A

BLIOTECA

Cc.
a

SR

G,

PMR,

„STAREA ŢERILOR
|

LOCUŢ
N

“SECOLUL

AL,

|

N,DE ROMANI
!
miti

XVIII-LEA

[|

CONTELE NICOLAE ROSSETTI
DE

STEFAN
ă
PRESEDINTE
Ă

AL

D. GRECIANU
FOST SENATOR,

SOCIETATEI

COMANDOR

AL

AGRARE
STELEI

AL

MARILOR

ROMANIEI,

PROPRIETARI,

:

ETC.

Esteas du REVISTA PENTRU ISTORIE, ARGHEOLOGIE SI FILOLOGIE, An, V, Vol, LX, ase, ÎI,

st

EIBLIOIELA

INV,

CC

PM,

Nr.

„BUCURESCI
TIPOGRAFIA

| UNIVERSITARA”

1903.

STRADA

ACADEMIEI,

50.

|

RR

NicoLae PossETTI

ConreLe

„

PBIBLIOTECA c.C |]
INV.

uni

Nr,

0 CN
i

(406) , 770/1176 ”

2. GC,

DEaROM AKU F2,
D
Nr

IN

SECOLUL

AL XV

Z 726 7

m

EZS=—=————=—

DIN
AA a

CONTELE NICOLAE ROSSETTI
DE

ŞTEFAN D. GRECIANU
FOST
PRESEDINTE

AL

SOCIETATEI

COMANDOR

AL

SENATOR,
AGRARE
STELEI

AL

7
MARILOR

ROMANIEI,

PROPRIETARI,

ETC.

“4 a
SV
“d.*

BUCURESCI
TIPOGRAFIA

„UNIVERSITARA“ STRADA
1903,

ACADEMIEI, 30.

!

3.0: ZCA CE £

A HIERSIGARĂ |

AAN e Ge

B.C.U. Bucuresti
C20057352

PREFAŢĂ
Un mumer mare de importante Note colechionate de mine,
atit din Documentele ce posed cum şi din cele ce se află la
Academia Română, la Archiva Statului şi mai cu osebire
pe la diferiţi prieteni ai miei şi pe la particulari, mi-aii oferit
prilegiul da trage multe şi instructive învețăminte, căci tote
acestea provin din Acte vechi autentice, în mare parte necu-

noscule şi, cu tote că nu se găsesc întrupate la-olaltă dar cu
răbdare ele ai dobindil corp şi putere pentru descoperiri înZeresante de vechi fapte şi întimplări istorice.
Aceste Note, pe care le adun şi le coordoneaza cam de mulţi
ani, le țineam fină acuma numai pentru uzul mei din două
puncte de vedere : 7 pentru mulțămirea mea proprie şi înJesnirea d'a putea afla adevăruri istorice rare de citit nu
numai asupra trecutului glorios al Patriei Române dar şi

asupra suferințelor strămoşilor noştri şi 20 pentru ca să le
am la îndemină ca o bază ori de câte ori votam să verific
Iucrările fie vechi, fie moderne în materie de Istorie, căci în

lipsă de aceasta, forte cu greii puteam sămi daii seama de
Temeinicia cu care se scrie la noi şi să vorbeşce
cutul nostru.
La

noi, toți povestim

despre

istoria

una suntem unii cu alții de acord.

Ba,

despre tre-

nostră, dar nu

am

tot-da-

audit chiar sa-

vanți de ai noştri dicând că trecutul nu e bine d'a se arăta
întocmai precum a fost dacă el ne displace, ci să modifi-

căm dupe trebuiuje, căci numai aşa ne poate fi de folos studiul istoriei. Fii, însă, sint cu totul de contra părere : să mil
alferăm.
Acum, colecfiunea mea devenind numeroasă cum vu Sperain,.

„ram hotărit să cedez la îndemnul ce din

mai

multe părți

mi s'a fot făcut şi să dati la lumină câte ce-va, mai ales cu
scopul d'a arăta de la început câ! de multe destăinuiri. prefioase conțin Documentele cele mai simple când voesce cine-va
a stărui ca să le consulte.
.

Întreaga Istorie a Ţărilor nostre ne-ati scris'o bătrîni noştri cu bucăţica, cu bucăţica în cărțile de judecăţi, în sinetele
şi ocolnifele moşielor lor, în corespondențele lor, etc., etc.
În Actele cele mai inocente găsim pe negindite întăriri ale

Domnilor şi numele tuturor Boierilor Divanurilor după vremi,
aşa că chiar datele şi numele WVoevogilor să pot verifica exact
şi fixa în mod cert şi precis cu chipulacela, pe când Cronicile
noastre, fie manuscrise, fie tipărite frumos, nici ai ştiinţă
de asemenea detaile şi cele streine, pe care le citim cu încredere, încă mai puțin

ne învaţă şi nimic nu

ne folosesc.

De prin timpii cei mai depărtați, asemenea descoperiri ne
ar fi de sigur cu mult mai: plăcute şi prețidse, dar tocmai
acelea suut şi mai puține la numer, însă, de pe la al XVI
şi al XVIlie veac, se înmulfeşce numărul încât din al
XVIII
avem Acte cu mult mai multe, şi asemenea tot ast-fel
este pentru câte trele ţările locuite de Români : Ardealul cu
Banatul şi Mararuureşul, Moldova cu Bucovina şi cu Basarabia sa de atunci şi Ţara Românească saii Muntenia cu
aşa

disa

Încep

Oltenia

ei.

prin urmare

de astă dată aducend publicităței

exemplu din secolul al XVIII

-ca să arăt „din

un

câte hirtii

risipite "mi am putut culege o biografie care numai singură
ea atinge un mare număr de evenimente istorice în cursul
ei de aprope 60 de ani şi desvălhue mari întîmplări
care s'ati

Betrecut

în câte

trele

Ţările

menționate

mai

Sus.

Dacă însă sar Părea cititorului că, pe Îngă narațiunea
mea de aci, nu am adus, în al meii sprijin la
biografia de
fată şi actele în detalii, să nu să crălă că
ele î-mi lipsesc *

ii le-am pregătite a le pubhica în complect cu preciziunea
şi claritatea ce merită tote iîsvorele de unde le-am aflat şi
nu numai

acestea

ci şi altele multe împreună, fără întirdiere.

Am credut a fi de prisos să încarc
scriere scosă ca exemplu,

cu detali

căci, pentru

acestă

mică

cercetători care se în-

deletuicesc cu atari lucrări, multe din ele Sunt
cunoscute de
mai nainte, iar acelea ce'mi sunt cunoscute pînă acum nu-

mai mie personal le voiti face cunoscute On. public cu o altă
ocaziune mai nimerită de cât aceasta de față.
Țiii însă să desluşesc aci un fapt şi anume : Secolul al

XVIII

nu să sfirşesce la 1760 când să opreşce

mea aceasta.

Voiii căuta

a vorbi şi de ani care

scrierea

lipsesc, căci

va mai fi multe încă de povestit.
voiii sili, ori care

Mă

va fi subiectul

ce va urma,

SE mi

fiii strict în obiectivitate pe cum am făgăduit mai sus. Nu
mă voiii apropia mult de dilele nostre pentru a nu atinge
câtuşi de puțin nici persone nici numeprin niscai susceptibilităţi
juste şi întemeiate. Să mu să creadă că voiii cerca să lovesc

persoane sa nume care ar da loc la pasiuni, vorbind de
veacul acela când țara avea încă pe Tătari la hotare (pini
pe la 1773) şi când vegimul Fanarioților pînă dincoa de începutul următorului

veac era la putere.

diua de astă-di sunt

învechite

Voiii da în partea următoare ce voiit mai tipări acte care în
şi care

nu

frebue

să Su-

adevăruri

despre

mai

pere pe nimeni.
Dar

nu

ar fi

prin

Putinţă

a povesti

epoca aceea a nostră fără a întilui Documentele prin care
ni Sa răpit cele mai pretiose averi şi ni Sa săpat cu viclepie temeliile statului, bisericei şi moşiei ba Chiar limba şi
neamul de către creştini mal vrăjmaşi de cât păgâni.
doIstoria exige Adevărul şi adevărul cere dovezi şi iar
vezi

şi, pentru

a atinge scopul

acesta,

trebue matură

şi în-

delungată lucrare, fără patimă şi fără pripire.
AUTORUL.

l.
CONTELE
o

NICOLAE

ROSSETTI!)

“Domnilor,

2 entrua corespunde intenţiunei din invitarea ce «Societatea Istorică Română»
corent, în calitate

de

membru

"mi-a adresat
fondator

la 14 Maii

anul

al ei, am anunţatcă

comunicarea scienţifică pe care voesc a o face cu ocaziunea
primei Adunări Generale?) a nâstră, va avea de titlu: «Nicolae lordake Rossetti, Contele Imperiului Cesaro-Crăesc și
ginerile lui Costandin

Vodă

Brâncoveanu».

Motivul care m'a îndemnat la alegerea acestei biografii
este că, între feluritele note şi documente ce posed, unele
ale casei mele,

altele

colecţionate de

mine,

cugetam

să pot

găsi un subiect prin care să îmbrățişez și să caracterisez,
întrun mod general și tot o-dată obiectiv, starea lucrurilor
întâmplate în secolul al XVIII-lea cu nenumăratele, intere-

santele şi variatele lor împrejurări, unele mai primejdiose

și mai nenorocite de cât altele, cari curgeau pe atunci pentru
de
scris ast-fel în Dip loma Imperială din 1733; deşi atit
fie.
ai familiei cât și de el însuși, îl vedem adesea cu o altă ortogra
ea încă nu a avut loc.
2) Adunarea Generală a corentului an fiind amînată „sine « lie“,

1) Numele acesta îl găsim

cei-Valţi membri

8

istoria neamului românesc în câte trele provinciile unde
locuesc Românii, ba încă în patru provincii putem dice,
căci aprope era ca și sora nâstră Oltenia să se despartă
de noi.
Am preferat dar, pentru a atrage mai mult atenţiunea
auditorului asupra titlului şi asupra materiei ce voii trata,
să vE aduc aci vre-un nume cunoscut din ţară, din cauză
că, prin experienţă sunt convins că, în studierea amenunțită

a istoriei familiilor fruntașe de la noi să pote găsi une-ori

mai mult de cât ori-unde alt,
uminos asemenea exemple de
adunate, înșirate și citite într'o
un numer mare de condici de
resci

și, pe

ne-credute,

am

întâmplări care arată mai
fapte istorice, care pot îi
conferință. Ei am consultat
moșii boieresci și mănăsti-

aflat în ele

minunate

descrieri

de tot felul din care am învăţat detaile despre istoria ve-

ridică a vremurilor trecute. In special cărțile moșiilor
familiilor românesci ai multe istorii interesante şi demne
de

urmărit prin acte.

