia începuse !

VIII

Ajunul unei difle mari.
I

Faima cum că la 30 Augus.t avea să se dea o mare bătălie- 
se răspândi chiar din <|iua de 28 August în rândurile luptăto
rilor, şi toţi o primi cu aclamaţie de bucurie. Românii electri- 
saţî de exemplul regimentului al 13 de dorobanţi, ardeau de 
dorinţa d’a-şî da la ivelă tesaurele vredniciei lor care până. 
atunci remësese ascunse, şi doreau de a desfăşura calită
ţile lor rësboinice pe o scară mult mai întinsă şi d'a culege 
aceiaşi lauri ce dobândise regimentul al 13 de dorobanţi. 
Asemenea şi Ruşii cari până eri se uitau la ai noştrii de 
sus cu mândria superiorului spre micul interior, asceptau 
cu neastêmpër resbelul ca să se ia la întrecere cu ai noştri! 
spre a se constata care de care sunt mai voinici.

Frumosul esemplu al dorobanţilor produsese multe şi spor
nice resultate : el inspiră încrederea în sine în inimele ce
lor îndolnici, înflăcăra sufletele oştenilor curagioşi şi aţîţă 
stimulentul între toţi luptătorii. Ruşi! cei buni şi drepţi, 
cari din nefericire nu erau prea numeroşi, încetară de a se-. .
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I
ma! teme că noi vom fi un element de încurcătură în loc 
de ajutor, şi cei mai numeroşi ce pân’atunc! ne despreţuia 
şi (Jiceau în gura mare c’o să aibă nevoe de regimentele 
lor de cazaci spre a se înşirui la spatele nóstre ca să ne 
oprească d’a o rupe d’a fuga, schimbară dispreţul în ură, 
batjocura în invidie şi luarea în rîs într’o gelosie şi mal 
primejdioasă.

AI noştri sciaù, au<|iaü cu urechile acele ce tocăneati o- 
ficierii bunilor lor aliaţi prin cantinele regimentelor, dar tă
ceau mâlc şi se pregăteau din resputer! ca să dovedească 
prin fapte, iar nu prin vorbe aceia ce póte Românul.

Pe când artileria aliată cu sutele sale de tunuri vërsa * 
spre Plevna un adevërat potop de bombe şi bubuia într’una 
•diua şi nóptea fără contenire lăcend un sgomot asurzitor, 
infanteria se pregătia de luptă ca pentru o paradă mare. 
După ce sărbătoriră dupë vrednicie pe camarazii lor birui
tor! şi după ce salutară cu aclamaţiuni steagul regimentului 
învingător, care fusese decorat cu marea cruce a stelei Ro
mâniei, fie-care oştean se retrase prin corturi şi începu să-ş! 
dreagă tunicele şi să-ş! întărească nasturii, să-ş! perie bine 
hainele şi să-şî văcsuiască cişmele, să-ş! lustruească frumos, 
curelile şi să-ş! deretece prin raniţe. Făcură alămurile lucióse 
ca Oglinda, îşi curăţară puscele pe din afară şi pe din întru 
ca cum ar fi fost nou!, îşi scuturară păturile, şi spălară ru
fele şi se pregătiră de diua cea mare rî<|end , glumind şi 
sbeguindu-se ca cum n’ar.fi sciut că merg să înfrunte mórtea, 
ci ca cum ar fi asceaptat o di de mare paradă.

Cu tóté acestea toţ! sciaü că se pregäteaü de rësboiü şi 
că rèsboiul avea să fie foarte ucigător, dar nimeni nu se 
gândea la morte, ci toţ! la biruinţă, nimeni nu se întuneca 
de ideia că póte n’o să mai vadă apus de sóre. ci toţ! se 
îmbuna cu numërarea rësplàtirilor ce vor culege; nimeni 

, nú $cea dac’oî muri ce să se facă aï me! ? ci toţ! spuneau 
întrecêndu-se ce a/ea să facă când s’o întorce acasă cu 
Steaua Rămânie! pe piept.
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■
Oficierii nu erau mai puţin nepăsători de morte ; din con

tra ei cari cunosceaü mai bine din citite şi aurite tóté pe
ricolele resbelului, dau cel mai vădit exemplu de bărbăţie 
şi mergeau printre şirurile oştenilor ca să’Î înflăcăreze şi 
să le dea poveţt folositóre.

Căpitan Busdugau, căruia i se încredinţase comanda unui 
batalion, fu în (J ua de 29 August fără de preget.

De dimineaţa până seara nu încetă d’a colinda tot cam
pamentul batalionului săQ, d’a vorbi cu toţi soldaţii şi d’a 
le da sfaturi peste sfaturi.

După ce alergă şi sbătu pămăntul totă cliua, săra in loc 
d’a se odihni, chemă la sine câte opt soldaţi din fie-ce compa. 
nie împreună cu sergenţi! şi caporali! lor şi făcăndu’I rotă 
împrejurul sëü le vorbi în chipul următor :

— Copii mei, în ajunul (Jile! cele! mar! în care vrednicia 
Românăscă va reînviea după veacur! de amorţire, m’am 
crezut dator d’a vă aduna împrejurul meu cum părintele 
îşi adună copii împrejurul sëü în diua hotărîtoare viitorului 
lor, spre a le da sfaturi ca să scie cum să scape de pri
mejdie în momente de grea cumpănă. Iubiţi! meî, diua de 
mâne e anare dar e şi periculosă ; e mare căci de ea atărnă 
neatărnarea scumpei nóstre patriî, şi e primejdiosă, căci, 
dacă nu ne vom arăta demn! de încrederea ce a pus în no! 
Domnul nostru, perdem împreună cu viaţa şi fiinţa nostră 
de Români,

— Asta n’are să se întêmple ferăscă D-deu, strigă unul . 
din curcan! care purta cu fală crucea St. George pe piept.

— Sa dea D-deü să ne ferăscă, respunse’ Busdugan, căci 
atunc! ar fi va! şi amar de no! şi de copii noştrii ; mórtea 
cea mai cumplită n’ar fi atât de durerosă ca viaţa sub 
robia străinului.
. — Să n’aibi grije de una ca asta cât vom fi no! cu viaţa 
şi cu puşca în mână, strigâ un caporal din Vaslui.

— Să nu fie, copiî, să nu fie ; în mâna' nôstrâ stă d’a ne 
scăpa d’asemenea neasemănată nenorocire şi d’a ne mântui



46

•scumpa noastră patrie ; să ne aducem aminte de jertfele 
ce aü făcut străbunii noştri spre a ne păstra ţărişora şi 
să ne silim a face jertfe şi mal man

— Las pe noi căpitane, striga un zăplan din DorohoT, căci 
de geaba nu suntem noi urmaşii vitejilor Iul Stefan cel 
Mare, născuţi şi crescuţi prin preajma Dumbrăvii Roşii.

— Să nu vë • lăsaţi băeţl d’a vë face neamul de rls şi 
numele de ocară, căci atunci păcat că mal purtăm numele 
de Român. Mórtea e durerosă, dar durerile ei sunt scurte 
şi după ea urmeză liniscea veclniciel ; dar viaţa în ruşine e 
mult mai durerosă; căci chinurile el nu mai au sfîrşit ; mórtea 
e un bir pe care e dator a’l da orî-ce om chiar din minu
tul nascereî sale pe acest pâment, dar viaţa în robie este 
un bir pe care 51 plătesce numai cel mişel. Rësboindu-ne 
sau nu tot vom muri, dar murind fără a ne face datoria 
vom peri în ticăloşie, uitaţi şi ponosiţi, pe cănd dacă vom 
muri pe câmpul de cinste numele nostru va rëmânea ne
peri tor.

— Şi copil noştri! vor rosti cu fală numele părinţilor lor, 
adaose un sergent din Botoşani care lăsase acasă duol înge- 
răşl de copilaşi.

— Ce ne va folosi dacă acum ne vom arăta codacl ? urmă 
căpitanul înflăcărându-se din ce în ce ; credeţi că ne vom 
scăpa amarnica viâţă ? greşeală. Turcii biruitori ne vor pune 
pe gonă, vor trece Dunărea, şi sosindu-ne după urmă ne va 
ciopăţi fără de milă ca pe nisce mişel, ne va prăpădi hol
dele şi livezile, ne va pârjoli bisericele şi casele, şi părinţii, 
nevestele şi copil noştri!, dacă vor scăpa de ascuţitul han
gerului lor, vor fi tîrîţl, ruşinaţi şi batjocoriţi în urma ca
rului lor biruitor. De aceia mâne să nu ne cercăm a ne 
cruţa nisce <Jile ticălose printr’o mişelie şi mal ticălosă, ci 
să mergem bărbătesce cu fruntea în sus fără temere de 
primejdie, să ne facem cruce cu nădejdea în D-^eu, să <Ji* 

•cem Domne ajută şi să păşim înaint'e., ce-o vrea D (Jeu cu 
no\



47

— Da, da, ce-o vrea D-deü cu noi, strigară toţi oştenii 
entusiasmaţî.

— In tr’acele minute să nu ne mai gândim la noi şi ai 
noştri!, ci numai la ţâră, căci numai ai ei suntem ; să nu 
ne mai aducem aminte că avem a casă, nevastă şi copii cari 
fără noi vor peri de fonie, ci să mergem înainte siguri că 
după mórtea nostră ţâra va fi muma orfanilor oştenilor Ro
mâni şi că ea va hrăni şi cresce pe copii şi nevasta acelora 
ce vor peri pentru ea

— D’aşi sei una ca asta, strigă un părinte căruia i se 
inundase ochii de lacrëmî aurind de nevastă şi copii, a-şî 
merge la morte ca la prasnic.

— Aşa va fi, më jur pe cinstea mea de oştean, rëspunsi 
■căpitanul cu convincţiune.

— Atunci, strigă acelaşi soldat, facă cu mine ţâra on-ce-c 
vrea, căci eu numai am habar de o mie de morţi.

— Viaţa nostră e a ţârei nóstre, strigară toţi oşteni) în cor.
— Bravo copii mei, aşa vë voiü, striga căpitanul strän

gend mâna la cei ma! aprópe de el ; acuma ascultaţi-m0 cum 
să o jertfiţi mai cu folos şi să vë espuneţi mai puţin filele; 
Băgaţi de seamă ceia ce vë spun acum, căci de mare folos 
vë va fi pentru viitor. Dacă vi se va da ordin să mergeţi 
risipiţi, împliniţi acest ordin cu scumpëtate şi nu vë strân
geţi la.o laltă chiar când vë va chema un superior până 
nu veţi au(Ji semnalul dat din corn, căci pe câmpul pe luptă 
noi avem misiunea numai d'a vë îmbărbăta şi repeta co- - 
manda, iar comanda e în mâna şefilor supremi cari veghia^ă 
de departe la viaţa nostră. Dacă veţi primi ordin a merge 
pe brânci, feriţi-v0 d’a ridica capul în sus, căci aceasta caută 
duşmanul spre a ne ochi ca la ţintă, şi dacă veţi primi 
comanda d’a merge strânşi supuneţi-v0 macar d’ar curge 
plóie de glonţe spre voi, căci superiorii voştri! cari privesc 
de departe vede mai bine ca noi când ne e de folos a merge 
risipiţi şi când strânşi. Când vi se comandă d’a nu da fo
curi supuneţi-vă căci risipa de umpluturi perdute fără fo*
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jos este paguba cea mai primejdiósá pentru soldat în luptă. y 
Sciü că inima sburdă, că dorinţa de rësbunare silesce pe 
om ca să’şi descarce arma fără să vrea , dar nu tóté des
cărcaturile sunt de folos. Spre pildă dacă sunteţi mai de
părtaţi de cât bătaia pusei! de duşman şi daţi foc, glonţele 
sboră în vént de surda şi când vë apropiaţi şi se înferbântă !
încăerarea, vë pomeniţi cu gibernele şi sacul gol şi puşca 
mai ne trebnică de cât un ciomag; de aceia trebue să vë f
siliţi din tote puterile să nu vë risipiţi împluturile în de
şert. Asemeni să descărcaţi cu băgare de semă armele ca 
să nu vë împuşcaţi uni! pe alţii, căci sângele vostru este 
scump ţ0rel vóstre şi numai pentru ea trebue să’l jertfiţi. 
Dacă . cade camaradii voştri! răniţi, mergeţi înainte şi nu 
vë opriţi, căc! în urma vostră vin sanitari! şi medicii cari 
ridică şi dau îngrijire celor răniţi ; dacă vre-unul din voî 
cade rănit, să nu’şi scurgă puterile silindu se peste mësurà 
să părăsescă câmpul de rësboiü. căc! ajutorul sosesce şi forte __ 
adesea atêrna viaţa de la puterea ce are rănitul d’a suferi 
durerea cu bărbăţie. Dacă veţi vedea că cad şefii voştri! 
să nu vë descuragiaţ! ci să mergeţi înainte ca să’! resbu- 
naţ! urmând întocma! semnalele comandei şi luând vo! în
şivă la cas de lipsă comanda camarazilor voştri. Când veţi 
ajunge sub părapetur! nu vë năpădiţi îmbrâneîndu-ve spre 
scări, ci suiţi ve unii după alţii fără de grabă dar şi fără 
îndoială, şi când mergeţi cu gabion ele şi scările în braţe,

