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PREFA  

Punct culminant în evolu ia chestiunii orientale în secolul al XIX-lea, criza 

declan at  în 1875, ce avea s  produc , trei ani mai târziu, schimb ri majore în 

configura ia politic  i teritorial  a Sud-Estului Europei, a adus în prim plan dorin a 

statelor zonei de a se constitui în na iuni de sine st t toare, libere i independente. 

Pentru lumea occidental  i central-european , ca i pentru guvernan ii de la 

Bucure ti i pentru principele Carol, devenea tot mai clar c  un conflict între Rusia 

i Imperiul Otoman era iminent, iar România nu putea r mâne în afara lui. În acest 

sens preg tirile pentru participarea la r zboi devin prioritare mai ales în a doua 

jum tate a anului 1876, fiind impulsionate i de victoriile armatei otomane 

împotriva sârbilor. În octombrie 1876 Parlamentul României vota un credit de 4 

milioane lei pentru armament, al i 400 000 de lei fiind destina i concentr rilor i 

men inerii sub arme a rezervi tilor peste termenul limit , iar o lun  mai târziu au 

fost înfiin ate 8 regimente de doroban i. Ini iate înc  din toamna anului 1876 

tratativele cu Rusia privind condi iile trecerii prin România a armatei ruse au fost 

finalizate la 4/16 aprilie 1877 prin semnarea, la Bucure ti, a conven iei româno-

ruse de c tre Mihail Kog lniceanu, ministrul Afacerilor Str ine român i baronul 

Dimitrie Stuart, agent diplomatic i consul al Rusiei la Bucure ti. Actul era 

completat de o conven ie special  ce reglementa detaliile privind trecerea trupelor 

ruse i rela iile cu autorit ile române. În perspectiva unui atac, unit i ale armatei 

române au fost concentrate în principalele porturi de la Dun re: Giurgiu, Olteni a, 

Calafat, Turnu M gurele, pentru a împiedica mutarea frontului la nordul Dun rii. 

La 12/24 aprilie 1877 Rusia a declarat r zboi Imperiului Otoman, armatele sale 

intrând pe teritoriul României înc  din ziua precedent . Sublima Poart  a r spuns 

în scurt timp prin atacarea porturilor române ti de la Dun re. Astfel la 21 aprilie/ 

3 mai au fost bombardate Br ila, iar la 26 aprilie/8 mai Calafat, Bachet, Olteni a, 

Calafat, artileria român  fiind nevoit  s  riposteze. România i Imperiul Otoman 

intrau practic în r zboi, fapt înt rit de mo iunea Camerei Deputa ilor i Senatului 

care atesta „starea de r sbel ce este creat  României de însu i guvernul otoman”. 

La 9/21 mai cele dou  camere ale Parlamentului României au votat cu o majoritate 

zdrobitoare de voturi mo iunea prin care luau act de r zboiul dintre România i 

Turcia i de ruperea leg turilor cu Poarta, declarând România independent  i „o 

na iune de sine st t toare”. Dup  ce au sprijinit trupele ruse ti la trecerea Dun rii, 

armata român  s-a implicat activ în conflictul de la sudul Dun rii, participând la 
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luptele de la Nicopole, la asaltul asupra redutelor Grivi a I i II, Opanez, a cet ii 

Rahova, aducându- i o contribu ie decisiv  la cucerirea Plevnei, la ocuparea  

Smîrdanului ap rat de trei redute i a Vidinului. Independen a României avea s  fie 

recunoscut  de marile puteri în cadrul Congresului de pace de la Berlin.   

Dorin a de independen , de prop ire, de modernizare i europenizare a 

românilor, i numai a lor, au fost privite cu deosebit interes de lumea european . 

Afla i în trecere sau z bovind un timp mai îndelungat în rile române, str inii au 

fost deopotriv  martori nu numai ai revolu iilor de la 1821 i 1848, ai perioadei de 

pl m dire a con tiin ei na ionale i de na tere a opiniei publice, de f urire a 

institu iilor, a transform rilor ini iate pe plan economic i social, dar i ai 

proclam rii i câ tig rii pe câmpul de lupt  al independen ei na ionale. Aristocra i, 

membri ai unor ilustre familii ale Europei, militari, diploma i, litera i, medici, 

profesori, arti ti plastici, reporteri fotografi i coresponden i de pres , unii 

recunoscu i pentru articolele publicate, al ii la începutul unei cariere jurnalistice, 

arti ti ai scenei, dar i „simpli turi ti”, cum se defineau în propriile însemn ri, ne-

au l sat m rturii scrise despre oamenii i evenimentele la care au fost martori, de la 

câteva rânduri sau pagini, la note de c l torie, reportaje ap rute în prestigioase 

publica ii, pân  la lucr ri consistente, ce con in relat ri, observa ii sau opinii. 

Acestora li se adaug  importante i valoroase m rturii iconografice (schi e, desene, 

picturi în ulei etc.). 