E

Aci însă, cred că am nemerit a vă putea prezinta exemplul
meii chiar numai printr'o singură persână interesantă
de
studiat și că nwmi va trebui o întregă familie cu
mulți
membrii ai ei.
In țările n6stre, pământul era unica proprietate
care
serios se moștenea în tâtă puterea cuvîntului, și de
aceia
pământului i sa dat de părinții noștri, de obiceiă, numirea
de moșie, adică proprietate cu dreptul ereditar.
Chiar nobleţa sau boieria care, dre-cum, a avut
o ereditate de fapt, se putea pierde în ţara Românească,
dacă
posesorii ei nu continuaă fără încetare de a servi
patria,
ba chiar membrii boieriei celei mai mari, adică
ai neamului
Basarabesc, care constituia elementul oligarhie
i «in sînul

căreia

se

puteai

alege

Voevodi,

chiar acea

clasă, cea

mai

[rivilegiată, sa găsit expusă a se confunda,
în cas de neglijență, cu poporul, căci moștenire seri6să
nu avea ea la
noi, după obiceiul pământului, daca boierul
nu servea patriei
fără încetare în curs de mai multe generațiu
ni.

Proprietatea pământului însă, precum am dis,
adică moșia,

era mai

temeinică

de cât

boieria cea mare, ea singură avea

o garanție 'durabilă, căci poseda Carte saii Hrisov Domnesc
şi cine ținea asemenea testimonii la mână, acelă avea parte
şi moștenire. nedestructibilă. Numai în caz de hainie saiă:
trădare către ţară sai Domnie, numai atunci se putea lua
moșia boierului: “pe sema Domnescă și să putea strica hrisâvele vechi ale. Voevodilor despre moșie.
Am voit dar să aleg un nume boieresc fruntaş pentru
într'o conferință astă-di,

ca să”l

descriă

numele

cele curat pământene

la intențiunea

de față, căci

dar am observat că.

nu corespundeaii

pe deplin

acesfea în secolul -al XVIII-lea,

erau unele ascunse adânc ca de o groznică spaimă și date
afună din diverse împrejurări fatale, de când cu tragicele
şi îngrozitorele sfîrşituri. ale Domnielor friz alegere după
obiceiul cel vechii, și de aceia erai ele mai puțin interesante; altele dintre aceste nume pământene, puține. la număr,
din contra, erai prea în evidență pe atunci, ȘI fiind astfel
arfi
nu ar fi fost obiective de ajuns, în cazul de faţă, căci
ai
de
membrii
fost şi astă-qi prea mult reprezintate. prin
îndelor cari viețuesc încă, și decă ei n ași fi putut bine
de
plini ținta mea ca să evit cu ori-ce preț da mă lovi aci
voesc
Gre-care susceptibilități sait de personalități căci eu nu
a blesa absolut pe nimeni.
boierii
Tot așa n'am voit să iati un nume fruntaş dintre
unii
ca
cei nepămenteni, de pe atunci, ca să nu p&cătuesc

de-și ved, cu
din contimporanii noștri gazetari șşi alţii care,
cu chila
-sânge rece, cum se acordă acum împămentenirile
puritanism
un
cu
ei,
totuși
la feluri de feluri de străini, dar
nici dupe
ultrat, nu voesc să recunoscă dreptură de rumânie
încuscriți cu
secoli de înfrățire şi împămentenire, la acei
că aceia ar
părinții noștri și cu noi, pentru ciudatul motiv
îi avut

odiniâră

strămoși

străini

de

neamu

românesc.

boier însă
Așa dar am ales un personagiii cunoscut, un
el este
al cărui nume este de origină italiană necontestabil,
partidele nâstre
cu pământenie seculară și adoptată de tote
nu blesez nici
existente. Despre dânsul vă voii vorbi ca să
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o susceptibilitate,

mai

ales că, de

parte

el n'a avut în tâtă a sa viaţă.
EI era și Moldovean, era şi Munt
ean,

bărbătescă,

urmași

ba

chiar şi Arde-.
lean şi în câte trele aceste provinci
i el a fost cetăţenit şi

a jucat un
Așa

rol.

dar, tiind-că voiesc să descriu

secolul al

XVIII-lea de
la primi sei ani până pe la
1760 Și mai la vale, cu el voii
găsi prilejul căutat de mine
de a atinge în treacăt icâna
aprope a tutulor evenimentelo
r principale petrecute pe
acele
timpuri în țările nâstre, țări
stăpânite numai în aparență
de noi, dar de fapt mai mult
de puterile vecine : Turcia
şi
Germania.
Contele Nicolae Rossetti
face parte dintr'o branșă
a familiei Roseţilor strămutată
de mult timp din Italia la
Ţarigrad, dar apoi dW'acolo veni
ți în Moldova de pe la
jumă
tatea
secolului al XVII-lea.
Autorii vechi ne spun că
eraii vre-o 16 familii mai
frun-:
tașe pe atunci în Fanar
ȘI în lista lor Roseţii
ocupă numerul cel de al 2-lea
dintre ele.
Numele familiei acesteia
astă-di aparține Și istoriei
nostre.
național
e

mai mult

ca mai

"nainte, mai

ales

că în

dilele de
a turnat în bronz Şi s'a
aședat pentru vecie
figura de mare cetățean
român a unuia din fii
ei pe una
din piețele cele mai frum
âse ale Capitalei n6stre,
dând
u-i-se
ei numele de «Piața C.
A. Roseti».
Dar, pe lângă aceast
a am mai găsit, nu
de mult timp,

II.
CUPARESCI DE LA MOLDOVA
RELAŢIILE DE BUNĂ-VECINĂTATE INTRE DOMNII
MOLDO-ROMÂNI

va acte
Voi intra în cercetarea cu de-amănuntul a câtorbite:
neștir
şi documente pe care timpul ni le-a păstrat
|
despre acest vechiii boier.
Vel Vistierul de
Roset
ke
lorda
Nicolae este fiul acelui
la Moldova care

este bine

cunoscut, atât de cronicarii vechi

era pe vremea
cât și de istoricii de astă-di, pentru că
făcătorul şi desfăcătorul de Domnii.

lui

ită de cro-:
lordake se coboră din ramura Roseţilor porecl
ei avusese la
nicari «Cupărești» din cauză că unul dintre
Patriarhie rangul de Cupar sai Paharnic.
a fost
Anul nascerii sale, după probabilități
1660, iar al fiului săi Nicolae pe la 1680.

Incă din anul
Radu

1703 Septembrie

Vel Logofătu

Grecianu

cam

pe la

1-—după cum cronicarul

istorisesce în scrierile lui—

le Tronului Midin vremea pe când la Moldova urcă trepte
Vistierul Roset,
ke
lorda
Paharnicu, acest

halache Racoviţă
la Curtea lui Costandin
tatăl Contelui Nicolae, a fost trimis
Sol al noului Voevod
Vodă Brâncoveanu, în calitate de
obiceiului de pe acele
pentru ca să vestească — conform

vremuri —
Racoviţă.
Chiar cu

urcarea pe tronul
ocazia

Moldovei

acelei Solii, Domnul

a lui Mihail

Vodă

Muntean și cu Solul

Moldovean ai început o convorbire despre căsătoria fiicei
sale Domniţii Ancuţi cu fiul acestuia anume Nicolae care
purta rangul de Postelnic şi se făcu de atunci la Bucuresci
schimbul inelului de logodnă între tîntrul acesta cu fiica
cea

de

a

s-a.a

lui Costandin

Vodă

Brâncoveanu.

Se

în-

țelega că Nicolae de care ne otupăm aci, însoțea și el pe
tatăl scu în călătoria acesta. Nu trecu multă vreme şi părintele Domniţi logodite, întocmesce

și foia

de zestre

pe

care

o isprăvesce

în

1704

Iunie 1.
Apoi, la 12 Aprilie:1705, Mihail Vodă Racoviţă, încuviințeză ca tînărul, 'Nicolae Postelnicul Roset, împreună cu
tatăl său și cu alți boieri Moldoveni, să vie în Muntenia
pentru a face nunta. În fruntea nuntaşilor venea Vel Comisul
Dumitrașco

era

Racoviţă,

fratele Domnului

destinat. să le fie chiar Nunul
CEREMONIALUL

de

la Moldova, care

cel mare.

DE CURTE

La 20 Mai acelaşi an, tatăl Domniţi trimite spre înt&mpinarea 6speţilor o deputaţiune în fruntea căreia
se afla
Șerban Vel Stolnicul Grecianu, ginerile lui Vodă
Brâncoveanu, cel care ținea îîn căsătorie pe vEduva Domni
ţă anume
Ilinca.
Acest Vel Stolnic.. era însoțit de. fruntașii boieri
mei muntene ca: Diicul Vel Logofăt. Rudeanu, Costandin
vel Clucer

Știrbeiii și Gheorghe Castriotul Vel Comis, cari cu toți
eşiră

și întmpinară la mănăstirea Plumbuita de lângă
Bucuresci
pe călători ce soseaă de la lași și cu toţi intrară
în Capitala Domnului de aici.
Nu trecu timp mult după acesta și, la diua de
sfînta Troiță

adică la Rusalii,
tinerilor.

se săvârșiră și sfintele Taine

ale cununiei
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Noul ginere însă, nu se înapoiă cu mirâsa la Moldova,.
unde avea rude numerâse şi moșii,: după cum vom vedea
cât - și-de

atât părintești

"mai la vale,

cumperătore,

ci

se

iti

stabili în Muntenia.

IMPĂCAREA LUI BRÂNCOVEANU VOEVOD CU
IORDAKE LOGOFET AL MOLDOVEI
Prin acest act de alianţă îndeplinit, luă sfîrșit un mare ȘI
era tot aşa de nenorocos
dușmănia

Moldova, adică

mulți ani și care

de mai

primejdios fapt politic care dura

și pentru Muntenia

ca şi pentru

tot mai

acută dintre

ce în

din

ce

dar

puternicul

lordake Roset Cupărescu de la Moldova.
De mult timp căuta Vodă de la Bucuresci

a face să

Costandin

Vodă

Brâncoveanu

regretabilă

înceteze acestă

și viclenul,

stare de lucruri

şi voia să îm-

na de în-:
blânzescă pe vrăjmașul săi care mereii îl înstrăi
eră
irăţirea cu Domni de la ţara vecină, care pe rEnd ocupas
tronul de acolo. |
Bucuresci cu
O întâmplare norocită aduse pe lordake la
a căuta mijloc
ocazia ce vEdurăm și Brâncoveanu se grăbi
să'l îmblânzescă și să'l atragă.
fiică a lui
Cugetul lui era să se încuscrescă prin vre-o
primul
lucrare
în
puse
se
cu acel primejdios inimic şi așa
fiul
i,
Rossett
e
fapt însemnat politic în care tânărul Nicola
vorba
era
lui lordake, fu chemat să joace întâiul rol, căcă

de densul ca să devie ginere bogatului Domn Muntean.
îndeplini

“* Așa

el pe negândite

în țara de peste Milcov

plăcere,
un rol mare politic fără: ostenelă, dar negreşit cu
mai ales că lăsa în urma

lui, acolo, un

servicii însemnat

politic săvârşit prin faptul aducetor de pace

al căsătoriei

|
sale.
cât mai
urmă
din
ani
Nicolae Rossetti în acei vre-o 9
ocupă
se
nu
domni socrul sei în Muntenia (1705—1714),
de slujbe saii să intre în Divanuri, ci, chiar din 1706, după
cum

ne

spun

cronicele, vedem

că

Voevodul :socrul

săi,la

14

vizitele

oficiale pe care

le făcea

pe

la boieri,

îi cerceteză

și pe fiica sa Domnița Ancuţa și pe ginerile s&ă acesta, pe
la moșiile

lor Fundeani

Mulțumit

cu laurii

„se gândea

el încă

și Furești

ce le primise

ce dobândise

în noua

vis-ă-vis

sa patrie de cât

luxul ce îi dădea la 'ndemână

de zestre.