* puneţile în cap şi faceţi din ele un fel de scuturi cari forte 
adesea póte să vë fie mântuitore. Când mergeţi spre asalt 
asemenea nu vë grăbiţi, nu "vë aruncaţi cu baioneta în 
mână de cât când auriţi semnalul, şi când îl auriţi arun- 
caţi-v0 fără sfială înainte,’siguri fiind că biruinţa e cu acela 
ce înfruntă primejdia mai cu bărbăţie. Acum duceţi vë pe 

xla corturile vóstre ca să vë odihniţi şi mâine în (Joii de 
di o'fi ţi gata ca la paradă şi ţineţi ochii ţintă la mine gata 
d’a alerga acolo unde voiü alerga şi vë voiű striga : după 
mine copii.
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IX

30 August 1877
I

Çiua de 30 August cea mult aşteptată sosi ; ea de cu seara 
se prevesti într'un mod rëü şi neprincios peptru proiecta
tele operaţiuni ; toată noaptea plouă şi dimineaţa se rëspândi 
pe câmpii o burniţă rece şi pëtrumjëtoare care eşea din 
pâmênt ca nişte nori groşi întunecând atmosfera de nu 
puteai vedea la o distanţă de <Jece paşi.

Această ceaţă stânjinea foarte mult reuşita operaţiuni! 
fiind-că făcea invisibile posiţiunile turceşti; cu toate aces
tea cuartierul general nu schimba nimic din disposiţiunile 
luate de cu seara.

Iată în résumât planul de resboiu ce se adoptase pentru 
acea <Ji : Românii aveau să pue în respect orî-ce atac tur
cesc despre Opanes şi Bucova şi să atace reduta G-riviţa 
despre rösärit din partea Yerbiţeî ; general Krüdner cu o 
parte din corpul al 9-lea rus şi doaë regimente române fu în
sărcinat s’o atace despre apus ; corpul al 4-lea rus comandat 
de generalul Krilov fu îndatorat să operele între Sgalniţa 
şi Radisovo, şi general Scobeloff sub ordinile principelui îmi- 
ritiusky fu obligat să atace posiţiunile dintre Radisovo şi Kri- 
şina până' la Muntele verde şi apa Vidului. Acest atac gene
ral era ficsat pentru ora 3 după amia^î. Pân’atunci iată cum 
se hotărîse a se întrebuinţa restul timpului : Până la 9 ore 
dimineaţa tăcere absolută, de la 9 până la 11 ore foc generai 
şi ne întrerupt de artilerie pe toată linia şi din toate bateriile, 
de la 11 până la-1 iarăşî repaus, de la 1 până la 3 iarăşi 
foc viü de artilerie şi la 3 ore atacul general spre punctu- 
rile mal sus citate.

Cum se făcu cjiuă Români! se sculară dis d9 dimineaţă 
şi începură să se gătească cu acea îngrijire ce precedează

4
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01'ï‘ce revistă mare ; după aceia se duse la depositele de mu- 
niţiuni ca să’şl primească numărul suplimentar de cartuşe 
cari aveau să le poarte în sac, căci ambele giberne eraü 
pline, şi apoi se îraprăştiară pe la locurile lor ca să îmbuce 
ceva. De şi erau în luna lui August, dar acea dimineaţă 
din causa ploi ce căcjuse de cu noaptea fu at&t de rece în 
cât mai toţi oamenii începură să dârdâe în mantalele cu care 
eraü îmbrăcaţi, şi mai multe focuri de coceni de porumb se 
aprinse pe întinsa câmpie ca să încălzească mânele amor
ţite de frig şi umezeală.

In spaţiă domina o tăcere posomorită ca şi vremea ; aerul 
era greü şi nesuferit şi ceaţa înneca organele respiratorii ; 
neactivitatea pe acel timp era chinuitoare ; aceia ce mureau 
de nerăbdare d’a-şi vedea cu un moment ma! curênd visul 
cu ocliiî blestemau timpul că trecea aşa de încet şi cereau 
în gura mare voe d’a se pune pe lucru cu o oră mai cu
rênd ca să scape de acea amorţeală ce le înţelenea energia.

De o dată însă şi fără de veste se auZi un bubuit formi
dabil şi patru sute cinci Zecî de limbi de foc despicară în r 
nenumărate făşii pânZa de ceaţă ; sosise ora nouă şi artileria 
intrase în activitate. Acest bubuit teribil scutură toropeala 
ce copleşea spiritele viitorilor luptători, mirosul prafului 
le enervă simţurile şi vederea bombelor roşite le înferbântă 
sângele.

Oficierii de stat major începură să sboare printre obuse 
de colo până colo spre a transmite ordinele în posiţiunile 
depărtate, şi comandanţii supremi se- puse să alerge în 
dreapta şi stânga ca să vaZă daca erau interpretate în mod 
fidel disposiţiunile lor.

Ceaţa bătută într’una şi de o dată de 450 bombe Ro- 
mâno-Ruse şi vr’o 360 obuse turceşti, aci se despica fâşii, 
aci sărea în sus şi lăsa să se vaZă întăriturile turceşti cari 
scuipaü într’una foc şi tuciü şi aci recădea pe păment în
doit mai grea şi mai groasă. Turcii trägeaü bine la ţintă, 
bombele lor mergeaü drept în bateriile inimice, cărora le dă-
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a-âma parapeturile, le decima servanţii şi le scotea câte un tun 
din serviciü, dar nici românii nu se lăsaţi mal pe jos ; el 
•împinşi de firea lor nerăbdătoare eşise de mult din adăpos
tul parapetelor lor şi, aşeijânduşl bateriile pe câmp deschis, 
trägeaü într’una şi înaintaü spre posiţiunile duşmăneşti, bi- 
zuindu-se în protecţiunea ceţeicarlîïferea de vederea Turci
lor şi în ondulaţiunile de păment carele oferea la fie-care 
pas adăposturi naturale.

Cum am spus atacul general era fixat pentru 3 ore după 
amiadl, însă Turcii sili pe inemicl să’l înceapă cu mult mal 

•de vreme. îndată ce încetă la 11 ore şi jumătate bombar
damentul, conform planului hotărât, Turcii, saă c’aü fost in
formaţi de vre-un spion vîndut lor, saü aü prevăzut din de
prinderile Ruşilor din trecut d’a da atacuri mari la (Jile 
■mari şi aü ştiut că în acea (Ji era Sântul Alexandru, căci 
îndată ce inimicii au încetat focurile, nevë^ênd din causa 
•ceţei cele ce se petrecea în tabăra opusă, şi cremend că 
Românii şi Rusii şi-aăşi expediat coloanele de tiraliorî spre 
•atac, el s’au şi pornit să le iasă înainte.

De geaba se lăudase Ruşii că posedaţi planul esacţ al 
Plevnel şi de geaba perduse atâtea mii de oşteni în cele 
două lupte din faţa acestei redutabile posiţiunl, căci nu 
■sciau încă partea sa cea vulnerabilă. In dreptul Griviţel 
care era apărată de mal multe redute şi un câmp întărit, 
grămădise (Jeciml de mii de oşteni şi sute de tunuri ca să 
•o ia, şi în dreptul muntelui Verde, adevărata chéie a Plev
nel, călcîiul Iul Achile, nu pusese de cât pe general Scobe- 
leff în fruntea unei oşti brave ca şi el, dar insuficiente, şi pe 
acesta sub ordinele generalului Imeretinsky care T Impedeca 
d’a avea mâna liberă. Principele Carol într’un consiliù de res- 
•bel atrăsese atenţiunea consiliului asupra acestui punct 
strategic, ca unul ce era mal apropiat de PI e,y na, dar gene
ral Zotov, şeful pe atunci al statului major al armelor in
vestiere Plevnel, susţinu că astă posiţiune era neluabilă din 
causa formidabililor întăriri de la Krişina cari făceau a]

£ <7; • • \
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pierea imposibilă şi trămise acolo numai un corp de obser- 
vaţiune.

Generalul Scobeleff, care era într’adevër un militar de- 
geniu, nu era de părerea şefului statului major rus, şi la. 
27 August pe când regimentul al 13 lua reduta turcească, 
şi căpitan Ieremia primul trofeü, făcu şi el o recunoaştere 
spre Krişina cu trupele de care dispunea şi inaintă până, 
sub poalele redute» cei man, dar fu nevoit să se retragă, 
mai în momentul când era să pue mâna pe victorie din- 
causă că nu mal avea reserve îndestulătoare.

După astă cercare el ceru ajutoare puternice, dar superi
orul sëü, general Imeretinsky om de valoare negativă ca 
şi generalul Zotov, nu împărtăşi părerile sale şi ’i acordă, 
numai a patra parte. Osman Paşa care şi el era un mili
tar de geniu şi ştia mal bine ca duşmanii sëï unde îl du
rea, a doua ^i după gloriosul nesucces al lui Scobeleff îndoi 
puterea întăririlor despre Krişina şi construi alte noul for
turi, ast-fel că în (Jiua de 30 August se vë(Ju în partea lo
cului stăpân peste noul lucrări de apărare necunoscute de 
Ruşi. Spre a trage toate foloasele putincióse dintr'acéstâ 
sinistră surpriză, intr’acea zi pe la amiazi, adică, când 
cre^u că inimicii au pornit spre atac, îl lăsă să-şî sdrobească 
puterea şi energia isbindu-se de redutele Bucoveî, Griviţel, 
Sgaluiţel şi îşi îndreptă cele mai numeroase coloane de atac 
spire Krişina, ast-fel că anteposturile ruseşti se pomeniră cu 
inimicul în spate chiar când pregătea supa. General Scobeleff 
însă nu era omul care să fie surprins nepregătit; oamenii 
séf mâncau cu o mână şi cu alta ţineau arma gata de des
cărcat şi dormiau numai cu un ochiü. El primi lupta cu voe 
bună şi făcu să bată ceva mal de vreme ora atacului 
general.

Ei avusese şi în <Jiua de 29 August o ciocnire destul de- 
serioasă cu anteposturile turceşti, cărora le luase din mână 
o posiţiune destul de importantă, şi cu toate acestea a, 
doua <|i la 4 ore dimineaţa era deja pe cal şi stabilea o-
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"baterie de 24 tunuri pe acea posiţiune. La 9 ore puse Iu 
funcţiune acea baterie şi după aceia se duse cu doi ofiţeri 
şi şease cadaci să examineze posiţiuiiile turceşti. Ceaţa îl 
făcu să înainteze atât de mult spre Plevna în cât mai că • 
se apropiase de parapeturile turceşti şi se lăsase a fi <Jărit 
de ei ; o companie întreagă de nizamî trase spre dinsul, 
•cei douî oficerî şi patru cazaci fură ucişi lângă dinsul, cei 
alţi douî foarte greü răniţi, însă el care era în fruntea lor nu 
fu nici măcar sgâriat. Astă întémplare întări şi maî mult 
credinţa deja răspândită între creduli! turci că el era dres, 
adică invulnerabil, pentru aceia cum îl vedeau în tunica 
lui cea albă şi pe calul lui asemenea alb cädeaü în génu- 
che şi se închinau la el ca la un sânt.