Volumul de fa , al XI-lea (1877–1878), întrege te seria bine-cunoscutului 

corpus de izvoare narative C l tori str ini despre rile române în secolul al XIX-

lea cu însemn rile str inilor care au str b tut spa iul locuit de români în anii 1877–

1878. Volumul reune te relat rile a 30 de c l tori i ofer  date i informa ii privind 

atmosfera din perioada premerg toare izbucnirii conflictului ruso–otoman, dar i 

detalii despre parcursul armatelor ruse prin România, punctele de trecere a Dun rii, 

starea de spirit din unele unit i, luptele de la Dun re, cât i cele de pe teritoriul 

Bulgariei. Unele dintre izvoarele narative sunt pu in cunoscute, fiind editate în 

limbi de circula ie restrâns  ceea ce ne-a determinat s  inser m în volum 

traducerile oferite de Raoul Bossy (M rturii finlandeze despre România) sau de 

generalul Radu Rosetti (Notele unui ofi er norvegian în timpul r zboiului de 

neatârnare 1876–1878).  

Din dorin a de a oferi un tablou complex al realit ilor anilor 1877–1878, 

editorii au întocmit o baz  documentar  temeinic  i au c utat s  asigure un 

caracter cât mai complet i complex volumului1. În acest sens cercet torii care au 

1 În colec ia de fa  au ap rut pân  acum 10 volume. Astfel în primele dou  decenii ale 

secolului al XIX-lea, 42 de c l tori au l sat impresii despre români, în deceniul 1821–1830 num rul 

lor s-a ridicat la 30, între 1831–1840 acesta a ajuns la 46, între 1841–1846 a fost de 31, între 1847–1851 

num rul peregrinilor a fost de 24, între 1852–1856 num rul lor a fost de 46, între 1857–1861 de 28, 

între 1862–1866 de 19, între 1867–1871 de 16, iar între 1872–1876 de 19. Vezi impresiile lor în 

C l tori str ini despre rile române în secolul al XIX-lea, serie nou , vol. I (1801–1822), Editura 
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participat la întocmirea volumului de fa  nu au precupe it nici un efort în 

depistarea i prelucrarea materialului documentar, dovad  fiind cercet rile 

întreprinse în bibliotecile i arhivele din ar  i str in tate, cât i pe internet pentru 

descoperirea textelor i întocmirea datelor biografice ale c l torilor. Cu acest prilej, 

pe lâng  cei despre care aveam informa ii c  au str b tut teritoriul locuit de români, 

seria peregrinilor a fost completat  cu nume noi: Konstantin Nicolaevici 

Favrikodorov, I. I. Ele , Dimitrie Ivanovici Ilovaiski, Ferdinand-Emanuel von 

Wahlberg, Charles Ryan Snodgrass, Frederick Boyle, Armand Belin, ale c ror 

m rturii nu sunt cunoscute. 

Din cei 30 de c l tori marea lor majoritate, adic  18 sunt militari, doi fiind 

medici (Ferdinand-Emanuel von Wahlberg i Charles Ryan Snodgrass). Acestora li 

se adaug  un pictor, Vasili Vasilievici Vere ceaghin, care a înso it trupele ruse în 

campania din Balcani în calitate de pictor oficial al armatei, trei c l tori pe care îi 

putem încadra, cu unele rezerve, în categoria turi tilor (Dimitrie Ivanovici 

Ilovaiski, Gottfried Waldstedt i Armand Belin), 6 coresponden i de front i arti ti 

documentari ti, printre care publicistul, criticul i autorul dramatic Frédéric Kohn-

Abrest, scriitorul, publicistul i desenatorul Georges Hardouin, cunoscut sub 

numele de Dick de Lonlay, Apollo Mlochowski de Belina, jurnalist polonez 

naturalizat francez, acreditat al ziarul parizian „L'Estafette”, Washington Carroll 

Tevis, colaborator al ziarelor „Philadelphia Times” i „New York Times”, dar i 

vene ianul Marco Antonio Canini, cunoscut filo-român, unul dintre jurnali tii 

str ini, martori ai luptelor de pe fronturile sud-dun rene în perioada r zboiului de 

independen , care a scris numeroase articole, pentru publica iile: „Il Pungolo” 

(Napoli), „La Gazzetta Piemontese” (Torino), „L’Adriatico” (Vene ia), „Opinione” 

(Milano), „Corriere della sera” (Milano). Lor li se adaug  diplomatul Cleon Rizo 

Rangabe, consulul Greciei în capitala României i artistul excentric Alfred de 

Caston, care î i atribuia titlul de viconte i mai c l torise în ara noastr  la sfâr itul 

anilor 60.  