de Moldova, nu

să desfășore

și îi era drag, pe la moșiile

soției şi ale socrului său, căci de sigur, orașul-capit
ală
nu

oferea pe acele vremi distracții variate și plăcute preferab
ile
acelora ce palaturile boieresci puteau aduce pe la
moșiele

lor şi nici interesele agriculturei nu le puteaă
compensa
pe atunci ca astă-di. El însă, pe lângă palatele
acelea de

la sate,

mai

Domniței

poseda

Ancuţei,

și

către

boierul

Costandin

Maiii

15,

către

de

în

Bucuresci

din Mahalaua

Creţulescu

Nicolae

vestita

Vergului,
vel

Ban,

Argentoianu,

DECADENȚEI

In acest fel se pare

DOMNIILOR

ROMÂNE

că a trăit Nicolae

disă

a

care s'a vîndut

moștenitor al averei lor, după a lor mârte.
"CULMEA

casă
la anul

unicul

ȘI

1759

nepot și

URMELE

și Ancuţa

EI

până

la 1714 când intrigile de la Dragomania
turcescă şi aceia

a palatului de la Curțile Domnesci de
la Moldova
Bucuresci aduseră fatalele desnodăminte
din anul

şi de la
1714.

Sciut este că și Nicolae Rossetti ca
ȘI întrega casă a lui
Cost. Vodă Brâncoveanu a părăsit
atunci țara românescă
împărtăşind sorta nenorocită și pedepsită
a sâcrei ȘI a cumnaților

leanu

lui anume:

Creţulescu, Grecianu,

cari toți erai pe

atunci

Lambrino

și Bă-

în viaţă. Ei fură închiși și

munciţi în temnițele Țarigradului
şi în urmă aruncaţi în
acelea-și tortură în Asia Mică timp
de mai bine de 3 ani,
până ce în 1717 ei fură liberați
nu cu puține sacrificii ;
acest

e chinuri fără îndoială le-aă
suferit ei nefiind vinovați
întru nimic. In așa hal era
redusă țara n6stră în secolul
al XVIII-lea.
Din anul 1717 înainte îl vede
m însă de-odată că apare
în conducerea trebilor țErii.
Lucrul se explică ușor pentru

4%

Rossetti având în vedere bogăţia nevestei sale, considerând
numele

săi ilustru

căcă Antonie Vodă din

1676, care domni

al familiei lui,

era un membru

până în 1679 la Moldova,

era fiul unui Lascar Roseti din Țarigrad; mai vedând puterea la care ajunsese familia Roseţilor în țara Moldovei,

precum

și înrudirile ce le

câștigase

cu

cele

mai înalte

familii pământene boieresci ; în sfîrșit, fiind Nicolae Rossetti
el însuși născut dintr'o fiică de Domn, adică din Maria,
fiica lui Dabija

Vodă ;

şi mai

presus

de

cât

tote

acestea,

noul Domn Muntean I6n A. Mavrocordat, fiind din Constantinopol ca şi neamul săi, ușor ne putem explica cum
în atari împrejurări el putu să apară de o-dată în Divanele
Domnescă ocupând rangul de Vel Paharnic.
Dar,

pe

lângă

aceste

consideraţiuni

demne

de remarcat,

mai avem și alta, care este cu mult mai puternică și anume

aceia că cu anul 1716, venind timpi mai grei pentru rudele
Brâncoveanului şi nevoe fiind de a căuta slujbe, fu și el
nevoit a se ocupa de trebile publice pentru a trăi.
Ştefan Vodă Cantacuzino avusese o sortă nu mai puțin
tragică ca şi a predecesorului sei Costandin Vodă Brâncoveanul. Așa că noul Domn, Nicolae Mavrocordat, de-şi

ne-ales de pământeni după obiceiul ţErei, nu găsesce nici
un opozant, în aparenţă, la sosirea și impunerea lui în Dom-

nia Munteniei, căci puterea armatei Sultanului care'] trimiîncă
sese aci ca slujbaşă al lui era pe atunci de ajuns şi
al
mai multă se găsea în cetățile Giurgiului etc., pentru
susține pe Tron la caz de trebuinţă.

Cu tote acestea însă el nu mult

timp şi nu în linişte

stătu pe Tron, căci evenimentele desfășurate cu primul Domn
de la Fanar sciute sunt istoriei: el vizită Ardealul fără voia
sa pe curând.
timpi pentru
Aşa de schimbătore erai lucrurile în acei
țările nâstre !
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FAMILIA

Demna

REPOSATULUI:

v&duvă

a lui

BRÂNCOVEANU

Costandin

Vodă

ȘI AVERILE

LOR

Brâncoveanu,

cu

fetele, nurorile și gineriă €i, scăpând de la închisdrea în
care ati fost aruncați, încep să 'și adune averile risipite în
cele patru părți ale lumii ; chiar în anul 1717 daă cu toți
scrisori şi procuri pentru a! ridica bani depuși de Costandin Vodă la Zecca Veneţiei, afaceri, la care Nicolae Rossetti
ca și cei-Palți gineri lucraă pe neîntrecute.
Tot

în

1717 alte

cestiuni de un ordin mult

fac cunoscute: relațiuniie
setti

cu

Curtea

de

lui Nicolae

mai

înalt, ne

Vel _Paharnicul

Austria.

a

RosE

Din luna Maii acelaşi an, ne este cunoscut raportul seu
— scris în limba latină — către Stainville despre încercarea
Turcilor de a năvăli din Moldova și Muntenia în Ardeal,
rugându-se în același timp ca «scrisorile sale să nu fie
divulgate.»
a
Da
„La 12 lunie următor Nicolae Rossetti raporteză
din Bucuresci tot'către același General, despre apropiata năvală
a Tur-

cilor asupra Ardealului și despre stăruințele lui
lanake Ma-.
Yrocordat că «în caz de luptă oștile Domnului
nu vor lua
parte la r&sboiu», scrisore,în care el se subscrie
: «Excel-

lentice Vestrae Hummillimus” addictissimus

bene

nota,

sincerus

servus

O di mai în urmă, la 13 lunie, Nicolae: Rossetti
raporteză
despre planul de resbel al 'Turcilor, despre
aşedarea oștirei

otomane, despre manoperile revoitatului “ungur
Beresenyi şi

despre

atitudinea lui Ianake

gândurile

Mavrocordat, - cum “și despre

lui Mihaiă Vodă Racoviţă de la Moldova,
scrisâre,

care deja la 16 ale lunei se găsea în mâinile
lui Stainville

la Sibiu.
„Cea din urmă
NI S'a

păstrat,

scrisore

este

aaa
a
a lui de pe aceste: vremuri: care

aceia prin

care

părtenesce

sat

îndreptățesce pe Ianake Vodă Mavrocordat
cum că nu el a fost
acela care să fi chemat pe
'Lurci.
|
Bine v&dut dar la Curtea
Munteană, era în mesură
de

SASE,

SSB
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a sci și cunâsce intențiunile Turcilor şi cu o dibăcie rară,
să le divulge acelora prin cări vedea că interesele ţărei
sar putea mântui, «fără însă ca să fie aflat». El rămâne dar
credincibs Domnului din F anar, pentru ca să p6tă întreţine
cu gorespondenţe pe cât de sincere pe atât de utile, interesele Corânei de Austria.
Și 6re, ce să!l îi hotărît pe Nicolae Rossetti la un asemenea act? Fără îndoială este grei de precizat în mod absolit şi clar, dar nu e mai puţin adevăiat că elese revarsă
întrun sens Gre-care din chiar câte-va acte. Așa: la 1716
sub Nicolae Mavrocordat se arată într'un document cum
satul Tunarii fusese dat întâii Domniței Stancăi, fiica cea
mai mare a lui Costandin Vodă Brâncoveanu, care,
fără urmași, lăsă satul acesta tatălui ei.

murind

Apoi Domniței Ancuţii îi promisese părintele ei o zestre
de 2000 de ughi 1), dar cât trăi el, nu apucă a i-o da, căci
fiind dus la Constantinopol, a perit ucis acolo. După uci-

dere, prin ferman împărătesc, satele și moşiile lui Costandin
Vodă rămaseră tâte pe sema Domniei ; și Nicolae Vodă Ma-

vrocordat aflând pe Ancuţa mai săracă şi mai prădată, îi
dete dînsei satul acesta.
Cu alte cuvinte casa lui Nicolae Rossetti fusese mai
săracă de câta celor-Palți membri din familia bogatului Domn
român, dar și mai prădată de cât a celor-Palți membri din
familie, aşa că pentru a'l atrage, nu pentru a'l despăgubi,
Nicolae Vodă Mavrocordat îi întindea curse—chiar înajunul
sosirei lui din surghiunie—prin donaţiuni de mMoșIĂ.
Pe d'oparte dar, motive de natura acesta, iar pe daltă
parte, fiind-că chiar politica lui însuși era nemţescă, politică
urmată în bună parte atît de socrul scii, Costandin Vodă
Brâncoveanu, cât si de către Ștefan Vodă Cantacuzino, cu
se
care să înrudea ; şi chiar lanake Vodă Mavrocordat,

pare că înclina şi el spre aceştia, de vreme ce vedem că
Rossetti

este

acela

denţe cu Cesaru
3 Monedă

de aur

prin

care

și omenii

Domnul

întreținea corespon-

lui, de aceia

ungurească.

ABLI O 7 E

CENJe Cc,
UNyppeAld
E

e,

KSItARg

qic că întreținea
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cu știri sincere pe Austriaci. Cum că voia sau nu să tragă
folose personale numai pentru el, din o atare politică —
după cum înclină a crede D. Constantin V. Obegeanu, în
opul D-sale: «Grecii în Ţara Românească», nu n& îndreptăţește nimic a crede ast-fel, ba din contra, probele ce,vom
mai aduce aci mai la vale ne îndreptăţesc a crede contrariul.
Visul lui—după cum vom vedea îndată,—era cu totul altul,
iar nu numai acela de a aduna averi ori de a face o politică cu dou€ feţe.
Aci vedem a/ doilea act politic al acestui bine înzestrat de
natură

şi norocos,

dar

inconstant

om

din

acea

vreme.

?)