Fiind vestit în (Jiua de 30 August ca o coloană puternică 
înainta spre anteposturile sale, el se aruncă în fruntea câtor
va regimente de infanterie, puse mâna pe anteguarda ini
mică, puse pe goană grosul coloanelor, şi nu se opri de cât 
Intr’o vêlcea dominată din toate părţile de bateriile turceşti.
A se retrage de acolo fără a priimi lupta decisivă nu mai 
era cu putinţă, a amâna atacul până la 3 ore era aseme
nea cu neputinţă, alt mijloc nu era de cât să devanseze ora 
fixată şi să meargă înainte.

Ciocnirea fu teribilă. Opunerea Turcilor fu crâncenă şi 
perderile ruşilor îngrozitore, maî cu seamă când Osman 
găsi momentul oportun de a demasca noile întăriri. Gene
ralul Dobrovolsky muri in fruntea oştenilor sëï, maî mulţi, 
coloneii şi oficerî superiori şi inferiori găsiră acolo o moarte 

- glorioasă sau nisce răni dureróse, dar Scobelef care mergea 
în mijlocul vitejilor sëï printr’o ploae de bombe şi gloanţe, 
din care nicî una nu’l rănea, puse în fine mâna pe o lunetă 
şi intră ca un uragan într’o redută în fruntea oştilor şale 
şi cu musica cântând.

Astă întémplare ne prevăzută sili şi pe cele Faite cor
puri s? intre în luptă înainte de vreme şi să dea atacul ; 
înşă între Ruşi nu erau toţi generalii Scobelefi. Pe când
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acesta în fruntea unor oşti nesuficiente lua doué redute şr 
repurta o adevărată victorie costătore dar strălucită, gene
ral Krilov din'centru conduse atacul cu cea mai mare- 
stângăcie, perdu o mulţime de lume fără de nici un folos, 
şi când înseră se vë(Ju cu jumătate efectivul lipsă la apel şi- 
ocupând toate posiţiunile ce ocupase dimineaţa fără să ia 
de la inimici un singur deget de păment. Acelaşi eşec păţi 
şi generalul Kründner !

Numai armata de la Muntele Verde din toată armia. 
Rusă fu vrednică de a se prenumăra între armele viteze ; 
ea se purta într’un mod admirabil ! Pe când Scobeleff se- 
prepara a ataca marea redută de la Radisovo* oştenii înain
tară călcând peste cadavrele camarazilor lor ducênd scările- 
şi gabioanele în braţe. EI isbutiră să ajungă sub parape- 
tUrî, el curăţară şanţul de duşmănişi aşezară scările; mat> 
mulţi pătrunse chiar în întru, dar când să năbuşească 
prin număr trăsnitorul efect al puscelor cu^repetiţiune, nu> 
s'e mal vëtjurâ ajutaţi de trupe próspete şi perdură victo
ria chiar când punea mâna pe ea.

X.

După mine copii!!

Armata Română fu mal fericită ca cea Rusă ; în şirurile eï- 
eroi nu se mal putea număra ; toţi oştenii dovediră că eratfe 
nişte eroi. Armia însărcinată cu atacul Gri viţel, ţinta spre 
care se concentrase tóté silinţele statului major rusesc, mi
reasa ce voia să o dea drept odor împăratului Alexandru de 
Ziua lui, era împărţită in patru coloane, dintre care trei din- 
divisiunea a IV ; prima colóná ruso-română, comandată de 
generalul rus Radionov era compusă din regimentul al 17 
şi 18 rusesc, batalionul al doilea de vînătorî Român, de
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un batalion din al 8 regiment de linie şi de regimentul al 
16 de dorobanţi tot din armata romană. A doua coloană 
comandată de locotenent-colonel Gramont era compusă din 
regimentul al 15 de dorobanţi şi un batalion din al cinci
lea de linie, toţi Români ; a treia comandată de colonel A. 
Angelescu şeful divisiuneï a IV era compusă din al doilea 
batalion kdin regimentul al cincilea de linie, al treilea ba
talion de vînătorl şi regimentul al 14 de dorobanţi, -iarăşi 
Români ; şi în fine coloana a patra comandată de colonel 
G. Angelescu era compusă din trupe din a treia divi- 
siune tot române. Prima colonă avea să atace Griviţa 
despre satul Griviţa, a doua despre fortul marele duce 
Nicolae, a treia despre "Verbiţa şi a patra despre Bucova 
ca să ţie în loc forţele turcesc! din aripa dreaptă. Tóté 
aceste colóne erau puse sub comanda generalului Cernât, 
şeful statului major Român. Prima colonă plecă pe la ora 
1V2 după amiatjl din satul Griviţa şi o apucă prin vii ca 
să apuce pe Turci pe la spate, dar ne sciind bine drumul, 
şi harta ce ’I călăuzea fiind greşit lucrată de statul major 
rus, făcu o mulţime de ocoluri şi ajunse la locul desemnat 
tocmai la 5 ore seara ; colonă a doua făcu şi mai puţină is
pravă, perdu drumul aşa de rëü în cât în loc d’a merge la 
dreapta spre atac îi întorse spatele apucând spre stânga, 
până ce se pomeni pe sub seară în dreptul marelui’ catart 
de unde observa împëratul Rusiei şi Principele României, 
mersul general al luptelor ; a patra colonă îşi îndeplini da
toria în consciinţă, înaintâ spre reduta Griviţa No. 2 cre- 
zênd că e tot No. 1, se cobori în acea vale care mal târ- 
<Jiü dobândi o tristă celebritate şi numele de vale a plân
gere!, şi apoi se retrase în ordine la adăpostul unui crâng, 
recunoscând că avea în faţă forţe superióre. Numai a treia 
colonă merse drept la ţinta ficsată.

Căpitan Busdugan mergea în fruntea unul batalion din * 
al 14 regiment, fiind-că îndată ce 'află că regimentul sëü avea 
să fie lăsat în reservă într’acea <Ji, se duse de ceru voe de
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la generalul sëü d’a lua şi el parte în coloanele de atac, 
voe ce i se dădu cu bucurie. Batalionul sëü făcea parte 
din coloana a treia şi cel patruzeci de oltenaşl aï lui mergea 
după densul. înainte d’a pleca el le (Jise :

— Copii, eü merg înainte, voi veniţi după mine ; cat oiü 
avea viaţă şi m’oţi au<Ji strigêndu-vë : după mine copii, să 
më urmaţi, şi când voiţi cădea, să alergaţi spre a më 
rësbuna.

Coloana se puse în mişcare de cu vreme, mult mai îna
inte de amiatji ; pe la 10 ore ajunse în anteposturî şi în
cepu a înainta pe brânci printre porumb şi büruenï, adă
postiţi fiind de negura ceţei. Acolo stăfcură până la o oră 
şi jumëtate, unde îmbucară ceva pesmete şi puţine merinde 
ce luase cu dânşii şi îşi potoliră setea cu apa amestecată 
cu racliiü ce aveau In bidoanele atârnate după gât. Gene 
ral Cernât inspecta într’una posiţiunile şi da ordinele cu
venite asceplând. ora trei. Pe la 11 şi jumëtate înainte de 
amiacjî tunurile amuţiră ca prin farmec şi posomorita na
tură reintră iarăşi în tăcere. De odată insă ceva după 
12 ore şi jumëtate după amia^ï se au(Ji spre stânga un 
sgomot formidabil de împuşcături şi bubuitul tunurilor în
cepu să despice spaţiul cu îndoită furie.

Capul armatei române cre(Ju că s’a făcut în flancul stâng 
al coloanelor sale vre-o uluială şi numai de cât trimişe un 
adjutant ca să se informele, dar mai în acelaşi t!mp se 
au^i semnalul convenit de atac pornit de la marele catart 
şi tot d’odată sosi şi un oficer de stat-raajor cu ordinul 
Domnitorului nostru d’a porni spre atac. Oştenii se supuse 
cu voioşie ; un ura formidabil eşi din tote pepturile ameste
cat cu bubuitul din nou al tunurilor, şi coloanele porniră spre 
inimic pe la o oră şi jumëtate. Tocmai atunci ceaţa se ridică 
după pământ ca o pânză nemărginită şi inimicii se vëtjurâ 
faţă în faţă şi începură să se mësoare cu mânie. Câmpul era 

• aprópe deschis, numai ceva buruenî şi porumb oferea óre-
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care adăpost, şi o vale ce despărţea posiţiunile inimice o- 
ferea iarăşi un mic popas de odihnă.

De la posiţiunile întărite ale Românilor şi până la vale 
nu era departe ; cu tóté acestea trecerea acestei palme de 
loc o plăti Românii cu mari şi dureróse perderî. Maior 
Şonţu că<Ju lovit de morte în fruntea batalionului strigând :

— Sunt al vostru copii, mergeţi înainte că viü şi eu, şi 
căpitan M. Roman muri asemenea isbit cu un glonţ drept 
în frunte pe când mergea în capul companiei sale.

Câmpia începu să se semene cu oficerl şi soldaţi morţi, şi 
convoiurl întregi de răniţi începură să se îndrepteze tîrân- 
du-se şi cu sângele ciuruind spre ambulanţe, fiind-că şrap* 
nelele turceşti mătura cumplit câmpia şi vălea ocupate de 
Români şi gloanţele carabinelor lor încă băteau până acolo. 
Insă aste perderî dureroase nu avură aşa mare durată. Ro
mânii vëijênd că nu mal puteaü să îndure focul duşman 
o luară d’a fuga, dar nu înapoi ci înainte spre acea vale 
bine-cuvântată, în fundul căreia era mântuirea., adică un 
adëpost pentru puţină odihnă.

Acolo oştenii Români putură să ’şl strângă şirurile şi să 
se reformele. După ce se odihniră puţin şi ’şl complectară 
cadrele prin contopirea mal multor batalióne, începură să 
sue dealurile cu aceiaşi bărbăţie ; dar când ajunse sus şi se 
pregătiră să se arunce cu bravură spre şanţul redutei, o ! 
decepţiune şi amăgire pe autorii planului topografic ! între 
el şi redută mal era încă o vale, care, de şi era ferită de 
bătaia tunurilor, era însă expusă la cea mal crâncenă bă- 
tas a carabinelor turceşti.

Vëcjênd astă privelisce neasceptată, oficeril şi soldaţii rë- 
mase în loc pe creasta dealului şi sub ploaia projectilelor 
turceşti ca împetriţî, dar căpitan Busdugan care nu prea 
avea virtutea d’a se gândi mult strigă:

— După mine copil.
Şi năvăli în vale urmat de cel 40 olteni al Iul şi de res

tul batalionului sëü. Ast exemplu escitâ emulaţiunea în
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tóté părţile şi porni spre vale totă armata. Perderile aci 
fură mai cumplite ca dincolo, dar oştenii români şi mai cu 
seamă dorobanţii, în loc de a réalisa predicerile defăimătorilor 
neamului românesc, adică d'a da dosul şi d’a fugi înapoi, se re
formară iarăşi, suiră a doua costă şi căzură ca nisce bombe 
în şanţurile redutei pline cu nizami. Acolo se încinse o 
luptă piept la piept din cele mai crâncene ; Românii înfu
riaţi de perderile ce încercase ucideau fără de milă, şi Tur
cii se apărau ca nisce fiare sëlbatice; dar nimic nu se póte 
opune torentului furios, nimic asemeni bărbăţiei RomânescL 
Cât te ştergi la ochi Turcii din şanţuri fură făcuţi pusde- 
ril, şanţul fu umplut cu gabioane, scările fură aşezate pe 
parapete şi oştenii sus pe scări.

Căpitan Valter Mărăcineanu fu cel d’ântêiü ofiţer care se 
sui pe creasta parapetului şi înfipse fanionul cu primul tri
color Român d’asupra lui, însă Turcii încă nu erau învinşi ; 
armele lor cu tir rapid mătură iute parapetele de duşmani 
şi căpitan Mărăcineanu recăzu în şanţ cu fruntea şi peptul 
pëtruns de 11 gloanţe. Astă moarte glorioasă făcu pe junele 
oştean să devie eroul popular al acestui resbel glorios şi 
numele sëü se scrise cu litere neşterse în cartea nemurirei.