Str inii prezen i în spa iul locuit de români i pe câmpul de lupt  s-au 

caracterizat printr-o mare diversitate etnic  i religioas , dar i printr-un grad de 

cultur  diferit. Cei mai mul i proveneau din Occident (Marea Britanie, Fran a, 

Germania, Danemarca, Italia, Elve ia, Spania), lor ad ugându-li-se cei din nordul, 

centrul i r s ritul Europei (Finlanda, Polonia, Austria, Rusia), dar i de peste 

Academiei Române, Bucure ti, 2004; Ibidem, vol. II (1822–1830), Editura Academiei Române, 

Bucure ti, 2005; Ibidem, vol. III (1831–1840), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2006; Ibidem, 

vol. IV (1841–1846), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2007; Ibidem, vol. V (1847–1851), 

Editura Academiei Române, Bucure ti, 2009; Ibidem, vol. VI (1852–1856) Editura Academiei 

Române, Bucure ti, 2010; Ibidem, vol. VII (1857–1861), Editura Academiei Române, Bucure ti, 

2012;  Ibidem, vol. VIII (1862–1866), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2013; ibidem, vol. IX 

(1867–1871), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2015; Ibidem, vol. X (1872–1876), Editura 

Academiei Române, Bucure ti, 2017. 
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ocean, din America i chiar din Australia. To i ace tia ne-au l sat informa ii mai 

mult sau mai pu in detaliate despre intrarea trupelor ruse pe teritoriul României, 

ora ele prin care au trecut, aspectul acestora i reac ia locuitorilor, mijloacele de 

transport, despre armatele rus  i român , armamentul din dotare, uniformele 

solda ilor i ofi erilor din ambele tabere, despre sosirea arului Alexandru al II-lea 

cu suita sa la Ploie ti, vizita acestuia la Bucure ti, întâlnirea cu principele Carol i 

principesa Elisabeta. Relat rile lor cuprind i date i descrieri privind evolu ia 

frontului: luptele de la Dun re (Br ila, Gala i, Zimnicea, Calafat, Giurgiu, 

Olteni a), campania din Bulgaria i b t liile pentru cucerirea redutelor Grivi a, 

Smârdan, Plevna, via a de zi cu zi a trupelor, dar i portrete ale conduc torilor, 

diferi ilor ofi eri i ale unor solda i. Nu a fost omis  nici armata otoman , pagini 

întregi sau numai câteva rânduri fiind dedicare aspectului fizic, uniformelor, 

armamentului, planurilor de atac sau ap rare, portretelor unor comandan i, dar i 

ororilor r zboiului, implica iile luptelor asupra învin ilor i popula iei civile.  

A a cum am men ionat, mul i dintre str inii care ne-au l sat note, însemn ri, 

informa ii despre conflict erau militari: ofi eri, subofi eri sau simpli solda i ai 

armatei ruse, participan i nemijlocit la opera iuni, par ial sau în totalitate, ru i, 

germani, finlandezi, danezi norvegieni. 

Cei mai mul i c l tori sunt militarii finlandezi (8) care au luptat în armata 

rus  ca urmare a statutului Finlandei de mare ducat al Imperiului rus, urma i de ru i 

(6), germani (4), francezi i americani (2 de fiecare) i câte un englez, italian, 

danez, norvegian, ceh, polonez, grec, australian. Mul i i-au publicat impresiile, 

însemn rile sau amintirile în anii imediat urm tori încheierii r zboiului sub form  

de jurnal sau scrisori. Exist  i exemple de însemn ri referitoare la r zboiul din 

1877–1878 care au v zut lumina tiparului la câteva decenii dup  încheierea 

conflictului sau chiar la peste un secol, ca de pild  prusianul Richard Friedrich 

Albert von Pfeil und Klein-Ellguth, militar de carier , voluntar în armata rus , ale 

c rui relat ri au fost publicate în 1892 sau subofi erul finlandez Victor Edward 

Ludwig Tuderus, care i-a scris impresiile între 1902–1905, dup  jurnalul inut în 

timpul campaniei, dar care au v zut lumina tiparului în form  final  abia în 2009.   

Dintre aristocra i se disting germanii Émile Sayn-Wittgenstein-Berlebourg2, 

2 Emil Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1824–1878) s-a c s torit în 1856 cu Pulcheria 

Cantacuzino din ramura Pa canu, fiica lui Nicolae Cantacuzino, beneficiind astfel de rela iile 

puternicei ei familii i mo tenind, dup  decesul so iei în 1865, mo iile acesteia. Problemele generate 

de bunul mers al mo iilor sale, mai cu seam  a celei de la Fântânele din jude ul Bac u, l-au 

determinat s  vin  de mai multe ori în Principate i apoi în România, consemnând de fiecare dat  

observa iile. Vezi Amintiri i coresponden  în C l tori str ini despre rile române în secolul al 

XIX-lea (coord. Daniela Bu ), serie nou , vol. VI, Editura Academiei Române, Bucure ti, 2010,  

p. 718–721 i vol. VIII (coord. Daniela Bu ), Editura Academiei Române, Bucure ti, 2013, p. 17–33. 