In intervalul de la 1717 pînă la 1726, ştim că Nicolae
Rossetti să găsea în ţară, ocupând în Divanele Domnesci
diferite

ranguri

şi anume:

De

la

1717

pînă

la

1722,

atit

sub loan Voevod cât și în a Il-a Domnie a lui Nicolae
Vodă, Mavrocordaţii, a fost Vel Paharnic; iar de la 1723
pînă la 1725 inclusiv, Vel Clucer; și în fine, la 1726 Octombre 20, îl găsim ca Vel Logoiăt.

Tot în acest răstimp îl mai găsim și în câte-va zâpise ca

martor cu rangul de Vel Paharnic.
Activitatea lui însă în curgerea

mărginit

numai aci,

căci el,

după

acestei

vremi

retragerea

nu sa

din

viaţa

publică a Banului Radu Popescu, cunoscutul cronicar amic
al iraților Mavrocordați, luă el însuși condeiul pentru
ca
să scrie cea dîntâiă operă genealogică. După cum
singur
ni-o spune, ela întocmit: «Prea slăvita viță a lui
Nicolae
«Vodă Mavrocordat», al căror credincios să arăta atunci,
«al«Cătuită din istoriile țărilor nâstre și a celor străine
«1727 (7235), dimpreună Și cu tâte slăvitele
fapte

«ciților lor strămoși
«unele

la leatul
ale feri-

cari cu mare laudă ai împodobit

Dachiei, istorii de dînsul adunate pe

scurt,

Sca-

în Bucu-

«resci în al 8-lea an, din a 2-a Domnie»;
manuscris după
care găsim deja câte-va exemplare copiate
unul după altul.

In scrierea acesta el merse până a găsi că Mavrocordaţii

1) La evenimentele acestor vremur
i tace alusiune Dapontts
în « Ephemerides» II,
153 când dice: 1738 Noembre 3.
«Să primeşte ştirea că Murtaz
a Pașa ar îi dat Bănia
«Craiovei lui Costandin Argint
oianu,
ginerile acelui Nicolae Rossetti
care cu vr'o
«20 de ant mal nainte urzise
răscâla î n contra Porţit».
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purta sânge chiar din Stefan cel Mare pentru ca să pâtă
arăta legitimitatea pentru ei de a ocupa tronurile ţărilor

române.

|

Pentru atari motive dar, Nicolae Rossetti, cum şi pentru
alte fapte de slugă credinci6să a Domnului saă stăpânului
săi, a fost bine privit la Curtea Munteană și ridicat treptat
la rangurile de boierie ce le vădurăm mai sus.
Tot în acestă vreme, el stăruesce pentru fratele său Ioniţă,

are

veni în Muntenia

și se căsători cu Păuna fata Stol-

nicului Matei Filipescu, stabilindu-se ast-fel și el aci, fapt
la care Nicolae Vodă nu numai că nu era străin ba chiar
luase direct parte aducându-l înadins din Constantinopol.

O nouă ocasie acum se ivește în 1726 pentru Nicolae
Rossetti de a-și juca după gustul lui rolul de om mare şi
puternic, care de alt-fel nu-i reuși ca în cele-Palte 2 rînduri.
lată împrejurările :
Cum diserăm, la stăpînul săi era în favâre, căci i se

arătase credincios, dar acâstă credință era numai la suprafață, iar în fondel era unul dintre cei de frunte nemulțumiți
«de Domnia

lui

Mavrocordat,

dacă

nu

chiar

un

învierșunat

rival ascuns al lor.
Tot în acest an Mihai Racoviţă cade din Domnia cea de
a 3-a de la Moldova,

care

dura

cam

de multă vreme,

şi să

crede că şi el se înţelesese cu nemulțumiţii din Muntenia,
între cari fără îndoială era și Rossetti, pentru a dobândi
scaunul acestei țări în folosul seu.
Nicolae Vodă Mavrocordat prinde însă de veste despre
acestă conspirație şi, ca consecință fatală nu mai remânea
pentru Vel Logofătul săi de cât să ia cîrja pribegiei, fapt

bine precizat atît prin cronici cât și prin acte, avend ca soți,

între alţi, chiar pe cumnatul s&i Manolache Lambrino, care
era atunci Clucer.
A fost nevoit Nicolae atunci să renunţe la averi, la posiţia lui socială, la chiar nevasta şi cele 2 fete ce avea, pentru

a se îndrepta spre aceia a căror causă vedem bine că o ser-

i
vise pe ascuns cu atita devotament.
viaţa
fi
putea
îi
aci
numai
că
ştiind
Brașov,
la
Pribegise
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în siguranță și numai de aci va putea să primescă 6re-care
ajutore cu care să-și întreţină viaţa.
Părăsit forțamente de familie și lipsit de mijlâce, el face
apel la Imperiali pentru ca prin intermediul lor să i se libereze soția și fetele, cari și aceştia par a se fi refugiat în
Oltenia, fiind în mare lipsă şi sărăcie.
Se ştia acum, că Rossetti este cel mai neastîmpărat inamic

al lui Nicolae
Talman,

Vodă

Rezidentul

Mavrocordat şi, cererea
Austriei

de

aci,

pentru

sosită prin

a se libera fa-

milia îugarului, era privită în ochii Domnului ca un premii
sai încuragiare atît pentru acest trădător şi Cap al neîm-

păcaţilor, cât şi mai ales pentru întrega glâtă a aderenţilor
lui rămasă aci în ţară care
și mai influentă.
Deci

Domnul,

ascuns

ca

se

părea

în

tot-d'auna,

a fi mai

primejdiosă

dibaciii

la

ase-

menea situațiuni din care scia să tragă profite pentru el,
încuviințeză pe d'o parte liberarea familiei celui mai mare
inamic al s&ă și acesta pentru îndoitul scop de a se pune
bine și cu Austriacii și de a scăpa tot întrun timp şi de
șeiul răzvrătiţilor; iar pe d'altă parte, Domnului nu-i scapă
ocazia de a deștepta la Pârtă bănueli cum că Rossetti
—pe ascuns,—este înțeles cu Impăratul Nermţesc.
Eșirea din ţară, spre Ardealul Kesarului, a familiei viitorului Graf Nicolae Rossetti, aduse după sine ȘI Gre-care
condițiuni impuse de Imperiali Domnului Muntean Şi anume:

1. acelor boieri pribegiți și aflători pe pămîntul Austriac,
în casuri de cereri, să li se primescă întorcerea în ţara lor;

2. La intrarea pe pămîntul Austriei, nici unui fugar din
Valahia să nu i se mai asigure stăruirea, ȘI
3. pentru continuarea corespondenței cea de pînă acia
Voevodului Muntean cu Viena, să fie posibil ca să i să pună
piedici, dacă se va găsi ast-fel cu cale.
Acestea se petreceaii în Aprilie — lunie 1729 şi drept
rezultat, în August, Domnița Ancuţa își găsește soțul
pribeag la Brașov.
In baza acestor puncte impuse lui Mavrocordat, unul din
pribegi, anume Manolache Lambrino, chiar în primăvara
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anului 1730, după ce asistă la ultimele cuvinte de diată
și morte ale cumnatei sale Domniței Ancuţii, care se găsea
zăcend de grea bolă, se reîntârce în ţară, iar cumnatul săi
Rossetti,

văduv acum, continuă

a rămânea pentru mai multă

vreme în țara Kesarului, poate, fără voinţa lui.
Acesta a fost cel de al 3-lea act politic fărte

important,

Iui Mavrocordat a jucat un

în care Nicolae Vel Logofitul

rol capital !
Cum că el a pribegit în Ardeal nu mai încape vr'o îndoială, căci

documentul

1730

din

Sept.

care

pe

act

11,

Pam

văzut personal în primăvara acestui an în archiva bisericei
sf. Nicolae din Șchei Brașovului, pe care îl rezumez ceva
mai clar de cît D-l Iorga în Socotelile Brașovului la pag.
158—266, iată ce dice:
«Eu Manolache Lambrino biv Vel Clucer datam acâstă
«adeverită scrisâre a mea la mîna preoților i gocimanilor ?)
«i Juraţilor sf. biserici de la Șcheii Brașovului, precum să
«se scie că fiind eii pribeag în țara Ardealului, pe acea
«vreme întîmplându-se a fi cumnată-mea Măria Sa Dâmna
«Ancuţa, fiica Mării Sale răposatului Prinţipul Costandin
«Brâncoveanu, cu bolă grea şi cunoscându-și petrecania
«Mării

dintr'acestă

Sale

«Mării Sale întregă, m'aă
«ŞI soţia 2) Mării

Sale,

lume,

încă

fiind

tâtă

cu

cumnatul

D-lui

Nicolae

«ficele Mării Sale Mariuţa și Safta, şi pe lîngă
«învățături

și

mintea

chemat și pe mine, fiind de față

orîndueli pentru

Rossett

și

alte multe

ale Mării Sale, care

ai lăsat

«cu blestem, după a Mării Sale petrecanie, să se facă dintr'a
«Mării Sale bună voe și socotelă, ai lăsat osebit o cunună
«de aur tot cu diamanturi, preţ ca de taleri 2500, sf. bise«rică de la Schei, care cunună se află scrisă anume cu prețul

«ei în fâia de zestre cea iscălită și pecetluită de răposatul
«părintele

Mării

Sale Prinţipul

Costandin

Brâncoveanul,

ca

«cu acea cunună, vîndându-o, să se dregă și să se înădescă
«biserica din Șchei, pentru a Mării Sale vecinică pomenire.
«Şi pentru acestă trebă, în urma Mării Sale m'ai lăsat pe
I) Gottes Mann : slujbaşi bisericeşti.
2) În limba de atunci a n6stră, «soţia»

însemnă «bărbatul»

unei

femei

căsătorite.
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«mine — dice Manolache Lambrino, — Epitrop asupra D-lor
«clironomilor, pentru ca să stai cu nevoință a da acestă.
«cunună în sema Epitropilor bisericești. Și după acesta
«— bine înțeles după moârtea Domniței Ancuţii, — peste

«puţină vreme, slobozându-mă& și pe mine Dumnedei ca să
«merg în ţara mea—adică să se înapoeze din pribegie,—
«venitaii la mine preoții i gocimanii i juraţii bisericii Şcheilor
<și alți mulți din neguțătorii de acolo, întrebându-mE pentru
«acestă danie care mai sus s'au pomenit, de unde să o ceră

«ŞI să o ia, iar ei i-am rînduit ca să mergă la D-lui cum«natul Nicolae Rossett, și am dat în mîna lor și această a
«mea scrisdre ca cu această a mea mărturisanie să aibăa
«cere de la D-lui cumnatul Nicolae Russetto și de la fiicele
«Mării Sale, acea danie, și D-lui într'alt chip să' nu facă
«ci să o dea în mîna Epitropilor bisericeşti pentru ca să aibă
«Măria Sa vecinică pomenire, precum în viața Mării Sale
«ai hotărît.»
După cum vedeți dar, actul de. faţă ne spune clar că
amindoi cumnaţii Rossetti şi Lambrino, eraii pribegi în Braşovu Ardealului.
Dar

nu

numai

atît,

din

acest

document

mai

culegem

o

mulțime de alte note prea interesante și care tâte să raportă la viața privată a lui Nicolae Rossetti. Așa, extragem
că Domnița Ancuţa mâre în acest an la Brașov, fapt confirmat şi printrun manuscris de la biserica Sf. Nicolae din

Brașov, publicat de D-l Sterie Stinghe în 1899, și pe care

singur Pam vădut cu ocazia călătoriei ce am făcut mai săptă-

mânile trecute, manuscris în care, la pag. go-I, găsesc următOrea notiţă :

«Anul 1730 Aprilie 12, Doamna Ancuţa fata lui Costandin
«Vodă Brâncoveanul, femeia lui Nicolae Rossett Vel Lo-

«gofet, sau
«îngropat

pristăvit

aici în Brașov

la mănăstirea

«boiariul

și

o au

dus

deoaui

lor la Urez în țara Craiovei 1). Fiind

ei pribeag cu Manolache Clucerul mai dinainte
«aici, ai fost venit şi ea de pe la August — de sigur anul
1) Ţara

Craiovei

să afla subt

mâna

Germanilor

între

1718—1739.
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«precedent

1729 — și aii lăsat din zestrile ei să se dea o

«coronă de aur cu pietrii, care dicea că plătesce 4—5 pungi

«de bani, sfintei biserici acesteia ca să se înoiască biserica și
«să se mai lărgească cu acea cheltuială, lăsând epitrop pe
«acest lucru pe cumnatu-s&i Manolache Cluceru ca să-i porte

«de grije de lucru şi pe urmă n'aă
«un left și ai făcut

dat corâna ci ai stricat

alte scule și ai împărţit

la Urez

unde

«0 ai îngropat, şi la pateri, iar bisericei n6stre ai dat o cruce
«de aur şi nisce inele de aur cu diamanturi, preţ florini un«gurești

1000».

