[„«PESTI NAPLÓ» PRIMEŞTE…”] –
de
Mihai
Eminescu
[14
septembrie 1877]

„Pesti Naplo” primeşte o telegramă de la corespondentul său de
pe cîmpul de război după care ţareveci a priimit un ajutor de
53 mii oameni, astfel că astăzi moştenitorul tronului dispune
de o armată de una sută zece mii oameni şi patru sute tunuri,
cu cari va începe, zilele acestea, atacul.
Din Gornii-Studen se vesteşte sub data de 10/22 septemvrie că
la 17 curent, în timpul nopţii, nişte sentinele ruseşti,
descoperind nişte turci cari înaintau în tăcere, ordin fu dat
tirailorilor de a-i lăsa să se apropie la 50 paşi şi de a face
foc. O puternică descărcătură puse pe fugă pe inimic. După
două nouă şi inutile atacuri turcii se retraseră către nouă
ore de dimineaţă. Opt alte atacuri, dar mai slabe, au fost în
acelaşi timp îndreptate spre centrul ruşilor.
Dar atacul cel mai înverşunat avu loc contra fortului St.
Nicolaie; el dură de la 3 oare de dimineaţă pînă la amiazi.
Nişte mase de turci escaladară stîncele.

Două companii ruseşti, fortificîndu-se cu ajutorul
gabioanelor, îi respinseră. Cu toată canonada şi o vie
împuşcătură, turcii se mănţinură pe stîncă. La şase ore de
dimineaţă ei ridicară pavilionul alb, ornat cu semiluna roşie.
Ruşii încetară focul.
În fine, spre amiazi, două companii din regimentul de Jitomir
şi o altă companie din regimentul Volhynie respinseră pe turci
de pe o stîncă. Toată partea meridională era acoperită cu
cadavre turceşti.
Colonelul Tiajchnikov ce comanda coloana de atac fiind rănit,
prinţul Hilkow [î]l înlocui. A patra baterie, a 14-a brigadă a
colonelului Hoffman, prima baterie a prinţului Mestchersky se
distinseră mai ales în această afacere. Prinţul Mestchersky
fiind ucis, fu înlocuit de locotenentul Sidorinev, care fu
asemenea rănit, ca şi colonelul Rezvu din al doilea batalion
de sapeori.
Pierderile ruşilor sînt superioare acelora din ultimul raport.
31 ofiţeri şi 1 000 oameni fură puşi în poziţiune de a nu mai
lupta.
Generalul Radetzky îndreptă în persoană frumoasa apărare din
17 septemvrie.
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