Participarea la campania de la sudul Dun rii a fost de scurt  durat . Bolnav de febr  i reumatism, a 

fost nevoit s  p r seasc  câmpul de lupt .  
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fiu al prin ului August Ludwig Sayn-Wittgenstein-Berleburg, intrat în armata rus  

în 1849, devenit aghiotant al arului în 1852 i cooptat, în aceast  calitate, în suita 

acestuia pentru a participa la campania armatei ruse la sudul Dun rii i Richard 

Friedrich Albert von Pfeil und Klein-Ellguth, descendent al unei vechi familii 

nobiliare, înrolat ca voluntar în armata rus , ajuns pân  la gradul de general-maior 

i r mas în serviciul arilor Alexandru al II-lea i Alexandru al III-lea. Lor li 

adaug  ofi erii ru i: I. I. Ele , colonel, r nit în luptele de la Bazargic din toamna 

anului 1877, Vladimir Mihailovici Vonlarlarski, capitan la începutul conflictului, 

înaintat ulterior la gradul de colonel, ofi er de ordonan  pe lâng  marele duce 

Nicolae, comandantul ef al armatei ruse. Dac  colonelul Ele , în coresponden a 

adresat  fiului s u, insereaz  informa ii privind via a zilnic  de campanie a armatei 

ruse, opera iunile militare propriu-zise, starea de spirit din armat , unele 

considera ii privind ora ele române ti prin care a trecut sau a fost cantonat, ori 

despre situa ia din Dobrogea dup  ocuparea ei de c tre armata rus , Vonlarlarski se 

refer  la asediul cet ii Nicopole i cucerirea Plevnei la care a participat nemijlocit. 

M rturii interesante despre Zimnicea i trecerea Dun rii ne-au parvenit i de la 

finlandezii Ferdinand-Emanuel von Wahlberg, medic militar pe lâng  al 3-lea 

batalion de „Skarpskytte” (tr g tori) finlandezi din Garda Imperial  rus , casier al 

batalionului i ef al încartiruirii, Anton Reinhold von Alfthan, sublocotenent în 

brigada I de artilerie, devenit dup  r zboi adjutant al guvernatorului general al 

Finlandei, Victor Edward Ludwig Tuderus, subofi er în cadul corpului de gard , 

Lemminkäine, sergent major, cât i de la G. W. Eklund, Axel Lindfors, A. W. 

Lindgren, despre care nu de inem date privind statutul (militar sau voluntar) sau 

gradul militar i ale c ror note sunt succinte. Dintre ace tia, Victor Edward Ludwig 

Tuderus, tân r ofi er, a tr it experien a deplas rii spre linia frontului i apoi a 

frontului propriu-zis cu mare intensitate i a considerat important s  consemneze în 

scris pentru contemporani i urma i cele v zute, dar i s  imortalizeze cu penelul 

aspecte, momente, fapte, portrete din timpul conflictului. Mult  vreme însemn rile 

ca i picturile, desenele, crochiurile, schi ele sale au r mas în stadiul de manuscris, 

adic  aproape necunoscute marelui public. Manuscrisul, aflat în Biblioteca 

Universit ii din Helsingsfors, a v zut  lumina tiparului la Helsinki abia în primul 

deceniu al secolului XXI (2009), sub titlul Ceea ce am v zut i experimentat în 

timpul campaniei ruso-turc din 1877 i 18783. Finlandezul a fost impresionat de 

„cur enia i elegan a” ora elor prin care a trecut (Ia i, Vaslui, Bârlad, Tecuci, 

Foc ani, Râmnicu S rat, Buz u, Ploie ti, Bucure ti, Zimnicea), de locuin ele  care 

„erau de cele mai multe ori construite ca ni te vile, într-un stil arhitectonic ales”, 

fiind „tot atât de elegante în untru ca în afar : od ile îndeob te mari i luminoase 

cu ferestre duble i sobe frumoase, pere ii i tavanele zugr vite cu mult gust în ulei 

sau «al-fresco». În fiecare ora  se aflau restaurante bune i pr v lii unde g seai de 

3 Vad jag sett och upplevat under fälttaget 1877–1878. 
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toate, precum i o gr din  public  nelipsit , loc de întrunire preferat al locuitorilor 

dup  amiaza i seara”.  

Observator i pictor oficial, deta at pe lâng  statele – majore ale generalilor 

Mihai Dimitrievici Skobelev (cel b trân) i Iosif Vladimirovici Gurko datorit  

rela iilor personale, cunoscutul pictor i neobosit c l tor, rusul Vasili Vasilievici 

Vere ceaghin, a înso it armata rus  pe tot parcursul r zboiului pân  la Adrianopole, 

fiind martor ocular al luptelor de la Plevna. Vere ceaghin nu a pierdut prilejul de a 

realiza schi e i desene, ce vor constitui ulterior teme pentru tablouri cu caracter 

bataillist. Prieten cu ofi erul de marin  M. L. Skridlov i fire extrem de curioas  i 

aventuroas , Vere ceaghin a participat al turi de acesta la torpilarea unor vase 

otomane, aflate în apropierea portului Giurgiu, ac iune în cursul c reia este r nit la 

picior i internat la spitalul Brâncovenesc din Bucure ti.  