Se va vedea mai în urmă pentru ce Domnița Ancuta făcu
jertfa acesta şi pentru ce luă ea măsurile ast-fel: Ea a voit
până tirăeşte să i se ierte de Dumnedeii greşalele de care nu

era dînsa vinovată, adică resimțea căință de aceia ce în casa
ei i se întîmplase, către biserica ortodoxă ; și pe de-altă
parte pentru că se temea că soţul ei nu va executa a ei voință
cu sfințenia cerută.
Din sus disul act mai dovedim că Nicolae Rossetti pribegind la Braşov, nu trece multă vreme și soția lui, Domnița
Ancuţa, îl urmeză, ca o femeie credinci6să, preferând a sta
și ea pribegă, numai să fie aprope de el pentru a împărți

suferințele pribegii; dar în scurtă vreme îi vine mortea.
Viaţa lor casnică nu pare a fi fost din cele mai fericite, căci

după cât vedem, chiar la ceasul morții ei, lasă Epitrop pe
cumnatul ei Manolache Lambrino ca să-i execute ultimele
voințe, iar nu pe soț, dovadă că Rossetti nu era bărbatul
ce ea meritase și nu era demn de ea căci nică voia să mai
ştie că situaţia lui o datora în mare parte alianței ce contractase cu o Domniţă de rangul, averea, nașterea și posiția ei înaltă.
Ea din contră rămăsese credinci6să statornică a Pravoslaviei până la eșirea ei din acestă viaţă deșartă. Fa își luă
cununa de miresă și o dete bisericei din ale cărei învățături
să se
se adăpase tot neamul s&ă pentru ca cu preţul ei

înoiască și să se

mai

lărgescă

dăduse ultima bine-cuvîntare
ortodoxe la ceasul morţii.

biserica

al cărei preot îi

și îngrijirile necesare ca unei
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Dar soţul ei nu-i respectă voința supremă ci dete aceia
ce
bruma dete la mânăstirea Urezi unde s'a îngropat
ea, apoi
mai dete şi paterilor adică catolicilor din Brașov
și, pentru

că nu putea face alt-fel, milui și biserica din Şchei cu
ceva.

Intr'o însemnare contimporană anului 1730—
fără dată —
dar pe care noio presupunem a îi exact
din anul 1733,

fiind aflată tot în archiva

bisericei st, Nicolae din

Brașov,

biserici în loc de cununa

despre

mai sus

găsim următorele deslușiri cu privire la sculele date
acestei
care

am

vădut

că dispunea prin ultima sa voinţă Domnița

Ancuţa. Iată-i

coprinsu :
«Precum să se scie că noi Epitropii sfintei
biserici din
«Şcheii Brașovului... facem însciinţare
ori cui se cuvine a
«sci că, din milostenia ce aii fost rînduit
răposata Măria Sa
«Dâmna Ancuţa fiica răposatului Costandin
Vodă, care ai
«fost soție Măriei Sale Domnului Grof
Niculae Russett, pen«tru înoirea bisericei nostre..., am luat
acestea care mai Jos
«vom semna la mâinile
«Măria Sa au rinduiț:

nâstre

ca

să le cheltuim

«O cruce cu diamanturi drept florini

«un

inel

cu un diamant

«idem

»

«dou€

inele

mai

>»

»

mare

.

.

la cele ce

.

. 500

drept florini .

mic

>

y

câte cu un diamant
»
»
total ilorini ungurești

„

150
TOO

250
1000

In adever, Epitropia bisericei,
consciinciosă de chemarea
ei, la anul 1733 lulie 9, Luni
la 7 Ciasuri, pune temelia

paraclisului de la sus zisa biserică,
în urma unor altercaţii
pe care le-a avut cu pîrgarii
Brașovului, pentru care sfirșit,

cu intervenirea lui Grigorie Ghica
Vodă de la Moldova,
li sa dat voie să lucreze... cu banii
adunaţi... cum ȘI cu 0
milostenie ce ai lăsat Domna
Ancuţa, ca să se lărgescă
biserica cea mare și să o înoiască...
din Șcheii Brașovului.?)
Am
dat aci
pentru că prin
tîmplase.
I)

Românii

ortodoxi

aceste

ele am

pe

atunci

câte-va

putut

acolo

documente

maj

în

detaliu,

afla aceia ce de sigur se

cu

grei

obțineai

asemenea

favâre.

în-
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Nicolae Rossetti nu era un om de rând care să se multumescă cu situațiuni de tote dilele.
El jucase până aci-— după cum vă&qurăm, — roluri mari
şi mintea lui neastîmpărată îl conducea la altele și mai mari.
Nu se gândea la reîntârcere în țara în care ajunsese la
cea mai înaltă treptă posibilă, și acesta o făcea din cauza.
inconstanței caracterului săi şi deci el cugeta să profite
şi acum de alte noui împrejurări pentru a săvirși încă alte
acte de un ordin și mai strălucitor.
Pierdând soția în 1730, singura piedică care i-ar mai fi
putut sta în cale, și de-odată devenind văduv şi liber, el

fu împins prin firea luia se pune pe lucru, ca să-și refacă
posițiunea cu oră-ce preţ şi fără nici o mustrare de cuget,
căci pentru un caracter ca al sei, tote mijlâcele. sunt bune
numai ţinta sa să o ajungă.
În aceste vremuri el vedea că se petrecea în noua lui
lucruri

patrie,

de

pentru

acelea,

Casa

care

de

Austria

își

avea ţintită tâtă a ei atenţie. Era la ordinea dilei r&spîndirea catolicismului și stăruire peste cât mai multe din po-

pârele supuse Impăratului Nemţilor și scim că, pentru Casa
Domnitore atunci, dorinţa acesta de câte-va decenii înce-

recalpuse deja să străbată pînă şi în populațiunea cea mai
şi
religiunei
schimbărei
al
vedere
citrantă din punctul de
Ardealului,
Principatul
din
care era națiunea cea de a 4-a

adică Românii pravoslavnici. Așa să gîndi agitatorul N. Rosel
setti că ar fi momentul pentru el bine venit d'a se face
unclta utilă Curţii şi Clerului catolic spre a lucra pe lingă
cauze care
Românii Ardealului pentru atingerea acestei

putea

să-i redea

cinste

și

avere.

făcute printre
Sunt cunoscute primele influențări și sforțări

Ardelenii Români întracest sens de către guvernamentali
şi terenul cât era de

şubred

pentru

ca să li se poată opune

cine-va.

un noi Episcop
La 1729 Februarie 25 să vorbea ase numi
Corânei de
acolo al catolicilor români de sub ascultarea
apoi se
dar
Austria. Şi, prin acela, care să numea Micu,
schimbă

în nume

nemţesc

Clain

loan

Inocenţiu,

căci

era
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desemnat pentru acest post, de Episcop, în el să puneair
cele mai mari speranțe de convertirea tuturor ortodoxilor
din Imperii.
Acestea se petreceau chiar în primii ani ai pribegirei lui
Rossetti și fiind-că el prevEduse că prin acest mijloc s'ar

putea ajunge la ţinta lui dorită nu lipsi de a se gândi ca

să profite el de ea, să dea mâna cu Catolicii în contra Ortodoxiei.
EI dar, își lăsă religia pravoslavnică pentru a se face, la
a sa virstă, catolic şi, cu fățărnicia sa, știu să se arate așa
de convins, încât după cum vădurăm, de și tote scrisorile
ce am citit mai sus sunt pline de imputări ce i se fac din
tote părţile, totuși el începuse şi continua a da ajutâre
faterilor catolici. Şi, până la atâta rătăcire sosesce, în cât
comite sacrilegiul de a nu îndeplini dorinţa prescrisă în diată
cu cuvinte de morte a r&posatei soției sale pravoslavnice:
nu dă cununa Domniței Ancuţei unde a destinat-o ea ca
să s€ dea !...
El a vrut să se recomande mai sus cu fapta acesta.

Și ore, ce voia el prin acestă convertire a lui la catoli-

cismul Apusului ?
|
D'ocamdată actul ce vom rezuma aci mai la vale,. din
1733 Februarie 25, ne va destăinui acesta în de ajuns, căci

prin el Carol alVI-lea Împ&ratul Austriei, îi conferă titlul de
Conte. Aceasta voia el!

CUM ȘI PENTRU CE, PE ATUNCI
BOIERII DINTR'O ȚARĂ SĂ LASAU A
ȚARĂ STREINĂ INCÂT PRIMEAU
CREDINŢĂ PUTERILOR DE

Să vedem

din

ce

cauză

şi pe ce

CA TOT-D'A-UNA,
SE ADEMENI IN ALTA
TITLURI ȘI JURAU
ALT NEAM

temeiii i s'a dat lui

acestă înobilire. In textul diplomei chiar, găsim următoarele:
«Pe tine credinciosul nostru, iubit nouă, generos
Neculae

«Rossetti, pentru alesele tale virtuți şi merite, cât
și pentru
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«credinciosele servicii aduse Augustei noastre Case și chiar”
«Majestăţei nostre, am judecat . . . ca pe lângă alte mul-«țumiră aduse ţie până acum pentru o causă mai bogată.
„de înclinare a nâstră către tine, ca să fii împodobit cu un
«titlu mai

înalt de ondre

şi de

demnitate, tu, care încă

din

devocaniă tăi cei mai tineri începînd a hrăni în inima ta
Augustei.
prea
r
«tamentul şi zelul spre împlinirea serviciilo
şi apoi
«nâstre Case, tu ginere al Principelui Brâncoveanu

ai ajutat
«prin sfatul intimei favori: și primiră de către dînsul,

pe
«ca şi prin munca ta și ai condus acea corespondenţă
foștul Prin«care o duceați spre pilda întregei creştinătăţi,
Domnul.
amintire
bună
de
«cipe şi Domn Leopold cu ilustrul
Sfîntului.
al
Principe
«Costandin Basarab Brâncoveanu fost

«Imperiu Roman

şi al Țării Românești,

prea zelos pentru.