Acest asalt precum şi al doilea şi al treilea nu fură în
coronate cu succes din causă că Turcii erau odihniţi, puşi 
la adëpost şi bine aprovizionaţi, pe când Românii erau oste
niţi, espuşi împuşcăturilor şi cu sacul aproape gol de car
tuşe. Vë(Jând şi vë(Jênd că n'o scoate la cale, Românii îşi 
luară scările şi gabioanele din noü în cap, eşiră din şanţuri 
şi se retrase într'adoua vale plângênd de necaz şi scrâşnind 
din dinţi de ciudă ca n’aü putut birui.

După ce. ajunse în fundul văi pejumëtate de cât plecase, 
toţi ofiţerii se adunară într’un consiliu de resbel ca să de- 

. libereze şi căpitan Busdugan luâ cel d’âutâiu cuvêntul :
' — Camarazi, zise el, asaltul ne-a costat cinci-spre-(Jece 
ofiţeri şi trei sute (Jece soldaţi morţi şi răniţi, iar venirea 
pîn’aci peste şeapte sute de victime, prin^urmare retragerea
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ne va costa încă şapte sute de victime, vë las să judecaţi 
singuri ce e mai de preferat : să ne întoarcem ruşinaţi şt 
înjumătăţiţi când Ruşi! au repurtat pretutindeni victoria, 
saü să ne expunem d’a perde încă trei sute de inşi şi să. 
încercăm soarta unui nou atac şi şeansa sosire! vre-unu! 
ajutor cu care poate să dobândim gloria biruinţe!? A.legeţL

— Un nou atac, un noü atac, strigară ofiţeri! in una
nimitate.

Soldaţi! aflând hotărârea ofiţerilor lor o primiră de astă 
dată fără intusiasm dar cu supunere, începură să sue coasta 
spre culmea ucigătoare dar nu raa! erau ace! întrepri<|î 
lergător! de adineaori; îndoiala succesului le moleşise băr
băţia. In acele momente supreme un exemplu decisiv era 
de neapărată trebuinţă; căpitan Busdugan care î! îmbăr
bătase o dată se grăbi d'a le înflăcăra şl de astă dată en- 
tusiasmul. El se puse din noü în fruntea batalionului sëu 
care perduse jumëtate din efectiv şi se repedi spre culme- 
şi de acolo spre vale strigând iarăşî :

— După mine copiî.
Turci! î! priimi şi .de astă dată cu mitralia lor mistuitoare,, 

dar avântul inspirat de Busdugan fu irestibil ; Români! ne
socotind moartea cu un eroism demn de epocele epice, co- 
borâră în vale cu îndoită furie, şi când se văzură acolo 
scóse un ţipăt de bucurie ; pe coasta opusă se ivea coborând- 

. altă coloană de tiraliorî; în mijlocul căria fâlfâia tot steagul 
Românesc alătur! de cel rusesc ; era coloana generalului 
Radianov care în fine nemerise drumul.

Această vedere înveseli foarte pe Român! şi băgâ spaima 
în Turc! ; malul opus fu repede suit, şanţul redute! fu um
plut într'o clipă şi scările fură din noü aşezate. Turci! nu. 
încetară d’a-şî descărca puscile lor ucigătoare, dar de astă 
dată moralul Românilor era restabilit, ajutorul sosit le dă
duse aripî şi într'o clipeală căzură vai vârtej în mijlocul 
redute!. Trupele generalului Radianov care pân'atunc! nu 
deduse pept cu duşmanul eraü ma! sprintene fiind ma! o-

a-
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lihnite, ele săriră cele d’ântaiü în Kerim Tabie, aşa se nu
mea în Turceşte reduta Griviţa, dar îî ajunse pe dată că
pitan Busdugan cu Botoşeneniî luî. El cum încăleca creasta 
parapetului (^ări. un artilerist turc gata d’a trage sfoara 
spre a descărca un tun, prin a cărui deschizătură intrat! 
sute de curcani, şi mai iute ca fulgerul se asvarli şi că(Ju 
diept călare pe tun, despică capul artileristului şi cu re
volverul risipi creeri altui Turc care îndreptase puşca 
-spre el.

Scăpând prin asemenea curagios devotament viaţa a sute 
de camaraZi, el sări în redută şi ajutat de aliaţi şi com
patrioţi începu o măcelărie între Turci care dură pană la 
şeapte ore seara.

In toate aste încăerări, în toate aste atacuri căpitan 
Busdugan fu mereu în capul oştenilor sëï, trecu prin toate 
primejdiele, vëZu căZ^nd pe lângă el Zecimi de camarazi 
şi sutimi de subalterni şi el eşi din amestec fără să capete 
vre-o sgărietură. Tocmai când primejdia era aproape tre
cută, când inimicul începuse să se clatine copleşit de nu- 
mër şi el sări în capul bravilor sëi şi le striga : „după 
mine băeţi, ca să măture cu totul tabia de duşmani, o des- 

■cărcătură formidabilă isbucni de la spatele sëü şi umplu 
reduta de fum ; o nouă redută, o nouă G-riviţă apărea la 
spatele sëü înţesată de Turci care începură să-şi descarce 
armele în biruitori prin gura redutei, îndată ce vë^urâ că 
•camarazii lor s’au retras. Vô<|énd ast noü inimic Busdugan 
se repezi din noü înainte strigând : „după mine copii“ şi 

. ' năvăli afară din redută după fugari, dar o nouă salvă îl 
isbi drept în faţă şi îi ciurui chipiul şi mantaua. El în 
prinderea sa nu simţi dacă era rănit saü nu şi voi să se 
repează din noü, dar maior Candiano Popescu, comandan
tul coloanei române îl opri Zicendu-I că era destul de glo
rioasă victoria ce a repurtat in acea Zi Şi ’1 rugâ ca să se 
-ducă la Parodim ; el cel mai brav dintr’aste regimente de

a-
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bravi fu ales să aibă distinsa onoare d'a vesti Domnului; 
său că Griviţa era luată.

El se supuse ; eşi din redută prin partea pe unde intrase,.' 
alergă în fugă spre Verbiţa, găsi în cale un cal de major- 
vëduv de stăpân, îl încăleca pe dată şi dete o goană peste 
câmpii şi nu se opri până ce ajunse la marele catart.

— Unde e Măria Sa? strigă el unul ofiţer de serviciü.- 
care vădendu-l alergând cu- aşa repeziciune îi eşise călare 
înainte.

— Colo la observatorul împărătesc, răspunse ofiţerul ; dar 
ce voeşti ?

— A.m să comunic M. Sale o veste mare ; dar du-mă, 
du-mă mal iute la Măria Sa.

— Urmăză-mă, (Jise oficerul puindu-şi calul in galop şi 
se îndreptă spre locul unde se afla Măria Sa împreună cu 
împăratul, marele Duce Nicolae, General Zotov şi tot sta.- 
tul-major imperial.

— Măria ta, (Jise ofiţerul apropiându-se de Domnul nostru 
salutând cu respect, un ofiţer vine de la Verbiţa şi do
reşte a vă comunica o veste.

— Ce veste? întreabă Măria sa îndreptându-se spre că
pitan Busdugan care deja era la spatele oficeruluî.

— Măria Ta, răspunse căpitanul Busdugan salutând şl 
abia putând vorbi de emoţionat ce era, oştea română vine 
a depune la picidrele Mării Tale reduta Griviţa luată de 
densa din mâinele Turcilor cu ajutorul a două regimente 
din armia imperială.

— Aţi luat Griviţa! strigă Yodă; Griviţa e în mâinele 
nóstre, adaose adresându*se voios către împăratul şi suita 
sa ; căpitane, astă veste ce ne aduc! merită recompensa Ste
lei Românii şi a virtuţii militare de odată.

— Precum şi a sântului George, strigă împăratul Alee- 
sandru care aurind astă veste ne-asceptată se apropiase 
de Măria sa ; ţine bravul meü, portă pe aceia ce însuşi Ţa
rul Alexandru a purtat’o, dar văd că deja al şi virtutea

i
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militară, şi Steaua României şi Crucea Sf. George ! Când 
le-ai căpătat !

— Intr’acest resbel Majestate, murmură Busdugan puind 
arepede mâna la piept.

— Românii aü sei ut să’şi aleagă ca sol pe cel mai brav 
-dintre bravi, tjise împëratul cu vocea emoţionată ; adu mâna 
viteazul meu ; Ţarul Alexandru îţi mulţumeşte şi te îm
brăţişează. Dar ce aï ? tu tremuri, te cletinî ! eşti rănit ?

— Intr'adevër...... nu më simţ bine, nu sciü ce am, răs
punse Busdugan îrapleticindu-se să cadă după cal.

— Esc! plin de sânge ! strigă marele duce Nicolae care 
•sări să’l sprijine.

— Reazamë-te de mine şi descalecă, adaose Măria Sa 
Domnul nostru.

— Să vie iute medicul meü, strigâ. împëratul.
Mai mulţi oficerl săriră în ajutorul bravului oficer, şi *1 

•sprijiniră ca să descalece, un pat fu iute întins pe pajisce 
şi medicul împërâtesc alergă să'i dea ajutor, dar de prisos ! 
acela ce până adineaori se numea căpitan Busdugan nu
mai era de cât un cadavru.

Acela ce se purtase ca un brav, murise ca un brav.

os°>-*-<o!Bo



STEAGUL ROŞIORILOR
(1593 - 1601)

I

Afară era viscol şi ger ; în năuntru linişte şi căldură ; 
afară întuneric besnă, în întru dulce lumină ; afară popo
rul se grămădea îngrijurat, în întru Doamna Stanca, în 
mijlocul jupâneselor şi roabelor, lucraü şi se veseleaü ; afară 
circula veşti neliniştitoare, veşti de resbel, în întru circula 
numai poveşti strămoşeşti şi sfaturi d’ale casei, poveşti de 
pace. Afară oştenii ’şî ascuţeau săbiile şi ’şl freca flintele, 
orăşenii umpleaű magaziele oştireî de producte şi furagiü 
şi toată lumea stropolea în mied de noapte cu o grabă şi 
o activitate extraordinară, iar în întru Doamna cosea la 
un ciur felurite flori de mătăsuri, mărgăritare şi fire de 
aur pe un câmp de atlaz; jupânesele torceaü canură de 
lână albă ca laptele saü fâceaü ţeve la rodan, sau depăna 
tort pe vârteniţe, iar roabele ţeseaă la rësboae pânză fină 
de filalaleü, ori alegeau o scoarţă numai flori şi chenare, 
ori bräsduiaü cu dungi subţiri de borangic o maramă de 
mohair.

Şi afară şi in întru activitate, dar acolo activitatea rës-
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boiului, iar aci a păcii; acolo preparativele distrucţiuni! şi 
aci ale construcţiuneî, acolo munca ruinei şi aci a crea
ţi unii.

Acestea toate se petreceaü în curtea şi camerile pala
tului domnesc din Tergovişte, într’o seară cam pe la 27 
Octombre, adică cu câte-va dile mai nainte de memorabila 
<|i de 4 Noembre 1594, în care Mihaiü Bravul, domnul ţ6- 
reî Romănieî scoase pentru prima oară spada din teacă, 
spre a face să înceteze neomenoasele crucim! cu care Turcii 
aliaţi pe marginele Dunărei provocaü şi mania oamenilor 
şi urgia lui D*deu.

Doamna Stanca nu ştia nimic, pe atunci femei’e şi chiar 
doamnele nu prea se cliemaü în sfaturile bărbaţilor ; ele 
erau vestite numai în ultimele momente şi atuncî lăsau, 
toate furcă şi drugă după uşe şi se puneaü cu ardoarea 
unul sublim devotament spre a uşura suferinţele şi a con
sola durerile.