Trimis ca ata at pe lâng  Marele cartier general rus, danezul Marius Sophus 

Frederik von Hedemann, aghiotant al regelui Christian al IX-lea al Danemarcei, a 

luat parte la opera iunile Corpului IX, condus de generalul Nicolai Krüdener în 

perioada mai–noiembrie 1877. În rapoartele trimise de pe câmpul de lupt  c tre 

superiorii s i din Ministerul de R zboi de la Copenhaga (unul fiind scris dup  

sosirea în patrie), el ofer  informa ii despre opera iuni, efectivele implicate, 

disfunc ionalit ile existente, cauzele unor înfrângeri. Cum ofi erul danez i-a 

desf urat activitatea pe lâng  comandamentul armatei ruse, informa iile sale 

privesc, firesc, aceste efective, referirile la trupele române i la opera iunile lor 

fiind mai degrab  întâmpl toare sau parvenite pe filier  rus . Traducerea din limba 

danez , datorat  generalului Radu Rosetti, include numai acele pasaje din rapoarte 

care se refer  la trupele române. Sosit pe câmpul de lupt  la începutul lunii iunie, el 

a asistat la trecerea Dun rii de c tre armatele ruse i la luptele de la Nicopole i 

Plevna. Referindu-se la lupta din 18/30 iulie el preia informa iile oferite de partea 

rus , afirmând c  reduta Grivi a 2 fusese construit  ulterior acestei date, de i, 

conform efului de Stat Major otoman, Muzaffer pa a i englezului W. Herbert4, 

care a luptat în armata turc , ea exista înaintea acestui atac. Ru ii încercau astfel s  

g sesc  o scuz  la acuza ia c  nu i-au informat de la început pe români de existen a 

acesteia. Cauzele ar fi, potrivit danezului, lipsa unui contact strâns i slaba 

coordonare între statele majore ale armatei ruse i române, insuficienta preg tire a 

ac iunilor de c tre comandamentul rus, drept care „executarea lor nu fusese destul 

de judicioas ”.  

Imediat dup  declan area conflictului, Departamentul de r zboi îl trimitea ca 

ata at militar al Statelor Unite în Rusia pe Francis Vinton Green, primul locotenent 

al corpurilor de ingineri din armata american , cu misiunea de observator al 

4William Herbert s-a angajat voluntar în armata turc . Experien a acestei particip ri este 

subiectul a dou  lucr ri: The Defence of Plevna, London, 1895 i The Chronicles of a Virgin Fortress, 

London, XDCCCXCVI.  
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opera iunilor militare. Dup  deplasarea la Sankt Petersburg i îndeplinirea 

formalit ilor diplomatice, Green ajungea pe front, cu acceptul împ ratului, la 5 

august 1877, pe ruta Vilnius–Chi in u–Bucure ti–Giurgiu–Zimnicea. De la aceast  

dat  el a înso it trupele ruse pân  în februarie 1878 i a fost martor al celor mai 

multe dintre confrunt rile cu turcii. Green nu era singurul observator militar str in 

acceptat pe lâng  trupele ruse ti, evolu ia conflictului i mai ales consecin ele ce se 

prefigurau privind configura ia Balcanilor, sporind interesul opiniei publice 

europene i nu numai i explicând dorin a de a avea informa ii chiar de la fa a 

locului. Pe tot parcursul campaniei, nota ata atul militar american, 18 ofi eri din 

Germania, Austria, Fran a, Anglia, Danemarca, Suedia, Elve ia, Japonia, Statele 

Unite ale Americii, dar i delega i din Serbia, România i Muntenegru, au fost 

ata a i nominal Statului Major al marelui duce Nicolae i acredita i, la cerere, pe 

lâng  „trupele pe care le-au ales”, beneficiind de „o generoas  ospitalitate” i de 

„cele mai complete facilit i pentru a observa cursul evenimentelor”. Misiunea lui 

s-a încheiat un an mai târziu, în toat  perioada întocmind rapoarte i adunând 

informa ii despre armata rus , multe din ele reg sindu-se în cele dou  lucr ri ale 

sale: Raport on the Russian Army and its campaigns in Turkey i Sketches of Army 

În Russia, ambele ap rute la New York în 1879, respectiv 1880.  

Printre martorii r zboiului ruso-româno-otoman se num r  i agentul rus 

Konstantin Nicolevici Favrikodorov, care, potrivit propriei m rturisiri, s-a înrolat 

voluntar în armata arist  mânat de recuno tin a pentru noua patrie, dar i de 

dorin a de a participa la eliberarea cona ionalilor s i de sub domina ia otoman . 