«interesele nostre.

e îm«Dar disul Principe socrul tăi, fiind dus în captivitat

tu ai fost tovarășul
«preună cu tine de Sultanul turcesc,
fiind şters dintre.
încă
el
şi
«lui şi al nenorocirilor suferite ;

că te așteptă
«vii, aceiaşi sortă şi același destin să părea
e a lui Dum«şi pe tine, dacă printr'o specială milostivir
ca.
ai fost constriîns
«nezeă, nu ţi-ai îi salvat viaţa. Dar
aspru surghiun în
de
strașnic
un
«să suporţi încă trei ani
în sfîrşit Vizirul Turcilor
«mijlocul a mară mizerii, până ce
la Petervaradain
«fiind ucis de armele împărătești biruitore
«ai fost redat libertăţi.
şi nici de cum înfrînt
«Şi întorcându-teîn Țara Românescă

zelul şi fierbântul devo«de atitea rele suferințe, continuând
cu credință
«tament

al tăi în serviciul

nostru, ai procurat

informaţii despre.
<într'o fidelă corespondență, forte folositore
și strînşi Tătarilor, despre pregătirea
«planurile Turcilor
«gerea lor de provizii,
«de aci, tâte acestea
«ville, după cum ai
caică în aula n6stră

venea
fără să ţiisemă de pericolul ce-ţi
Ştain-le-ai procurat fostului Conte de
adus ca martoră pe urmașii acestora
și actele:
împărătească şi pe cum staii

nâstre la îndemână...
«din arhivul de r&zboiii a cancelariei
Porta la Pasarovitza, și prin
«Dar închieindu-se pacea cu
parte a Valahiei unde îţi:
«coprinsul acelei păci, cea-Paltă
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-«avusese-și tu posesiunile și mijlâcele de traiii
rămâind subt
«stăpânirea turcească, 4 aj remas tot acolo
spre folosul
«Serviciului nostru cu consimfămintul Contelui
Ștainville, aşa

«că fotrivindu-te împrejurărilor după cererea timpului,
ceia-ce

«aj judecat tu că trebue făcut din interesele
nâstre saă
«demn de comunicare, pentru zelul foii către
noi, tu le făceai
«saii le anunțai la vreme. Și ai urmat acestea
atît către Con«tele de Szainwille cât şi către urmaşul lui,
Contele-Virmond
„«cu credinţă și sîrguință, pînă ce în
fine după lungă și
«forte grele încercări în Valahia turcească,
pentru credinţă
«către interesele nâstre Și pericolul
ce te amenința din
«acestă

causă,

în

urma

unei

Șirete

bănuiri,

Zăsindu-ți

tote
<bunurile tale în fara Românească,
afirmi că ai fost con«strîns ca să cauţi ca un fel de
az;/ Bentru Siguranța ta
«ulferiără în Ardealul nostru.
«lar pentru ca să probezi mai
strîns credinţa ta către Ma«jestatea nostră, răspândind umilitele
tale rugăciuni pen«tru acesta,

ai mișcat milostiwrea

nâstră înclinată

de alt«minterlea spre tine, prin mijlocirea
Prefectului de atunci
«din Ardeal, Contele de Tige,
în urma bine-voitârelor n6s«tre mandate,
sofia

ta

împreună cu copii tăi să
fie Hiberaţi
«din părţile Valahiei turcești
și să'ți fie redați.»

Documentul urmeză dicând:
«Pentru atitea titluri și din
buna

apreciere

a credinţei
“<ȘI devotamentului tăă Și
pentru serviciile către NOI
arătate
«până acum, ca și pe viitor
printr'un egal zel și neobosită
«silință te vei
osteni și le vei creşte Și

voind să mărim prin«trun semn care să-ți fie
și ţie acum, iar o-dată şi
o-dată
«coboritorilor spre podoabă,
am socotit s4 fi înălțat
tu

«Nicolae Rossetti şi ficele tale
Maria şi

Elisabeta, în trepta
«de Conţi şi Contese în Ardeal
şi în Ungaria, bucurându«ve de privilegiile ce vi-le
conferă acest titlu numindu-vă
«Spectabile, Magnifice
și Ilustrisime.
«Deci pe tine mai nainte
numitule Nicolae de Rossetti
«ȘI pe toți qi ză; moştenitori,
urmaşi şi coboritori din
că«sătorie legitimă şi care
să dor naşte în etern
bărbaţi
şi
“<femei, să se onoreze de
adevărați Conţi și Contese
ai Prin-
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«cipatului Ardealului şi a Ungariei şi a altor provincii su«puse

nouă.»

«Dat în cetatea

nâstră

Viena

Austriei. la 23 Februarie

«1733.»

La

16 Aprilie

poruncește lui

an, Impăratul Carol

acelaș

Contele Nicolae de Rossetti ca să depună obișnuitul jurămînt solemn în cea mai apropiată Dietă generală pentru
ca ast-fel numele lui să fie trecut în constituţiile publice.
Chiar şi în scris6rea acesta sunt enarate faptele lui întrun mod mai rezumativ de cât în diploma amintită mai
sus, dar pe lîngă acelea, mai sunt adăogate şi următorele
desluşiri :
«şi probe ai dat vădite şi în alte chipuri de credința păs«trată către noi. Şi nu mai puțin în acest modtu fe-ai pre«gălit în adevărata religie către Dumnedeii şi prin darul su«fletului şi al trupului—adaug aci că e vorba de catolicis-«mul cel îmbrăţișase, — și încheiându-se pacea, tu te-ai
«lepădat de bunurile tale pe care le avusese-și în Țara Ro«mânescă, lăsându-le Turcilor, şi te-ai supus Imperiului:
«HOST. »

«Jar acum

ne expui

că te-ai /ofărit să-ţi stabileşti domi-

«ciliul în Ardeal şi că

predecesorii tăi ai

obținut

de

la

«Principele Ardealului Mihail Apafi indigenatul în acel
«Principat, pentru tâte aceste motive Noi te ridicăm fe fine

«şi pe coboritorii tăi de ambele sexe la demnitatea de Conţi,
«spre răsplătirea mai sus lăudatelor tale merite și pentru
<aţițarea şi mai mult a ta și a lor tăi spre continuarea ȘI
«creșterea unor

atari servicii.»

Nu multă vreme după
14 în Dieta

ce

sa

ţinut

acesta,
la Sibiiu,

adică la 1734 Decembre
s'a hotărît

ca

la 22 ale

acelea-şi luni să depună şi a depus jurământul solemit, citin- |
du-să scrisorile de indigenat, nu sa Opus nimeni ci cu toti

e
le-ati primit cu satisfacție.
ci
Munteniei
aparţinea
mai
Asa dar Nicolae Rossetti nu
era acum indigen şi catolic, recunoscut, al Ardealului.
Ast-fel ştia Statul vecin să atragă şi să resplătescă pe
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toți aceia cari susținându-le interesele, în schimb ei «își
«lepădau ţara și își părăseau legea.»
Pentru a mai comenta și insista asupra celor ce în diplomă am vEdut că se coprind, credem de prisos, şi vom
adăoga numai că el își ajunsese ţinta dorită, în parte cel
puțin, nzmărind priu urmare pe cel de al g-lea eveniment
nare din viafa hi.

II.
Nicolae

Contele

de Rossetti

ajunse

însă aprope de cul.

mea dorințelor Ini secrete ; o singură îndrăsneală ajutată de
puțin noroc, putea să'l ridice la aceea ce de sigur visa și

încă

de

multă

vreme,

adică

Domuiea ; dar

râta

norocului

își întorse spiţele sale nefaste și lucefărul sei începu să
lumineze de aci încolo tot mai întunecos.
Părăsit de rude, batjocorit de faptul 'ce făcuse, de către

chiar cumnatul

s&ă,

ajuns

la

o a 2-a căsătorie—săvirșită

mare

sărăcie, el încercă, prin

la vîrsta de circa 60 de ani,—

reabilitare în altă țară și altă religie, dar în

drepte

norocu,

el să

afundă

tot

mai

răi,

loc să se în-

până

ce

în

cele

din urmă revine iar la matca lui în Muntenia. Reîntors
aci
se încercă a trăi ceva mai comod dar nu prea reușește
și

în cele din urmă își dă sfîrşitul în mâna Creatorului
său,
plavoslavnic și catolic, ca unul ce își ispășise păcatele
din

această viaţă, după cum el singur o recunâște,
după faptele sale.
Și, find-că partea acesta dea 2-aa vieții lui
nu este mai

puțin

interesantă ca

fiind și mai

puţin

acea dintâiă,

cunoscută

și deosebit de acesta,

publicului

'cutul istoriei n6stre, voii urma pas cu
telor care se ating de persâna lui.

cercetător

de tre-

pas enararea fap-
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BARBATUL RĂPOSATEI ȘI VESTITEI DOMNIȚE BĂLAȘA
SE NECĂJEŞTE ȘI SCRIE:
O scriscre din 1735 Martie 26 a lui Manolache Lambrino Vel Ban, ailată tot în arhiva bisenicei sf. Nicolae
din

Şcheii

Brașovului,

este

de

un

interes

forte mare

d'a

se citi, cu privire la Contele Rossetti, căci aşa ceva rar
se pâte găsi. Pentru a ei cunoscinţă o rezumăm ; ea este din

Bucuresci adresată la Brașov.
«Preoţilor

de la sfînta

«și orăşanilor

ot tam:

biserică a Scheilor,

Scrisorea

Gocimanilor

d-vâstră

am

luat-o

și

«înţelegend, numai de cât am scris Dumisale cumnatului
«Neculae Ruset pentru dania bisericei, care şi până acum
«este ne-dată, dintr'a Dumisale pricină, măcar că de mult și

«alte ori, tot pentru acestă pricină am fost scris Dumisale;
«dară încă și acuma
«sale,

adică:

treba

mai descoperit lucru
acestei

danii

făr

de

am

scris Dumi-

zăbavă

de

nu

se

«va împlini bisericei întregă, după cum Dumneaei răposata
«cumnata Ancuţa la mârtea Dumneaei ai lăsat și ai porun«cit dintrale Dumisale de

zestre,

de

cununa

diamant ca să

«se dea bisericei.