Femeia română p’atuncî era deprinsă cu nenorocirile res- 
belului şi fiicele se creşteau din copilărie cu deprinderile 
d'a le-uşura urmările şi d’a le suporta nenorocirele. Multe 
românce s’aü vëzut punênd arma in. mâna fiuluï, soţului 
saü fratelui sëü (^icêndu-ï : mergi de ’ţi scapă moşia şi va
tra părintească ; nici una însă nu s'a găsit să-î (Jică pără
seşte câmpul de onoare şi fugi. Intre români mişei! nu ’şî 
găcesc semen!, căci sângele român este plămădit din sân
gele a douë neamuri de viteji car! au spăimântat lumea 
întreagă prin bravura lor : sânge de român şi sânge de dac.

Pe când Doamna şi femeile sale ’ş! vedeaü de lucru şi 
cele mal tinere chihuiaü pe sub ascuns repedind suvelniţa 
saü rêsucind fusul, uşa camere! de lucru se deschise înce- 
tinel şi un om apăru pe prag: era însuşi marele Mihaiü.

— Aşteijiuă J) ijise el cu un ton dulce dar rësunâtor.

1) Cu acest cuvent se salută la intrare şi eşire o femee care ţese' 
a rösboiű, poate că e o abreviafcie din Ajută-te D-ţleiî.
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— Aştediuă, rëspunse Doamna lăsând acul din mână% şi 
ţintuind cu dragoste ochii spre domnescul sôü soţ. Dar ce 
veste-poveste ? adaose ea îngrijurată, privind lung spre Mi- 
haiü şi vë(Jènd faţa sa de^rcfinift blândă şi 
dată era tristă şi cam cruntaííL^

— Bine pace, rëspunse Vodă, peste trei dile plecăm la 
rësboiü.

— La rësboiü! împotriva cui? întrebă Doamna înmăr
murită.

— împotriva Turcilor.
— Să trăeştî Măria Ta, strigară toate femeile ne mal 

putăncîu-şî stăpâni emoţiunea şi bucuria ce simţiră, aflănd 
căci în sfîrşit crudimele Turcilor vor fi pedepsite.

— D-<Jeu să te aducă teafăr şi biruitor, adaose Doamna.
— Amin, rëspunse Vodă depunênd pe fruntea soţiei sale 

un tênër şi cald sărutat. Acum când ştiţi că feciorii, băr
baţii, fraţii şi părinţii voştri plec în curênd la luptă, mume, 
femei, surori şi fete făceţi-v0 datoria.

După aceste cuvinte Vodă părăsi camera, şi Doamna tjise 
consoaţelor sale:

— Să înceteze suratelor uruitul rodanului, sfirîitul fu
sului şi mişcatul iţelor; furca şi rësboiul să remâe mute . 
şi să alergăm cu mici cu mari spre a pregăti cele trebuin
cioase pentru răniţi.

Femeile părăsiră uneltele de lucru cu grăbire şi înce: 
pură fără preget a croi şi a sfîşia pănze de in şi de câ
nepă şi a face feşî, legături şi scamă.

De aci încolo sgomotul furtunel începu să sune şi afară 
şi în întru.

: lină că de astă

i

II

La căldurosul apel ai Doamnei Stanca, toate femeile*ro
mâne rëspunse cu grăbire ; în palat, casă şi bordeiü nu se 
mal lucra de cât vestminte, scamă, feşî şi pânze pentru

5
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răniţi. Resboaele nu maî ţeseau alt de cât flanele pentru 
bolnavi şi acele numai coseau alt de cât rufe pentru spitale.

Darurile curgeaü duium din toate părţile : vestminte şi 
. scamă, bani şi scule veneaű de pretutindeni, de la bogat 

şi de la sarac, căci în inima tuturor bătea inimă de ro
mâni, şi în pepturile tutulor clocotea sântul sentiment al 
iubirei de ţară. Multe femei 'şi-aii dat toate albiturile ce 
au avut, multe s'aü deslipit de sculele moştenite de la 
părinţi ; cele ce n’aü avut să dea nimic, aü dat braţele lor. 
s’aü oferit a îngriji de bolnavi prin spitalurî şi infirmerii.

Asemenea sublim devotament din partea femeilor române 
au înflăcărat inimile bărbaţilor de un entusiasm aşa de mare, 
în cât crucele deveniră în curénd légioné, şi legiónele armii 
de osteni cari cereau în gura mare să plece cu un mo
ment mai eurend să dea pept cu păgânul de Turc, vecïnicul 
duşman al neamului Românesc şi creştinesc.

Palatul Domnesc se transformase Intr’un vast atelier ; 
nu numai camerile de lucru ale D-nei ci chiar camera sa 
de culcare, sălile de mâncat, sălile de arme, cabinetele par
ticulare ale lui Vodă şi chiar sala Tronului, erau pline de 
teancuri, de pachete şi de o mişcare de femei şi fete cari 
lucrau (Jiua şi nóptea sub neobosita conducere a Dómnei 
Stanca.

Ceia ce totă lumea lucra se vedea, ceia ce Dómna Stanca 
lucra nici se simţea căci se ferea de oii-ce ochiü indiscret 
şi învelea cu îngrijire cu o măraraă grosă aceia ce lucra.

Se vedea numai că ţine din'nainte un gherghef şi mă- 
nuia un ac pria care se petrecea alternat felurite fire de 
aur, argint, mărgăritare, mătăsuri şi catifele de variate co
lori.

In fine, sosi şi <Jiua cea mare, <Jiua pornirii diua de 4 
Noembre !.. Ostăşimea se aşetjâ in şiruri compacte în piaţa 
cea mare din faţa palatului, şi poporul ocupâ tote spaţiu- 
rile lăsate libere de oşteni.

Poporul de astă dată nu era celü de mai ’nainte, o ames-
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tecăţură de tote stările sociale, de tote verstele şi de tote 
•etăţile ; ci o aglomerare de bâtrênï şi copil, de babe, femei 
şi fete ; voinicimea ţârei, boerl, târgoveţi şi ţâranî eraü colo 
sub acele steaguri ; mândri îmbrăcaţi ca verdişiorî, roşiori, 
panduri, ferentari, seimeni, călăraşi, vânători, puşcaşi şi po* 
teraşl, fie care cu arma la picior.

Frumos aspect, are ţâra armată !
Pe la dece ore de dimineaţă, clopotele Mitropoliei însoţite 

<le ale tuturor bisericelor începură să umple aerul cu me
lancolicele lor sunete şi detunătura artileriei aşedată pe în- 
nălţimele Chindiei, uni redutabila sa voce cu aceia a gla
surilor bisericesc! spre a face caconcertul să fie şi mal 
impunător.

Preste câte-va minute apăru pe calul söü ccl albü şi 
Mihal Vitádul. Mihal ! acea figură mare pe care tradiţiu- 
nea ne a transmis'o cu respect şi iubire întregă şi nealte
rată până în filele ndstre.

Mult a avut să se plângă poporul de administraţia internă 
şi de asupritórele alcătuiri agricole ale lui Mihal, dar mult 
l’a iubit şi ’l-a ertat tot, pentru c’a sciut să înalţe inimia 
Românului, să ridice la mărirea strămoşâscă numele astei 
naţiuni de viteji şi să plimbe steagul ţârei din biruinţe în 
biruinţe opt ani încheiaţi.

Când poporul îl vâcju în mijlocul oştenilor sëï, în acel 
•costum tradiţional care ’I şedea aşea de bine, cu înfăţişa
rea lui cea chipeşă şi impuitóre, pe calul lui cel albă şi 
numai foc, şi înconjurat de căpitanii sâl Mihalcea, Manta, 
Farcaş, Buşesc!, Dudeşcî, Calomfirescî, Mânjea şi alţi viteji 
•căpitani, tóté pepturile se umplură de un sublim intusiasm 
.şi tóté gurile strigară :

— Să trăiască M. Sa.
Să trăiţi, copii mei, răspunse Vodă lăcrămând de feri

cire. După aceia ajungând înaintea frontului, îndată ce se 
vâ<Ju între iubitele sale oşti, descălicâ, trecu pe dinaintea 
frontului, (Jise fie-cărul căpitan câte un cuvânt de curagiü
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şi bărbăţie de şi n'avea nevoie, adresà cuvântul la mai 
mulţi soldaţi cari plângeau de fericire şi dupé aceia se 
duse în mijlocul pieţiî unde se adunase clerul şi se puse- 
a asculta cu pietate oficiul sântei leturghiî

Terminându-se sevriciul divin, Mihaî merse înaintea pras- 
tolulu! improvisât, se împărtăşi cu Sântele taine, şi după el 
se împărtăşi toţi boierii, căpitanii şi ostenii până la cel din 
urmă soldat.

Frumóse vremi sunt vremile de vitejie când toţi fiii ace
leiaşi ţări, mic şi mare, boier şi popor, îşi daü mâna frăţes- 
ce uitând orî-ce ură şi deosebire şi merg a se adâpa din 
acelaşi potir la agapa comună. !. .

După împărtăşire vodă iarăşi încălecâ şi dete ordin d’a 
defila oştirele; dar de odată când ostăşimea era gata să se 
pue în mişcare, toţi stătură pe loc, căci porţile palatului 
se deschise fără veste şi din curtea lui eşi Doamna Stanca 
învestmântată în cele mai scumpe podoabe şi urmată de 
toate jupânesele şi jupăniţele caii de caii mai strălucitore 
de frumuseţe şi de mândreţea hainelor.

!

III

' Doamna Stanca lucrase toată noaptea din ajun cu uşile 
încuiate, şi dimineaţa cum se făcu <Jio fu în picioare şi tri
mise la toate jupânesele fruntaşe şi d’a doa mână slujitori 
domnescl cu rugăminte d’a le pofti îndată la palat învesmân
tate cu cele maî scumpe podoabe căci avea să ia parte o 
mare sărbătoare.

Jupânesele n’asceptară al doilea ordin şi numai decât 
purcese a deschide visteriele lor strămoşesc!, a se îmbrăca 
cu hainele cele maî scumpe, a se găti cu sculele cele mal 
de mare preţ şi a alerga la palat. De şi ţara era în peri
col, gata d’a începe unu resbel femeile rămase tot femei, do
rinţa d’a petrece şi d’a place învinse grijurile şi mâhnirile.

Ajungând la Palat găsi pe Doamna învesmântată cum

I
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nu prea obicinuia ea de ordinar. Toată fiinţa sa era înră- 
şurată numai în catifele, stofe de mare preţ, aur şi argint, 
mărgăritare şi pietre preţioase arangiate cu gust şi măes- 
trie şi dispuse astfel ca să străluciască întocmai ca un lu
ceafăr între alte stele.

Jupânesele pismuiră astăgătire superbă, dar nu’şi perdu- 
ră cumpătul, căci nici ele nu eraü aşa mult pe jos.

După ce se strânse tote jupânesele, îndată ce se au<Ji sune
tul clopotelor şi tunurilor, Doamna se dătu jos din palat 
urmată de tot strălucitorul sôü cortegiü, ordonă së se des
chidă porţile, şi după ce se deschise păşi pragul însoţită de 
miriada de stele femeescî şi eşi în piaţă în mijlocul ostă- 
sescelor stele de fier, oţel şi bronz.

Cum le vôdu Mihaî şi suita sa se grăbi a le eşi întru 
întêmpinare şi apropiindu-se Doamna, rosti cu o voce emo
ţionată următoarele cuvinte :

— Măria ta, de cincizeci de ani trecuţi, ţara noastră 
cea mult cercată de Dcjeü şi nenorociri n’a mai scos sabia 
din teacă spre a înfrunta nedreptatea păgână, ci a îndurat 
ruşinea şi nedreptatea fără să murmure. Acum a sosit cé- 
sul isbândirei, ceasul de răsplată. Măsura s’a umplut; asu
prirea Turcilor a coverşit marginele răbdării, şi ţara întré- 
.gă, fără a ţine socotélà de numărul duşmanilor, s’a ridicat 
până,lă unul şi cere isbândire. Fă-le, Doamne, pe voe, dă-le 
Doamne dreptate, du*i Doamne la biruinţă.

— Voiü face tot ce va vrea ţara mea, rëspunsè Domnul 
mişcat.