Grec, originar din Macedonia, a a cum afirm , fost combatant în armata rus  în 

timpul r zboiul Crimeii, stabilit ulterior la Chi in u, Favrikodorov se prezentase, la 

sfâr itul lunii mai 1877, la Statul Major General al armatei ruse i, dup  contacte 

succesive cu colonelul I. A. Artamonov ( eful unit ilor de cerceta i) i cu 

generalul Mihail Dimitrievici Skobelev (cel tân r) care r spundea de activitatea de 

culegere de informa ii, a acceptat misiunea riscant  de a efectua o c l torie dincolo 

de Dun re pentru a ob ine informa ii despre dispunerea trupelor turce ti, 

armamentul lor, despre comandan i i efi militari, dar i despre punctele fortificate 

existente în ora ele de pe malul bulg resc al Dun rii. Cum primele informa ii ale 

agentului rus despre poten ialul uman i de ap rare al ora ului i tov au fost 

ob inute în prima decad  a lunii iunie 1877, iar traversarea Dun rii de c tre armata 

rus  a avut loc pe segmentul Zimnicea- i tov, construc ia podului militar 

desf urându-se în intervalul 10–15 iunie, nu este exclus ca în alegerea locului de 

traversare a fluviului o pondere însemnat  s  fi avut i datele furnizate de 

Favrikodorov, ce aduceau în prim-plan slaba dotare cu tunuri a ora ului de pe 

malul drept al Dun rii i gradul de dezorganizare avansat  al pu inelor unit i 

turce ti aflate acolo. 

Un statut incert are i un alt rus, Dimitrie Ivanovici Ilovaiski, din afirma iile 

c ruia afl m c  el mai c l torise în spa iul locuit de români, f r  a preciza când, în 
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ce condi ii sau dac  a avut sau nu o misiune. Panslavist înfocat, contrariat de 

înfrângerile suferite de armata rus  în b t lia de la Plevna din 30 august 1877, s-a 

deplasat în teatrul de opera iuni din Bulgaria pentru a vedea, cu ochii lui, care este 

starea de lucruri.  

În schimb, tân rul chirurg australian Charles Snodgrasse Ryan, ce se bucura 

de prietenia prin ului Czetwertinski, c pitanul g rzii îns rcinate cu paza lui Osman 

pa a i chiar de încrederea celui din urm , ne ofer  informa ii din tab ra turc , 

despre organizarea unui spital de r zboi, munca de chirurg, ororile generate de 

conflict, b t liile pentru cucerirea Plevnei, dar i despre principele Carol, trupele 

române i înzestrarea lor.   
Spre deosebire de cei care au luptat în armata rus  sau au fost ata a i pe lâng  

comandamentul rus i au înso it diferite corpuri ale acestei armate i ale c ror note, 

însemn ri, jurnale de front sau scurte referiri la evolu ia conflictului ofer  

informa ii în cea mai mare parte despre armata rus , ofi erul norvegian Gunnar 

Solfest Flood vine cu aspecte, considera ii i observa ii despre români. Angajat al 

Statului Major al armatei norvegiene în perioada 1871–1888, r stimp în care a fost 

prezent de dou  ori în România, Flood este autorul unor note zilnice despre 

realit ile din societatea româneasc  în preajma proclam rii independen ei. Sosit la 

Bucure ti la 9/21decembrie 1876, unde avea s  r mân  pân  la 26 ianuarie/7 

februarie 1877 i beneficiind de acceptul autorit ilor, a studiat în am nunt armata 

român  i a înregistrat cu rigurozitate tot ceea ce a v zut i auzit. C l uzit de 

c pitanul Romulus Magheru, din comandamentul Statului Major al Armatei 

Române, Flood a vizitat coala Militar , uzina pirotehnic , Arsenalul armatei i 

atelierele, Cercul Militar, cazarma Malmaison. Potrivit notelor sale, armata 

român , alc tuit  din cadre tinere, dar lipsite de experien , avea unit i permanente 

cu bun  preg tire militar  pentru parad , dar i unit i teritoriale complet lipsite de 

preg tire militar . Ofi erul norvegian constata c  în capitala României existau 

spitale, coli, frumoase locuri de promenad , iar anima ia str zii oferea un 

spectacol deosebit de captivant. Cel de-al doilea contact al lui Flood cu românii a 

avut loc cu prilejul luptelor de la Plevna, când a stat dou  luni în mijlocul trupelor 

române, începând cu octombrie 1877. Dup  c derea Plevnei, timp de o lun  s-a 

întors în Bucure ti, pentru ca apoi s  revin  în Bulgaria i s  ia parte la intrarea 

trupelor române în Vidin. În martie 1878 s-a aflat din nou în Bucure ti, asistând la 

intrarea glorioas  a trupelor române în capital . Însemn rile ofi erului norvegian 

aduc un plus de precizie privind reu ita unor ac iuni de pe frontul de la sudul 

Dun rii. Astfel, din descrierea sa reiese c  în 28 noiembrie 1877 românii au 

contribuit decisiv la e ecul încerc rii lui Osman pa a de a evacua înt ririle din jurul 

Plevnei.  