NEICREDEREA

ANCUȚII

IN BĂRBATUL
MOARTE

SEU

LA A EI

«Pentru care nu numai că sânt mărturie ci și ispravnic
«mau făcut r&posata asupra acestei trebi și de va pleca
«Dumnealui asupra dreptăţii și adeve&rului, împlinind disa

«şi porunca

mortului, bine va fi și de către noi va avea

«Dumnealui

pace.

lar

de

va

urma

socotela

Pumisale

«care am înțeles-o, adică ca se împarță dania în trei —
<adică din partea mumei şi a ficelor lor Marica și Săt-
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«tica—, în zadar
«viața Dumisale

va osteni Dumnealui, de vreme ce tâtă
şi până la ceasul morţii întru pravo--

“slavnicie 'Și-aă petrecut viaţa curată și nezmintită,și mai

«vîrtos

cuvîntul

«Şi

dăruit

au

Dumisale

punai

cel

biserica

după

urmă

Scheilor, acea

anume

ai

dat

cunună de dia.

«mant, far nu şi la Ejoviţii şi la Franfeşcanii lor.
Și cum
“pote și cuteză Dumnealui a strica și a strămuta
dania

«mortului care n'am audit ca să fie făcut alt cine-va-și
lucru

«ca acesta ca să calce pravila, mai vîrtos fiind
dania din
«zestre iar nu dintr'ale Dumisale.
|
«Pentru care lucru şi pricină într'acest chip
să ştiţi că
«am fost scris Dumnealui chiar și pre larg,
cum că nici
«cum acestă socotelă a Dumnealui nu este
primită la noi

«nică nu'l vom putea îngrădui pe Dumnealui
a face lucru
«necuvios.
«Ci cu tot neamul mortului, cu capetele nâstre
vom sta
<pîriși asupra Dumisale, când nu va înțeleg
e. Atunci vom
«chema aicea la noi vr'o 2 preoți și 3—4
orășani, Și din
«mila lui Dumnedei având Domn și
stăpîn numit, la ju-

«decăți drept, vorm face săbor, ȘI vom
hotărî darul bisericei
«după
preţu care se află în catastiful răposa
tului Mării

«Sale Prinţipului

Costandin Brâncoveanul şi să vor vinde
!

«moșii, vii, țigani ai r&posatei

«împlini

dania

bisericei,

de nu

cumnatei
veţi

Ancuţii și să va

remânea

D-vâstră și
«biserica păgubașă și va fi întracest
chip cu hrisov bine
«hotărî
t.

«Deci

să vedem

Dumnealui

ce va să facă.

Iară zălogul

«acela care diceți că este zălogit la banii
bisericei atuncea
«îl va scâte Dumnealui plătind și
dobinda banilor.
«de

<«Eă acestea ce voii ca să
nu va înţelege Dumnealui

se facă de acum înainte
i le-am scris tâte, ȘI cum

«îi va fi voia așa va face că de cât
atita alta n'avem ce-i
«face Dumisale de vreme ce să află
Dumnealui subt altă
«stăpânire.»
Noi aci am dat făgăduinţa de la începutul
conferinței
acesteia de a nu pune nici un dram
de pasiune și nici o.

invenţiune de la noi. Am declarat

gulele purei

că vom fi cu totul în re-

obiectivități.

Tot ce să dice aci este bazatpe acte autentice.
Dacă în adevăr va fi dat sau nu Grafu Rossetti acea cu-

nună la biserica din Șchei, noi nu putem

şti.

Tot ce ţinem să relevăm este aceia că aci e vorba de
Domnița Ancuţa care nu 'și-a lăsat legea nici o-dată ci a

murit ca pravoslavnică şi că Rossetti înclinase spre catolicism chiar de la începutul pribegirei sale şi a rămas ca
atare pînă la sfîrşitu vieții lui.
Ba chiar grăbirea morţii a acestei Domniţe pare în mod

neîndoios că a provenit

numai

din

causa efectului, ce a

produs asupra ei înclinarea spre acest rita soțului seu fără
scrupule.
De la data acesta, 1735 pînă la 1738, adică timp de
trei ani, nu mai știm nimic despre el. Tot ce putem afirma
este aceia

că

el a viețuit tot în Braşovu

Ardealului,

că toc-

măi bine nu-iprea mergea cu Grafia lui, căci bani nu prea
avea şi o atare cinste trebuia hrănită cu mulți bani; așa
dar, ne-avându-i, s'a gîndit la mijlâcele prin care i-ar putea
avea şi nu găsi un altul de cât pe acela de a s€ căsători
a 2-a 6ră în Brașov, la anul 1738 Ghenarie 26, la biserica
Franţişcanilor cu Ilustrisima Herula Lucreția de Caruga.
Martori la căsătoria lor au fost Celsisimu Principe Costandin

Brâncoveanu?)

şi un Dietrich, centurion

din legiunea lui

W.

Wallis.
Tot în 1738, Septembre 3, găsim că să remărită văduva
Elisabeta, fostă Comitesă Cicurtin, fica Comitelui Nicolae
de Rossetti, cu Perill D. Janson, văduv și el, sub-centurion
din legiunea Fiirstenberg, având ca martori la cununie pe

Celsisimul Principe Costandin Brâncoveanu,

cel de sus, Și

n și nepotul lui Costandin Vodă
1) Acest tînăr Costandin, iul lui Bezadea Costandi
cu Maria, fiica Tomei
Brâncoveanu cel ucis la 1714 de Sultanul Ahmed III, era însurat
u, ginerile lui Mihal Cantacuzino Se
Cozlecian
Iuliano
gis
l,
Cămărașu
Vel
Paleologu
avusese slujbe în Divanele Domnesc ca
Spătarul. El pânăla acea vreme aici în ţară,
23 de ani şi, orfan fiind, era apropiat
de
ca
vîrstă
în
era
și
Stolnic
Vei
Vel Comis şi
mătuşa sa şi, unchiul lu N. Rossetti, îi cșigare
mult de casa Domniței Ancuţa,
$
pribegiea îi era pe atunci
în ideile ce avea și în mișcările ce făcea, ast-fel că și
lui impusă

ca şi lui Nicolae

Rossetti.
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pe

Perill D., irate

cu văduvul

ginere, Centurion

la Brou,

din aceiași legiune.
Acestă

anume

Elisabetă, fica mai mică de cât cea-l'altă soră a ei,

Maria Bănesa Argintoianca,

ei măritată cu catolicul

Contele

fusese întâiii

de tatăl

Cicurtin și, murindu-i soţul,

ea se remărită acum pentru

a 2-a Gră și, nu mai departe de

cât

dete

la

1739

August

Joannes Nepomuc
al Domnului

27,

ea

naştere

unui

băiat

numit

Nicolaus Franciscus Georgius, fii legitim

Gheorghe Janson, sub-centurion

Waldegg și al Elisabetei născută de Rossetti.
Nași aii fost la botezul acestui noii născut,

din legiunea

Ilustrisimu

Domn Nicolae Comite Rossetti şi Lucreția soţia lui.
Dar, tote aceste alianţe ce le vedem că se fac întrun

timp aşa

căci nu

de

scurt,

Contelui

mai departe

răcie.
Să

vedem

nostru nu-i prea rentaă nimica,

de cât în

ce ne spune

1740

chiar

el ajunge

la mare să-

el însuși prin scrisorea cu

data de 1740 Aprilie 15 și următorele:
«23 Aprilie. Nicolae Contele de Roset și biv Vel Logofăt—
«după cum să iscălește într'un zapis,— vinde satul s&u
1o«nășeni,

de la Moldova,

«Spătar».
«La 2 Maiti acelaș

lui Iordache

an, Nicolae

Cantacuzino

Conte

biv Vel

de Roset scrie din

«Brașov către fratele săi Costandin Roset
Vel Vornic care
«se găsea la Iași, că cu întârcerea Dumneaci
cumnatei Ca-

«trina

Spătăreasa, îi trimite o prăjitore

<într'o cutie».
« Vorbeşte

apoi

de

niște

hamură

de cafea aşedată

nemțeşti pentru

cai,

că
«le va trimete negreșit».
«Anunţă că ajutându-i Dumnedeii, peste
5 —6 dile va
«merge la Sibiiu ca să se închine
Mării Sele Seninatului
«Principe, fiind acâlea adunare mare».
«Scrie apoi că îmbulzindu-mă strîmtorea
vremii, de vreme
“ce cum să trăeşte pe aci și ce scumpete
este, vei înțălege
«și de la Dumneaei cumnata. Vestește
că moșia lui lonășanii
«de pe apa Jijiei—pe care o are încă
din anul 1692 lunie
7 Cumpărată de la Ion Iordachi
vtori Logof&t,—a vîndut-o
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«unchiului săii Iordache Cantacuzino Spătaru, cu 100 de
«galbeni ungurești, pe care bani i-a și luat deplin în mâna
«lui şil rogă să-i dea și scrisorile moșii care sânt la dînsul»
«Contesa mea»—dice Rossett
— «cumnata
i.
Dumitale, să
«închină Dumitale cu frățescă dragoste, rugându-vă din

”

“«ceriii tote fericirile».
«La Post Scriptum : acesta este cel mai interesant, —
«adaogă : ceea-ce în trecutele dile cu frăţescă confidenţie am
«scris Dumitale asupra /a/u/ui mieii, iar ţi-le aduc aminte
«şi te rog să le socotești frățește și creștinește, nădăjduind
«că nu mă veți socoti nice pe mine de tot înstrăinat de
«cele părintești; de mă cunâșteți de frate dupE cum și cu

«dreptate este şi szrim/orea halului miei, trebue a vă pri«cinui fraternam compassionem ca să nu-ți dai pricină de a
<întărita drepta celui de sus».

«Scumpetea

de pe aicea şi ce fel mă lupi, vei înțelege

«mai pre larg de la Dumneaei
La

19

August,

Spătăresa».

cumnata

Nicolae Contele de Roset scrie o scris6re

din Brașov, în care cu Gre-care plăcere văd că îi este drag
şi nui este rușine, cum ne-ar fi nouă în timpi de astă-di,

de a adăoga la titlul de Conte și pe acela de biv Vel Logof&t, ca şi în scrisorea pe care am vădut-o mai sus cu data

de 13 Aprilie ; el scrie surorii sale că «<a primit 60 de ughi,
«rămăşița

preţului

care

a vândut-o Dumneaei

el—, cumnata

Dumitale, mulţumeşte

de pe moşia

«și deci îi trimite zapisu».
mea—dice

«Contesa

«forte de neuitare

şi să închină

cu frățească dragoste. Ne-

«potului său Constandin îi mulțumește de ciubuc și să râgă
«a-i vrimete. și ceva tutun — ba încă de cel bun —, numit

«basma-ghiubec.»
„În

P.S.

să

râgă de soră-sa ca «să nu-l uite și de ceva vin

«roşu de Cotnari». Sub

numele

de soră e vara lui, Catrina

Pașcaniţa Cantacuzino, care să afla la Pașcani atunci, unde
îi și adresează

O lună

scrisorea.