— Şi noi îl vom ajuta, strigară toţi boierii entusiasmaţi.
— Noi, femeile Române, adaose Doamna, vô dăm odoru

rile cele mai scumpe, vë dăm copii, nepreţuitele roade ale 
pântecelor noastre, vô dăm bărbaţii, sprijinul şi comdra dra- 
gostelor ndstre, vo dăm părinţii, povăţuitorii şi îndreptătorii 
noştrii, vô dăm frăţiorii, vë dăm tot ce avem mai scump 
in lume. Dâţi-ne şi voi un lucru : o ţară neatârnată, o vatră
— /r^njáUy
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sigură, un nume plin de fală şi mândrie: biruinţa aduceţi- 
ne-o cu voi.

— Vë vom da, vë vom aducea ; trăiască România nea- 
târnată! strigară boierii şi oştenii într’o voce.

— Români, adaose Doamba, vë încredinţez pe soţul mett 
în floarea verstei şi în puterea bărbăţiei; vi’l dau voă, iaü 
asupra mea grija casei şi creşterea celor doi copilaşi fraged! 
ce ne-a dăruit D-cleü luaţi’l, stăpâniţi-1, duceţil din biru
inţă în biruinţă; goniţi păgânul din ţară, puneţi-\0 moşia- 

. în siguranţă şi înturnaţi-v0 mândri şi isbânditori.
— Aşa vom face, vrând D-deu. strigară toţi tremurând 

de emoţiune.
— Mihai vodă este un oştean îndrăsneţ, unü căpitan fără 

de temă ; elu intră în foc fără de frică şi fără să se uite 
daca dupe el mai e cine-va, daca e sau nu urmărit ; nu’l 
pierdeţi din vedere, nu'l părăsiţi.

— Ne vom da toţi viaţa pentru Măria Sa, strigară toţi- 
de o dată.

— O sciu, pentru aceia am nădejde în isbândă ; drept 
aceia să vë siliţi ca ori unde o fi el să fiţi şi voi, in ce 
primejdie o intra el să intraşi şi voi, în ce trâmbă de duş
mani s’o repezi el să vë repeziţi şi voi ca să mi’l apăraţi.. 
Pentru ca să sciţi unde s’ar afla, pentru ca să cunosceţî 
de departe unde s’ar găsi, iată ce vë daü un semn de re- 
cunoascere, un odor de mare preţ, un zălog de amintire.

Dicênd aste cuvinte luâ din mâna unei roabe unu sula
înfâşiurat în o maramă albă ca fulgul de lebădă, îl desfăcu 
şi lăsă să se vacjă la lumina soarelui, planând pe un câmp- 
de purpură, aur şi a(Jur vulturul strămoşesc cu aripile în
tinse, lucrat în aur, argint, catifele, mătăsuri şi pietre pre
ţioase. Intr'o clipă astă pândă frumos împodobită fu aninată 
de un câtor poleit şi dată în mâna lui Vodă.

— Iată steagul sub care aveţi să luptaţi, (|ise Doamna, 
iată steagul sub cutele căruia se va adăposti Domnul vostru.. 
Ochii să vă fie ţintă după el ; unde îl veţi vedea fălfâind



71

acolo va fi şi căpetenia voastră, acolo să fie şi mimaşi fiiinţa 
vostră. Păijiţi’l, apăraţi’l şi aduceţi’l înapoi cu slavă.

— II vom pă(Ji cu pepturile nóstre şi'l. vom apőra cu 
viaţa noastră, aşa să ne ajute D-deö, strigă ostăşimea.

— Amin, (Jise Doamna.
— Mâr do, (Jise Vodă, abia putendu-şi stăpâni emoţiunea, 

calul tău e tot uşa de iute şi de fugos ca şi al meü, adre- 
sându-se către Mârda cel mare, ţie 'ţi încredinţez ast scump 
odor care e chipul aievea al scumpe! nóstre moşii, pentru 
ca să ajungem mai curănd la biruinţă, la mântuire. Ast 
steag să fie de ad! în colo Steagul Roşiorilor.

— Trăiască steagul roşiorilor, strigă totă lumea mişcată 
până la lacrimi.

— Acum, urmă Dómna, când porta jertfelor şi a datori
ilor celor mal scumpe s’a deschis pentru noi femeile, eü ca 
Domnă şi Româncă, îndeplinesc încă o datorie înainte de 
despărţire. Când ţara e în primejdie, no! femeile nu mai 
avem nevoie de podóbe şi scule preţioase, când soţii, iii? 
fraţi! şi părinţi! noştri! pleacă să dea pept cu mórtea, inima 
nu ne ma! arde d’a ne ma! gândi la mândreţî. Tóté mân- 
dreţele, tóté scumpeturile şi tóté podoabele, le pun prinos 
pe altarul patrie! spre a le schimba în ban! cu care să se 
hrănească soldaţi! şi să se Ingrijască răniţi!.

— Şi no! şi no! asemenî, strigară tóté cocoanele şi îm
preună cu ele tóté negustoresele şi femeile din popor.

Pilda cea bună venită .de sus bune rôde aduce; pilda 
Dómne! Stanca aduse în visteriile ţăreî aur, argint, şi scu
le scumpe în valoare de ma! multe milióne. Iată cu ce ban! 
purtaü Români! lungele lor rësbôie in contra păgânilor, iată 
din ce visteri! scoteau Români! aur când ţâra era în primej
die. Punga tuturor devenea punga ţăreî.

",
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YI.

Steagul Roşiorilor primi botezul de foc a doua <|i la 5 
Noembre, când Mihaî alergând de la Târgovişte în fuga (Ji 
şi noapte că(Ju fără veste asupra Turcilor din Bucureşti şi 
’! ucise până la unul.

De aci încolo ast simbol al neatârnării patrie! însoţi pe 
erou în toate întreprinderile lu! rësboinice, fu martor la 
toate miraculoasele sale fapte de arme şi se încoronâ de 
toate isbândele lui.

Ciuruit de gloanţe la bătălia de la Putineiü, cutele sale 
fălfâi d’asupra oştilor ce repurtâ victoria de la Stăneştî, 
asistă la înfrângerea Turcilor de la Şerbăneştî, trecu Dună
rea cu Românii în dreptul Rusciuculuî, după victorie se 
preumblă mândru şi triumfător prin stradele aste! cetăţi ; 
luâ Nicopoli, Hîrşova şi Silistra cu asalt, şi se întoarse 
triumfător la Bucureşti şi de acolo la Târgovişte spre a 
se da repaosuluî.

Doamna îl primi cu dragoste şi T sărută cu iubire, îi 
depuse singură în altarul Mitropolii, ale căror încăperi se 
transformase în spital urî pentru răniţi, dar nu’l păstră 
mult timp, căci nie! steagul nu’ş! îndeplinise încă întreaga 
sa carieră, nie! Mihaiü vodă nu’ş! complectase misiunea sa 
de liberator al ţâre! sale.

Intr'o (Ji pe când Doamna îşî făcea rândul de infirmieră 
la unul din nenumăratele spitaluri din capitală, care erau 
pline cu răniţi! atâtor rësboae sângeroase. Domnul o 
ehemâ în grabă şi dând ocb! cu ea î! ceru înnapo! steagul, 
căci Turci! intrase din noü în ţeară în numër de ma! multe 
sute de mi! şi sub propria conducere a Iu! Sinan paşa ma
rele vi(|ir, înainta spre .BucurescL 

Mihaî de şi singur şi părăsit de Principi! creştin! aliaţii 
sbură întru întâmpinarea duşmanului în fruntea a 20,000 

<3e voinic! şi dădu Turcilor memorabila bătălie după apa
sei
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jSTeajlovuluï din preajma Călugărenilor, care a rëmas şi va 
rëmânea încă cea mai îndrăsneaţă şi maî frumoasă pagină 
rësboinicà a istoriei Românilor.

Acei ce erau oşteni numai de eri, se bătură la Călugă
reai astfel că ’ş! atrase invidia chiar din partea celor îm- 
bëtrâniÇÏ sub steag. Fie-care avea să se lupte cu dece duş
man! şi mai toţi făcură de petrecanie- părţi! ce i se cădea. 
JST’a că^ut nie! o dată atâta păgânime ca în acea <Ji scumpă 
Românilor.

Voinici! noştrii se luptaü ca lei! şi mureau ca eroii. Cu 
puşca, cu spada, cu secura şi cu patul fiinţe! dau Români! 
noştri, daü de foc, fäceaü să cadă în urmă-le stârvurile de 
turc! întocmai ca spicele de gràü în urma secerătorilor, şi 
nu ostiaü până ce saü nu ma! găsesc duşman! în preajma 
lor, saü frigul morţii le îngheţa sângele în vine şi le amor
ţea mânele pe arme.

Eî nu se speriaü de numërul duşmanilor, intrau într’o 
sută ca în <Jece şi dovedeaü şi puneau pe fugă numër în
zecit de duşman, căcî în peptul lor ardea sântul foc al iu
bire! de ţară, şi sufletele lor eraü înflăcărate de dorinţa 
d’a ’şî mântui patria şi D-^eul lor.

Bine se bate oşteanul când apără asemenea sânte * odo
ruri! Bine se bate oşteanul când scie că se luptă pentru 
ţărişoara sa iubită, pentru draga Iu! căsuţă, pentru neves
tica şi copilaşii luî, pentru ogoarele şi vitişoarele luî, pen
tru binele obştesc; bine se bate oşteanul când scie că se 
luptă cu duşmanul patrie! Iu! care o împedică d’a merge 
spre fireasca sa desvoltare ; bine se bate oşteanul când scie 
că e bine comandant ! Asemenea rësboï este sânt şi drept, 
asemenea rësboi e plăcut lu! D-çleü, asemenea rësboï a- 
junge tot-d’auna la bun liman şi duce la biruinţă pe ce- 
ce ’1 poartă.

Steagul Roşiorilor nu se despărţea de Vodă, şi unde al 
părea el năvăleai! Români! grămadă şi fäceaü pusderi! de pă-
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gâr.ï şi transforma în praf şi fârîme trâmbele de vrăşmaşi j 
ce i se împotrivea.

Sinan-paşa băgă de seamă că acel steag le era fatal, că 
unde apărea el praful se alegea de sforţările lui şi-î jură peirea.
Tn rândurile lor fâlfâia Sangîăc Şeriful, steagul cel sacru al 
lui Mohamet, pentru care Turcii se jertfeaü orbesce ; pricepu 
dar Turcul din îndărătnicia cu care Românii apărau acel 
tricolor mai mult ca p’altele, că şi el e un Sangeac şerif 
pentru Români şi ordonă lui Caraiman-Paşa ca sub protecţia 
cutelor steagului sânt turcesc, să alerge şi să pue mâna pe 
sântul steag Românesc. Luptă între steag şi steag !

Steagul Român era dincoa de Neajlov în mânele lui Mânjea 
cel mare, steagul turc era dincolo în mâna lui Carairaan. 
Paşa. Caraiman dete pinteni calului, calul intră în apele 
mocirloase şi noroioase ale pârîului, şi după el cei mai fa
natici călăreţi Turci şi Arabi, (Jece mii la numër, trecură 
dincoa şi năvăliră spre grupa d’asupra căreia fâlfâia steagul 
Roşiorilor.

Michai înţelese pe dată ce voiau Turcii, şi luâ hotărîrea 
d’a le întoarce asuprăle propriele lor arme. Ordonă lui Mâr- 
dea să nu se misce din loc, şi el în fruntea acâte-vasute 
de Roşiori călări pe cai ageri, tăe drumul primelor colóne 
călăreţe Turcesci, intră în el ca vijelia, i! deslipi de grosul 
armei, le dete o lovitură strajnică, se repezi asupra lui Ca
raiman, smulse cu mâna stângă din mâna unui spahiu 
turc redutabila lui secură, isbi cu ascuţitul securei peptul 
paşalei aproape de beregată, şi pe când nenorocitu Paşe că
dea după cal, într’un lacü de sânge negru, eroul cu mâna 
dreaptă îi smulse din mâni Sangiac Şeriful şi sbură spre 
aï sëï.