Pe lâng  militari sau trimi i oficiali ai unor guverne din Occident, martori ai 

realit ilor din spa iul românesc, de pe frontul de la Dun re sau din Balcani 

întâlnim i diploma i, cum este cazul consului general al Greciei la Bucure ti, 
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Cleon Rizo Rangabe. Plecat din Bucure ti pe data de 22 noiembrie 1877, împreun  

consulii Fran ei i Belgiei spre frontul de la sudul Dun rii, diplomatul elen a ajuns 

la Plevna dup  un drum lung, anevoios i plin de peripe ii i a avut prilejul de a 

s rb tori, al turi de ofi erii i trupele române, cucerirea cet ii. Unii dintre 

combatan ii români, consemna diplomatul, membrii unor familii distinse i 

de in torii unor averi considerabile, anima i de un înalt spirit patriotic i de dorin a 

fierbinte de a- i vedea ara liber  i independent , „abandonaser  toate aceste 

avantaje pentru a r spunde la chemarea patriei”. Un întreg escadron de cavalerie 

era „alc tuit din tineri care, înc  ieri, str luceau în saloane i care ast zi fac 

serviciul unor simpli solda i, cu cai engleze ti sau arabi, uimi i de soarta lor de 

acum”. Deosebit de impresionat de spectacolul teribil al  ororilor r zboiului, 

prezent pretutindeni, Rangabe ne-a l sat pagini pline de înc rc tur  emo ional   

despre refugia i, muribunzi, r ni i i cadavre, dar i despre arme, muni ii, animale 

abandonate, în agonie sau moarte, toate acestea putând fi întâlnite la tot pasul de-a 

lungul frontului.  

În vara anului 1877 prestidigitatorul i jurnalistul ocazional, Alfred de 

Caston, pe numele s u adev rat Antoine Aurifeuille, aflat în drum spre Fran a, a 

ales s  str bat  Dobrogea într-un moment de cump n  din istoria provinciei, 

m cinat  de abuzurile administra iei i trupelor otomane. R scoalele popula iei din 

Balcani, declan ate înc  din 1875, extinse i acutizate în anul urm tor, i-au 

încurajat pe musulmanii din regiune s  întreprind  ac iuni împotriva popula iei 

cre tine. Totodat  guvernul otoman a distribuit arme voluntarilor mahomedani: 

cerchezi, albanezi i t tari pentru a preîntâmpina izbucnirea unei r scoale a 

popula iei cre tine din regiune, fapt ce a multiplicat abuzurile împotriva acesteia. În 

lucrarea sa, Voyage dans la Dobroudcha. La vérité sur les hommes et les choses, 

Alfred de Caston ne ofer  informa ii despre ultimele zile ale administra iei i 

st pânirii otomane a provinciei i despre trecerea ei sub administra ia rus . El 

consemneaz  abuzurile i jafurile ba buzucilor i circazienilor asupra popula iei 

cre tine, ce aveau loc sub obl duirea i cu tirea lui Said pa a, guvernatorul 

provinciei. În partea a doua a bro urii descrie trecerea armatei ruse prin Dobrogea, 

ocuparea M cinului, Isaccei, Tulcei i Babadagului, b t lia pentru Medgidia, 

trecerea provinciei sub administra ia rus . 

Declan area crizei occidentale i acutizarea ei odat  cu confruntarea armat  

dintre Rusia, România i Imperiul Otoman a n scut o adev rat  efervescen  în 

rândul presei str ine, cele mai mari i mai influente publica ii trimi ându- i pe 

teatrul de lupt  un num r mare de coresponden i i reporteri de r zboi. Potrivit unor 

contemporani, ei în i i reporteri de front sau prezen i la fa a locului cu diferite 

misiuni, num rul acestora s-ar fi ridicat la 80 din care 75, acredita i pe lâng  

comandamentul armatei ruse. Cei mai mul i erau trimi ii unor reviste prestigioase 

de la Paris, Londra, Berlin, Viena, New York, Milano, Roma, Napoli, Bruxelles, 

unii dintre ei înso ind armata rus  pân  la sfâr itul ostilit ilor, al ii fiind nevoi i s  
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renun e la misiune din varii motive. Dintre ace tia, ata atul militar american la 

Sankt Petersburg, Francis Vinton Green, îi men ioneaz  pe J. A. Mac Gahan, mort 

de tifos la Constantinopol i F. D. Millet, trimi i ai publica iei „Daily News”, pe  

E. M. Grant de la „The Times”, în vreme ce britanicul Archibald Forbes î i 

înceteaz  relatarea i prezen a pe front revenind în Anglia dup  lupta de la Plevna 

din septembrie 18775.  

Frédéric Kohn Abrest, trimis special al ziarelor „Le siècle”, „Le Rappel” i 

„L’Indépendence belge”, Apollo Mlochowski de Belina, Dick de Lonlay, scriitor, 

publicist, desenator, trimis al gazetei „Moniteur Universel” i „Le Monde Illustré”, 

Marco Antonio Canini, prezent în Parlamentul României, în momentul declara iei 

de independen , corespondent al publica iilor din peninsula italian : „Il Pungolo” 

(Napoli), „La Gazzetta Piemontese” (Torino), „L’Adriatico” (Vene ia), „Opinione” 

i „Corriere della sera” (Milano), sunt câ iva jurnali ti ale c ror relat ri despre 

r zboi pot fi consultate în volumul de fa .   