Turcii cădură într’o disperare şi o confusiune îngrozitoare 
credinţa lor în fatalitate îi făcu să 'şi pianjă cumpëtul şi 
să fugă în ruptul capului prin noroiul rîuleţului, goniţ1 nu
mai d’o mână de roşiori Români.

Sinan audind astă veste se cătrăni foarte şi dete sem-

./
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naiul atacului general ; năvăli însuşi în fruntea cetelor sale- 
pe podul apărat de artileria Română, dar astă temeritate 
îi fu fatală, Turcii nu se mai bäteaö cu -aşa tragere de inimă . 
de când perd use Sangiac şeriful, şi Românii se luptaü ca 
leii bisuindu-se în D-deu şi în marele lor Căpitan.

Cum se dări mişcarea desperată a luî Sinan, Românii cu 
steagul Roşiorilor în frunte şi cu Mihaî alăturea sburară 
spre pod, respinseră pe turci, pe Sinan ’1 prăpăstuiră în apă 
de unde abia fu scos cu viaţă, şi pe turci îi puse pe goană.

Păgânii în fuga lor desnădăjduită fură măcelăriţi ca bu
ruienile, iar vitejii noştri oşteni îi urmăriră până ce înoptă.
In cursul nopţii Mihaî aflând că soseaü într’una Turcilor 
noi ajutoare, se retrase liniscit spre munţi, se întări la Stoe- 
nesci aproape de Poenari pe apa Argeşului, lăsă pe Turci 
să ocupe Bucurescii şi chiar Tergoviştea după ce le pustii 
şi luâ pe toţi locuitorii cu sine, şi când îi veni lui bine, nă
văli din munte cu şoimulenii lui şi prăpăstui pe Turci în 
turburele unde ale Dunării, unde mulţi găsiră o moarte 
ruşinoasă, moarte de fugari.

y

Steagul Roşiorilor făcea minuni în rësboae, îndoia şi în- 
treia ănimoşia Românească şî făcea pe oşteni să tresalte- 
când îl vedea şi să intre în foc ca într’o horă, veseli, vo
ioşi şi inimoşi când zăreau din depărtare fălfăitoarele lui. 
cute. In multe lupte Turcii, prin puterea numărului cople
şitor, dovedeau pe Români şi 'i fáceaü să se retragă, îndată , 
însă ce apărea steagul Roşiorilor inimile se oţeleaiî, cura- 
giul se îndoia, şi Românii eşiau triumfători. La Vidin, Ni- 
copole şi Babadag de nenumărate ori ăstă steag bine-cu- 
vlntat de D-(Jeü a dat victoria Românilor şi a scăpat viaţa- 
lui Mihaî.

La bătălia de la Vidin, Mihaî năvăli cu o ceată de călă
raşi spre o formidabilă baterie turcească. Mârza nu'l vë(Jn
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rëmase între căpitanii escortei domnesc! ; Romanii bătură 
pe Turci în toate părţile, Mi hai ia bateria, dar o coloană 
torte numerosă de duşmani înconjură ceata de călăraşi Ro
mâni şi’î copleşi cu puterea numëruluï. Mihaï era între ei.

Numai de cât călăraşii se făcură roată în jurul Domnului 
lor şi începură a’şi vinde scump viata. Numërul duşmanilor 
însă era prea mare ; voinicii începuse a slăbi şi Turcii a 
face progrese, Mihaiü era în primejdie. Din norocire chiar 
în momentul când Turcii erau p’aprópe să pue mâna pe 
nebiruitul erou, Mîrza băgă de seamă că Mihaï nu era a- 
proape de el, roti ochii sëï de vultur în juru-i, dări lupta 
cea desperată, instinctul îl făcea să ghicească teribilul ade- 
vër, şi la minut sbură spre partea locului cu câţi va ro
şiori şi steagul lor. Turcii până atunci se bäteaü ca leii şi 
dovedeaù vitejia Românilur; dar de îndată ce Răriră acest 
steag fermecat, ei începură să tremure, curagiul începu să’i 
părăsească şi sëlbatica lor bărbăţie se înmuiă până ce în 
fine lăsară pe Români să’i bată chiar când eraü p’aprópe 
să pue mâna pe victorie, şi părăsiră lupta şi toate şansele 
de victorie, şi fugind în ruptul capului. Ast fel scăpă Mihaï 
de o moarte sigură prin ajutorul prestigiului Steagului Ro
şiorilor. Asta nu fu numai o singură şi unică întâmplare ; 
de mai multe ori ast salutar prestigiü salvase pe Vodă de 
consecinţele neasemënateï sale îndrăsneli.

O dată însă încercă şi steagul un mare şi eminent pe
ricol din care abia putu scăpa mutilat.

Intorcêndu-se de la Babadai, o aripă din oastea lui Mihaï 
•comandată de căpitanul Yelicu, apucâ pe altă cale şi la lo
cul numit al Comisului se întâlni cu o ceată de Turci şi se 
isbi cu furie ; norocul însă nu fu al nostru : Românii fură 
împrăsciaţi şi puşi pe goană.

Aflând astă noutate, Mihaï se intristâ foarte şi trămise 
pe aga Farcaş cu o ceată însemnată de oşteni să năvălească 
spre Yidin şi să pedepsească cu moarte şi pustiire sângele 
jomânilor morţi în acea luptă. Farcaş ceru steagul roşio-
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rilor şi pe căpitan Mârzea. Mihaï i’l de te şi Farcaş trecu 
Dunărea.

Se vede însă că luï D (Jeti nu’I plac represaliile, că el nu 
consimte a se plăti ochiü pentru ochiü, dinte pentru dinter 
jaf pentru jaf, căci pedepsi foarte aspru pe român!, fiind-că 
alunecase o singură dată şi urmând esemplu păgânilor a se 
da la jaf şi pustiere.

Aga Farcaş cu toată esemplara sa vitejie fu învins; ar
mata sa fu în mare parte măcelărită şi prinsă, şi el fugă
rit cu o ceată mică de luptători. Pe când se pregătea a 
trece Dunărea în dreptul Ciupercenilor, o ceată de Turci 
care de mult le pândea calea îi surprinse la marginea unei 
dumbrăvi de sălcii şi ’Í înconjurară ; noroc că era noapte.

De maî multe ori românii cercară să iasă din astă cursă 
năvălind grămadă spre a sparge masa inimicilor şi a trece 
Dunărea în not, dar nu fu cu putinţă căci turci erau mulţi.

— Să scăpăm încaî steagul ca să nu facem turcilor pe 
plac, cjise bôtrânul Farcaş, şi toţî consimţiră a’şl jertfi fi
lele pentru mântuirea steagului lor.

Protegiaţi de noapte şi de desişiul dumbrăvii, români! se 
adunară la sfat şi desbătură multe ceasuri spre. a afla cel 
maî bun plan de reuşită. Ca să rëmâe steagul în întregime 
era preste putinţă fiind prea mare şi hainele după el prea 
uşiurl ca să'l poată ascunde de ochii duşmanilor ; era şi 
imprudentă astă cercare căci un om poate să cadă mai lesne 
de cât mai mulţi : se hotărî dar sfîşiarea steagului în çése 
bucăţi şi împărţirea bucăţilor lui la şease din cel mal ho
tărî ţî din oşteni.

Mult îl durură mima, mult vôrsarà lacrëmï când luară 
astă hotărâre şi mal ales când apropie Mârzea ascuţişul 
săbii de frumósa stofă ca să-o sfişie, însă fură nevoiţi să 
ia astă supremă decisiune căci vremea trecea şi chip de 
mântuire nu era.

II tăiară în fine, din vultur reuşi a face numai o bucată* 
pe care o luâ Mârzea şi o lipi ca pe o platoşă de peptul
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•séü ; fie-care colţ în care figura iniţialele Domnesc! formară 
cate o bucată şi panglica care forma funda de la lance o a 
şeasea bucată, Farcaş lua panglica, alţi căpitani cele patru 
colţuri şi un roşior cotorul cu lancea drept suliţă.

Aste bucăţi de stofă le lipi fie-care pe inima sa, se în
vestmântară căpitani! în cele ma! próste haine de soldaţi, 
se sărutară frăţesce şi jurară a se ascepta trei (Jile la Po
iana spre a reface mândru steag al Roşiorilor.

Ca să înşele pe Turc! care Rărise steagul, lega de o lance 
tref basmale una roşie, alta galbenă şi alta albastră împo
dobite cu chenare, le dătu în mâna unui roşior care primi 
bucuros a se îmbrăca cu hainele Iu! Mărzea şi a’ş! jertfi 
viaţa pentru steagul sôü, şl apoi se despărţiră luănd fie-care 
câte o direcţiune.

D-(Jeü şi întunerecul ajută pe Român!; mai toţi oşteni! 
înconjuraţi de Turc! scăpară prin desimea dumbrăvii şi tre
cură Dunărea în not, numai cel ce purtase steagul de basmale 
nu scăpă şi plăti cu viaţa mântuirea steagului sëu.

Când vëdurà că s’aü înşelat, Turcii, care mai că lăsase 
pe Româui să scape numai şi numai să puie mâna pe 
steag, recunoscând renghiul ce li s’a jucat, turbară de 
mânie, supuseră la cele mal crude torturi pe bietul roşior 
purtător al falşului steag, dar nu le folosiră cu nimic bar
baria lor asiatică, căci steagul era salvat şi importanţa sa 
mărită prin pericolul din care a scăpat prin aşa devotament.

VI

Mântuitorii nu şi îndepliniră nobila lor întreprindere fără 
<lifficultate. îndată ce se despărţiră, încălecară câte şase 
pe caii cei mai ageri din câţi se aflaü, îşi strânseră mânele 
frăţesce şi se îndreptară fie-care într’o direcţiune. In acelaşi 
timp restul înconjuraţilor apucară o direcţiune cu totul o- 
pusă şi astfel eşiră din pădurice. De şi era încă intunerec,
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santinelele Turcesc! îî Răriră, dătură alarma şi cu toţi în- 
călecară şi se luară după dânşii.

De şi mai mici caii Romanilor eraü mai iuţi la picior, 
trecură ca fulgerul prin cetele Turcilor şi puse între unii 
şi alţi numai Intr’o clipă distanţa unei bătături de puşcă. 
Câţi-va, forte puţini cădură în cale ucişi, ceî maî mulţî fu
giră spre Dunăre şi se aruncară în ea fără a mai sta mult 
pe gânduri. Bëtrânul lor părinte îi primi cu bucurie şi iubire 
în sînul sëü şi T trecu dincolo sdrobiţî de oboseală dar tea
făr! şi nevătămaţi.

Ceî ce purtau steagul nu trecură aşa de lesne, ei apucase 
calea cea mai scurtă şi maî ferită, dar cea maî plină de 
obstacule, calea prin pădurice care se întindea până la 
Dunăre. Mîrza rătăci prin bungetul de pădure şi în loc d’a 
.ajunge pe malul Dunărî eşi în partea opusă adică tocmai 
unde Turcii, puind mâna pe bietul stegar mincinos, îşî vér- 
saü focul pe el de ciuda afrontului' ce îndurase, sapuîndu’l 
chinurilor celor maî re voltă tőre.

Vëcjénd ast spectacol oribil mila şi indignarea era să’l 
facă a sări între ei şi a plăti scump viaţa ce jertfeaü, dar 
•amintirea scumpului odor ce purta la sîn, îl îndemna să fie 
prudent şi '1 făcu să se stăpânească şi să reintre în pădure.

Acel ce ajunse mai întâi pe malul Dunării fu bătrânul 
Farcaş ; el cunoscea mai bine locurile căci le mai călcase 
.şi era învârtoşat în trude şi osteneli printr'o experienţă de 
mai bine de şaizeci de anî. Ei înfruntâ tote obstacolele, 
tote dificultăţile, sări cu calul peste trunchiuri de arbori 
seculari răsturnaţi în mijlocul hăţişului nepătrunijibil, săltâ 
preste rovine adânci săpate de scursorile de apă, îşi făcu 
cu ascuţişul paloşiului drum printre crânguri şi mărăcini, 
băltăcăi prin întunerecul besnă prin mlaştine şi păpurişi cea
suri întregi, şi când ajunse la mal fu nevoit să sară cu 
calul de la o înălţime de mai mulţi stânjeni.

Chiar Dunărea nu fu miloasă cu el. Calul spintecă iute 
cu pieptul sëü puternic apele riuluï pán^aprópe de mijloc;

;
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acolo insä dete d’o volbură care începu să’i învertească în 
loc şi să’I atragă spre un ochiü interior unde apa mai că era
să le vie de hac. De trei ori calul se repezi spre a 
sări din vârtej şi de trei ori silinţele sale rëmase deşarte. f
Bietul animal începu să tremure, să asude rece pe frunte, ş 
să ciulească urechile şi să nencheze de desperare.

Chiar bătrînul care vëduse de atâtea ori mórtea cu ochii r 
fără să tremure şi fără să scie ce e frica, în acel moment- i
teribil se înfiorâ de la cap păn la piciére, îşi aduse aminte 
că *a fost o dată preotul Stoica din satul Farcaş, şi din 
peptul săă eşi ca un răget ast ţipet de disperare:

— Scapă më Domne că pier.
Calul în paroxismul fricei făcu un ultim sforţ care fu mai 

norocit, sări ochiul, si eşi la mal unde căzură pe nisip cal 
şi călăreţ aprópe morţi.

Peste o oră puterile le reveniră, se sculară, porniră şi 
se duse la Poiana unde găsi doi din purtătorii de steag ; 
acel ce păstra colţul drept superior şi cel ce avea la sine 
colţul stâng inferior ; ei ajunsese la mai mai în urmă dar tre
cuse dincoa mai curând căci nu li se intëmplase nimic.

A doua <Ji de dimineaţă sosi încă unul ; el era pedestru 
dar spuse că s’a ostenit din destul să’şi bage calul în apă, 
şi vëcjénd că nu era chip d’al subjuga, şl’a făcut cruce şi 
s’a aruncat în apă singur, a înnotat vârtos şi a trecut cu 
bine dincoa lăsând pe malul de dincolo calul să nencheze 
după el.

Pe sub seară sosi cel d’al patrulea şi el pre jos. Calul 
lui nu mai rămăsese pe mal ci se înnecase voind să fugă, 
dinaintea unui caic plin cu Turci care urma cursul rîului 
în sus.

A treia <|i, ultimul termen de asceptare convenit, toţi erau 
la Poiana, numai Mîrzea nu sosise; îl asceptară până sera 
dar in deşert, îl asceptară şi a patra <|i, şi vëdênd că 
mai vine, plecară pe sub seară, se întâlniră la Băilesci cu 
restul armatei sdrobite, se uniră cu dânşii şi sosiră la Tér-
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govişte umiliţi că n’aü putut să scape încai partea cea ma î 
principală a steagului, centrul sëü, vulturul strëbun.

Intrând însă în piaţa palatului rëmase împetriţi Rărind 
la portă pe cel perd ut, pe cel plâns, pe Mîrzea cel mare.

Zărindu*l Farcaş sări iute după cal, sburară unul în braţele 
altuia, îşi dete sărutarea frăţească, amestecară la o laltă la- 
crămile lor de bucurie, şi după ce se potoliră primele trans
porturi, Mîrzea deslegâ enigma spuind că pe când rătăcea 
pe pruncişi şi prin mlăştini căutând să treacă Dunărea 
mult mal jos do Calafat, că^u în mânelo unor pescari cari, 
din norocire pentru el, eraü bulgari.

Aceştia cum afiară că era Român, lăsară pescuitulü, puse 
pe Mîrzea şi calul sëü în luntre, îi desbrăcară de ori-ce semn 
milităresc, îi culcară in fundul luntri, şi ca să nu atragă bănui* 
tórea atenţiune a Turcilor, lăsară luntrea ca să fie luată de apă, 
merse o nópte întreagă în josul rîului, nu trecu dimineaţa 
dincoa, căci bătea un vént cam primejdios, ci trecură în 
(Jiua cea altă drept în faţa Zimnicei. Ajungând la mal îşi 
luâ diua bună de la bieţii bulgari, dete pinteni calului şi 
ajunse la Târgovişte cu o (Ji înainte de companionii sëï, dar 
nu dătuse ochii cu Vodă ci ’Í asceptase la portă tótá nóptea 
şi (Jiua mai întreagă.

Cum afiară aste amënunte intrară cu toţii în palat, mer
se la Yodă, îi povesti totă şiritenia, scóse cele şease fâşii 
de steag, aduse şi cotoru pe care ’1 păstra încă drept su
liţă roşiorul căruia i se încredinţase, şi depuse tote aste 
glorioase sfărâmături la picioarele tronului.

Mihai fu întristat fórte de înfrângerea ce încercase, dar 
nu'şî perdu curagiul căci dusese până aci de nenumărate 
ori la biruinţe brava sa armată, şi se mângâe puţin căci 
a putut scăpa scumpul sëü steag, steagul Roşiorilor.
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VIT

Turcii spăimântaţl de victoriele Românilor ce precedase 
şi urmase astă, ne reuşită, de mică importanţă, trămise lui 
Milial'daruri scumpe şi soli însemnaţi, îî cerură pace, con* 
simţiră la tóté pretenţiunile lui şi încheiară învoelî recipro
ce cari asigura Romanilor independenţa şi posesiunea ce
tăţilor Turcesc! de dincoa de Dănăre, iar Turcilor reintra
rea in posesiunea cetăţilor de dincolo'luate de Romani.

Astă pace onorabilă supăra forte pe Batorî care aspira 
să ’şî apropia sieşi Romania şi Moldova slăbindu-Ie prin dese 
ciocniri*cu Turci!. ’

’ lntenţiunile luî şi ale fratelui séü Andre! cardinalul, fură 
cürêiid 'date pe faţă, aspiraţiile lor Ünguresc! se transfor
mară în pretenţii de supremaţie şi vasalitate, însă cu 
Mihaî nu se puteaö juca îngâmfaţii fără să fie pedepsiţi. 
După ce st'âmpără cu sila armelor pe turcii de la Dunăre, 
Mihaî fu nevoit iarăşi să se înarmeze spre a stâmpëra pe 
Turcii de peste Carpaţî.

Steagul roşiorilor reparat de mânele Doamne! reintră în 
campanie şi reîncepu a îmbărbăta de isnoavă pe Români 
şi a ’Í purta din biruinţă în biruinţă. Rësbôele la hotarele 
Carpaţilor şi dincolo de ele nu erau rësbôe ci un neşfirşit 
şir de triumfuri, căc! Români! de dincolo cum (Jărea vultu
rul strămoşesc trecea în mase in partea Iu! Mihaî şi intor- . 
cea armele contra orgolioşilor şi asupritorilor lor conlocuitor!.

In timpul acestor campanii lesnicióse, pe când Mihai dicta 
de la Belgrad şi Cluj condiţii adversarilor sëï şi guverna 
tóté ţările locuite de Român!, adică: România, Transilvania,
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Banatul, Mureşeana, şi Moldova, Dómna.Stanca, ajutată de 
jupănesele şi femeile înstărite, se silea din rësputerï a uşiu-, 
ra suferinţele causate de acest, resbel aşa de prelungit.

Tötä diua pană seara aste provedinţe nie văduvelor şi 
orfanilor, mergea din casă în casă, din bordei în bordel, prin 
oraşe şi sate, şi unde vedea suferinţe o măngăîa, unde ve
dea slăbiciune o ajuta, unde vedea lipsă o uşura. Care cu 
vestminte şi cu pănî, vite de hrană şi de muncă, instru
mente agricole şi seminţe de semënat, ol, vacî şi bivoliţe 
cu lapte şi desagi plini cu bani urma în lungi şiruri astă 
caravană de bine-fäcötöre, şi împărţea cu mănă plină tu
turor fiinţelor ce găsea în lipsă, tuturor schilodiţilor, tutu
ror văduvelor, tuturor orfanilor, în fine tuturor acelor ce 
resiraţise resultatele resbelulul. • *

Punga bogaţilor se vërsase întreagă în mânele săracilor, 
lără sgomot, fără ostentaţiune, fără paradă de vorbe, ast
fel precum ne recomandă Mântuitorul ca să nu scie stân
ga ce face dreapta. Iniţiatorea, sufletul, inima tuturor as- 
tor fapte generöse era numai şi numai Doamna Stanca, care 
nu mal avea preget nici scia ce este oboseala de când in
trase în rësboï România, scumpa sa moşie.

VIII

Invidia fu unul din inimicii cel mai do morte al marelui 
Mihai. Strălucirea gloriei lui orbi mulţi ochi şi scorni pis- 
ma in multe inimi, intre care unii îl era chiar amici şi da
tori 1Ü1 cu recunoscinţă. Ceia ce nu ’1 făcuse Turcii şi Un
gurii îl făcu invidia aliaţilor şi amicilor sëï.

Contra acestor noul inimici talismanul sëü salvator, stea
gul Roşiorilor rëraase neputincios ca şi braţul eroului, ca 
şi bărbăţia oştenilor sëï.

Intr'o noapte trădarea se apropie de el în mâni cu arme

!
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ucigaşe, intră, în cortul în care se rëpausa şi visa mărirea 
neamului sôü, îl isbi de mórte, îl răsturnă ia pământ, co
pleşit de rane, iar steagul Iul mântuitor care f&lfăia d'asu* 
pra capului sëü în ceasuri de primejdie pecâmpiele de vi
tejie, de astă-dată asistă la ast masacru ne-omenesc şi nu 
putu să*! dea nici un ajutor.

Basta cum află că infernalul seu plan s’a reálisát, ordo
nă să se aresteze puţinii roşiori ce se aflase din întâmpla
re în jurul Iul Milml şi să’î aducă steagul Roşiorilor. Ro
mânul însă nu e deprins a se da prins şi steagurile sale 
nu obicinuesc a servi de trofee la învingători.

Roşiorii Iul Mihal, după ce'apărase în deşert viaţa Dom
nului lor, vëdCriclu-l că cade mort, se repeziră la steag, îl 
făcură făşiî ^ăşii^âr^părţiik între iei in o sută de petice 
şi aflând c&j(s$áSinií yÖiV.cu/ori-ce preţ să pue mâna pe el, 
neavând lâ-*1ndemănâ foc. ‘ca să’l ardă, nici alt mijloc de 
destrucţiune/.'dfe J^anţâyca să nu ca(Jă în luptă şi să se afle 
bucăţile de stea^la. 'j§ţ'-;-fi'e-care îşi mototoli bucăţica şi o . 
înghiţi. După aceia năvăliră asupra Valonilor ce ’! înconju
rase ; unul din el se servi cu cotoru, ca cu o lance, se bătură 
până nu rëmase nici o ţandără din cotor, şi muriră până 
la unul rësbunând amarnic mórtea Domnului lor.

Astfel steagul roşiorilor afla un mormont demn de el, 
pepturile unor martiri al neatârnării neamului Românesc.

Planul cel îndrăsneţ şi mare al Iul Mihal nu se putu réa
lisa. Turcii ne mai temându-se de el, îşi călcară cuvântul. 
România rëmase tot despărţită şi tot asuprită, dar sânge
le vărsat pentru marea idee într’un tânji û îşi dătu roadele 
semânţa cea bună încolţi, şi după trei secule astăzi legió- 
nele Române, mândre, vesele şi animate de esemplele stră
moşesc!, sunt duse la, hotare ca să sigileze cu sângele lor 
vecinica neatârnare a României, şi o pereche Domnească 
demnă de strămoşii noştri împrospătează în fie*ce moment 
frumósele pilde ale marilor noştri Domni.

Dea D-<Jeü ca atâtea fapte mari, atâta inimoşie şi atâta
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entusiasm să fie încoronat cu sucesul dorit de Mihaï şi 
Dómna Stanca. Dea D (Jeü ca să se împlinească odată do
rul Românului, adică să devie România independinte pen
tru' tótá lumea, dea D-cJeü să se încoronede din noü cu 
laurii gloriei steagul Roşiorilor.

1877, Iunie 25
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