Pentru a ob ine acreditarea de corespondent de r zboi pe lâng  trupele ruse, 

solicitantul avea nevoie în primul rând de o scrisoare de recomandare din partea 

publica iei al c rui trimis era, trebuia s  r spund  de un diplomat ata at în Rusia, s  

depun  trei portrete carte de vizit . Coresponden ii i reporterii de r zboi 

consemneaz  informa ii interesante despre inuta i dotarea lor. inuta era simpl , 

ne spune Dick de Lonlay, „fiind cea a ofi erilor ru i afla i în campanie. Caschet  

din pânz  alb  cu o ap r toare pentru gât, cu o cocard  militar  rus  pus  în fa , 

tunic  de pânz  alb  cu nasturi de argint, pantaloni alba trii cu dung  ro ie, cizme 

f r  pinteni, înalte. Dac  nu ar fi fost banderola de m tase, de corespondent în 

culorile imperiale negru, galben i alb cu vulturul bicefal brodat în argint, pe care o 

port pe bra ul stâng, a  sem na cu un brav ofi er de cazaci de pe Don”. În valiza de 

campanie, transportat  de una din tr surile regimentului, se g seau „câteva haine, 

pantofi de schimb, lenjerie, c m i de m tase galben , m nu i, esen  de 

opoponax”6, iar cu sine, în  „rani ele impermeabile de la a erau îngr m dite 

ustensile de toalet , un castron de cauciuc cu perii i burete, o trus  de pansamente, 

un servici de campanie (cu it, furculi , lingur , cea c , farfurie de metal, toate 

aranjate unele în altele), tutun, ig ri, pipa clasic  a c l re ului, tot ceea ce trebuia 

pentru scris i desenat, o mic  lantern ”. La acestea obligatoriu se ad ugau sabia, 

pistolul, dar i binoclu. Mijloacele de deplasare intrau tot în sarcina 

corespondentului, unii cu dare de mân  având adev rate echipaje, invidiate de 

colegii lor cu resurse materiale limitate, erau nevoi i s  închirieze cai sau c ru e de 

la localnici, de cele mai multe ori la sume exorbitante i care pe parcurs se 

dovedeau improprii pentru drumurile din România sau Bulgaria.   

5 Francis Vinton Green, op. cit., p. X. 
6 Plant  erbacee mare din a c rei r in  se fac medicamente i cosmetice. 
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Deosebit de interesante i sugestive sunt paginile dedicate Bucure tilor, 

cunoscut de martorii str ini în zile de mare înc rc tur  emo ional , de bucurie i 

s rb toare: proclamarea independen ei, vizita arului i a marelui duce Nicolae, 

starea de spirit a popula iei fa  de r zboi, atmosfera i pitorescul vestitului târg al 

Mo ilor. În capitala României se resim ea tensiunea ce domnea în preajma 

izbucnirii r zboiului, în pofida bucuriei i entuziasmului locuitorilor la vestea 

proclam rii independen ei. Evenimentele majore ce se prefigurau cu repeziciune 

atr seser  un num r mare de vizitatori, „o lume pestri  i cosmopolit , avid  de 

câ tig: bancheri i agen i ce au cravate albe i ornate cu toate ordinele str ine; 

str ini de la aligatorul din Sudan pân  la cimpanzeul din Tunis, care are milioane, 

dar se împrumut  cu cinci franci la b iatul de la hotel, aventurieri i a a-zi i ofi eri 

din toate rile, care au venit s - i ofere spadele marelui stat major rus, pe care l-a 

ap rat s  treac  Dun rea i s  p trund  în Bulgaria; to i ace ti viteji cavaleri umplu 

cafenelele cu vocile lor l ud roase, disp rând f r  zgomot la apari ia unei c ti 

verzi cu dung  ro ie purtat  de un ofi er rus”, constata Dick de Lonlay. Specula cu 

alimente i alte produse necesare frontului, pl tite dublu sau triplu, a adus câ tiguri 

mari furnizorilor armatei ruse.   

Ca i volumele anterioare i cel de fa  ofer  istoricului i nu numai lui, 

accesul la informa ia primar , care în cazul unor c l tori este deosebit de dificil  

din varii motive (exemplare unice aflate în colec ia unei singure biblioteci, lucr ri 

care nu se g sesc în ar , depistarea acestora fiind rodul perseveren ei colectivului 

de autori i colaboratori, bariere lingvistice). 

Informa iile furnizate de volumul XI (1877–1878) al prestigioasei colec ii 

C l tori str ini despre rile române în secolul al XIX-lea ofer  posibilitatea de 

noi investiga ii istorice datorit   bog iei i variet ii surselor documentare. Suntem 

încredin a i c  publicarea acestor surse narative în traduceri, completate cu 

identific ri i comentarii ce se g sesc în notele de subsol, este deosebit de util  

pentru specialistul interesat de investigarea secolului al XIX-lea i, în acela i timp, 

intereseaz  i publicul larg care dore te s  se informeze asupra istoriei moderne a 

românilor.  

Daniela Bu  

Coordonator al volumului XI i al colec iei  
C l tori str ini despre rile române în secolul al XIX-lea, seria nou   

. 
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