închiată după acesta,

adică

la

79

Seplembrie,

Elisabeta fica lui cea mai mică more în Braşov, iar unicul
ei fii nu mult după acesta mâre şi el așa că, din fica acesta,
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rămân

Contelui Rossetti, nu-i

urmași nici de parte bărbă-

tească nici de parte femeiască, dovadă este chiar diata lui.
Imprejurări ca acestea, de a'şi vedea prima soţie mortă
în Brașov și îngropată la Hurez ; fiica cea mică şi cu nepotul cel avea de la dînsa, de asemenea sfirșiți aci ; unica
lui fiică mai mare, anume Maria, măritată întâi cu Ioniță
Postelnicul Albescul iar în urmă cu Costandin Banu Hargetoianu departe de el şi acesta cu unicul ei fiii anume Ni-

colae Hargetoianu, căcă să găseau stabiliți în Valahia ; pe de

altă parte Contele pribeag, fiind redus după cum vEdurăm la

o aşa sărăcie în cât pentru

ca să potă trăi îşi vindea aceea

ce putea adică moșiile părintești, cerșând ajutore şi milă de
la fraţii ce-i avea, tâte aceste împrejurări silesc pe Conte

de a cere iertare de cele făcute în tinereţa lui, de la Costandin Nicolae Voevod Mavrocordat actualul Domn

al Mun-

tenici ; acesta șterge cu buretele peste greșelile săviîrșite,
mai ales că ele se învechise atât de mult și în primăvara
anului 1741 îl vedem iar la noi în ţară ocupând rangul de
Vel Logot&t în Divanele Domnești, după cum hrisovul din
20 Maiii 1741 ne dovedeşșce.

Dar funcţia lui în Divane nu ţine multă vreme,

căci chiar

în tomna acestui an Costandin Vodă, protectorul săi, este
înlocuit în domnia Munteniei cu Mihaiii Racoviţă Vodă care

vine aci Domn

pentru a 2-a Gră, aşa că şi Vel Logofătul

lui Mavrocordat cade din acest post înlocuit fiind de un altul.
De la data acesta înainte, el rămâne pur şi simplu ca
biv Vel Logoi&t, fără a uza nici odată—cel puțin după cât
cunoscem

și îl găsim

noi,—de

titlul de Conte în

ca martor

la mai multe

afacerile

zapise,

multe rînduri ca judecător pentru aplanarea
de

hotare

de

moşii;

altă

dată

îl vedem

lui

numit

interidre,

în

mai

unor pricini

că dă drumul

unor

tigani pe cari îi ţinuse—din nesciinţă—fără dreptate, cu un
cuvînt o activitate domâlă care nu semăna câtuşi de puțin

cu trecutul

lui spulberatic. EI voia şi chiar a încercat în

mai multe rînduri pe la diferiți Domni,
nu mai mult,—cel puţin la

norocul

nu-i mai suridea!

aceiași

de a ajunge— dacă

posiţiune ce avusese, dar
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— Aşa în 1745 găsim într'o dare de semă că în Bucuresci erai numai 12 familii catolice care numă&raii ca la 50
între

suflete,

de

care

și 2 familii

erau

nobile,

în frunte

cu

Rossetti.
EI conduce pe un Episcop vizitator la Curtea lui Costandin Vodă Mavrocordat, în a q-a a lui Domnie, cu care

Domnul să întreţine mai bine de 2 ore, calificând raportorul
acelei dări de semă, pe Rossetti,
puternic.
—

1748

În

Octombre

de vrednic

22, sărăcia

silește

catolic și om

pe Comitele

Ni-

colae Rossetti să adreseze din Bucureşșci Baronului Penklern,

Internunţiul şi însărcinatul de către Impărătesa Maria Te-

rezia cu statornicirea graniţelor dintre Moldova și Ardeal,
rugându'l să mijlocescă pentru dînsul la Curtea Vienei să-i
obțină un ajutor de bani, fiind de 8 ani părăsit și lipsit de
subzistenţa dilnică din cauza sacrificărei sale pentru răspân-

direa sfintei religiuni catolice.
Dacă

va

fi obţinut

şti; mai

nu putem

— 2749 Februarie

vrun

curînd

rezultat

credem

favorabil

sau

nu,

noi

că nu, căci la:

1 Episcopul catolic de Nicopole, aflat

Baron
în Bucuresci, anume Antonio Becich, scrie aceluiaș
dea
să
ca
Vienei
Curtea
la
Penklern, rugându'l d'a stărui
rugat
mai
am
«precum
Comitelui Niculae Rossetti un ajutor,
onorat cu
«pe Excelenţia Voâstră și altă dată și nu m'aţi
milostiviri,
«răspuns; și deci, din noi recomandă înaltei lui
acum
care
numit,
sus
Conte
«pe demnul și bine meritosul
sfintei
cauza
din
dilele,
tote
de
«să află în Jifsă chiar de pâinea
«nâstre religiuni, şi deanu'l părăsi în extrema lui sărăcie».

catoInclinăm a crede că vădend Contele că religia lui

lică nui

dă de mâncare

şi nu'l scapă

de sărăcia în care

și că
să găsea, s'o fi hotărit să revie iar la pravoslavnicie
Bezadea,
Matei
sin
Vodă
Ghica
numai aşa, în 7749, Gligorie
rangu
țiind aci cu a 2-a Domnie, sa îndurat de i-a oferit

care îl găsim
de Vel Postelnic în Divanele Domnești, rang în
an; dar ori
la Aprilie, Septembre și Octombre din acelaș

pentru un mocă fu fățarnic de a-și schimba religia numai
ment până

cea

apucat

o situaţie Gre-care, ori că nu-i con-
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venea rangul ce obținuse în raport cu pretenţiile lui, destul

atât

că,

chiar în

acelaș

an

îl vedem

înlocuit

cu “altul, ră-

mânând de aci înainte până la siîrșitu vieţii lui ca biv
Vel
Logofăt, rang pe care îl avusese mai de de mult.
EI

își face

diata

în

anul

1758

Decembre-18, bătrîn ca de

80 de ani, diată care ne este păstrată în original la Arhiva
Statului pach. 375/1094 Mitrop. Bucuresci, netrebnice
doc.
28 și în care el să numește pur și simplu: Aicolae
Roset

bio Vel Logofit ot Ștefănești.
Moşia
mai

mare

cureșci.
Aceasta

acesta Ștefănești îi rămăsese alături de
cel

avea

atunci,

îi este iscălitura

anume

din

din

1744 Decembre

lui, mai

13:

23 :

2
Macin

trupul cel
lîngă

Bu-

&o Bare UI

Aanec
și alta

de

diată:

(rca. a G.4]
Pentru confruntarea „K
2 iscălituri, una din 1741 lunie

Tunarii

Ss
se

dăm

aci și alte
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Din coprinsul dieţii lui vom vedea că el nu era tocmai
ci
așa de sărac lipit, dupe cum să plîngea lui Penklern,
cu
sfirșit
în
avea
moșii,
avea și bani și scule și dobitâce și

— de sigur ceva mai modest nu cum i-ar fi plăcut
ce trăi

tă
ca unui Grof,—şi pentru că diata acesta îşi are o deosebi
aci
importanță din tote punctele de vedere, o voii schiţa

să se
în trăsuri generale, pentru ca din chiar condeiul lui

om slujit
pâtă şi mai bine vedea de noi perversitatea acestui
de noroc. atunci era
Aşa: «după ce sărută mâna Domnului care
iertare, să în«Scarlat Gligorie Ghica Voevod şi îi cere
rugăminte și
«drepteză spre frați, rude și prietini cu aceiaș
păcatele şi gre«apoi să râgă de ziditoriul seu ca să-i ierte
pînă astă-di,
lui
vieţii
ul
«şalele câte ai făcut de la început
de numer
fără
sânt
că
«păcate pe care singur le recunâşte
Iadului.»
a
pedeaps
«şi pentru ele, să nu” pedepsească cu

Avea

multe pe suflet și

patul: morţii î-și aducea

aminte

Chiar de la început—dice

«adîncă

vîrstă

de

grozav să cutremura când pe

bătriîneţe

de ele.

Contele—că: «vădîndu-mă

şi de

slăbiciune, rânduesc

la
ale

gîlceavă în urma mea
«casei mele ca să nu să întîmple vr'o
morților miei ne«şi să nu-mi rămâie şi sufletul miei și ale
se aştepta că va
«căutate». E vorba de gîlceava la care
face aluziune,
izbucni imediat după mârtea lui și la aceasta
nu avea dreptul
adică la împărțirea averii lui, la care nimeni
ianu.
Arginto
legal de cât nepotul scă, Nicolae

de la Janson.,.
EI, proprie avere nu mai avea de loc. De-și,

dar și pe aceea
copilul fie-si Satti, îi venise o moştenire,
moștenească acum;
tot nepotul Argintoianu se cuvenea s'o
legi, să vie la aceia
căci nici o altă rudă nu putea, după
Argetoianu, deci ce
să primeze pe nepotul unic Nicolae
|
sa?
gilceavă putea să se întîmple la mortea
catolile
atât interese
De aceia, el îngrădeşte prin diată,
preferență anume
de
cele
sale
rudelor
cilor cât şi pe ale
Brâncoveanu,
Joniţă Banul Roset și Costandin Vel Logofăt
|
după cum vom vedea îndată,
ne1000,
talere
Mai întâiă lasă din banii ce-i are strânși,
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potului săi Nicolae Argintoianu ca unui clironom
al lui
și dice că «să fie mulţumit cu atita și cu alte
moșii, vii,
«dobitoace şi alte mărunţișuri, căci este tinăr
ȘI după moșii

«pote câștiga». Contele însă, chiar prin
diata aceasta care
este ultima lui voință î-și arată caracterul
săi nestatornic

şi

răutăcios,

căci

îngrădind

pe clironom cu aceste con-

deie, vrea ca restul averii lui să']
lase în altă parte și
anume «pentru sufletul lui și ale tuturo
r răposaţilor lui, de
«aceas
tă

«talere
>

»
>»

dată,

lasă

3000

de

talere,

însă:

500 lasă la biserica catolicească a
apusului,
6o la 3 biserică catolicești de aici din
țară,

400 să se trimeată în Ardealla Ejoviţii
de la Sibiiă
i la Franţișcani de acolo.
190 la Franţișcanii

de la

Brașov,

fiind

îngropate

acolea la ei şi sozia mea și fii-mea Safta»
.
Aci

dar

nu

e vorba

de soţia lui cea dintâiă,

"de Domnița Ancuţa, căci am vădut
că ea fusese
îngropată la mânăstirea Horez, ci
e vorba de
Comitesa Lucreția de Caruga, soţia
lui cea de
a doua, și că dacă nu numește
el acest lucru,
aceasta o face într'adins pentru
ca să învălue

purul adevăr lăsând loc a să confunda
soţia lui

»

cea de a 2-a cu

cea

dintâiă.

100 la Ejoviţii de la Brașov, pentru că
acești bani—
«adaogă Contele,—cei mai mulți
îi are

din clironomia care
«mi-ai venit de la r&posatul nepotu
-mieii Janson feciorul r&«posatei fii-mea Saftei». Aceasta
este Justificarea Contelui
cu privire la împărțirea banilor,
pentru ca să nu aibă clironomul

săi Argintoianu

care după cum vădurăm
era grozav de frică,

nici un cuvînt de pricină, despre

încă

de la începutul

Apoi trebue să mai lase «şi la biseri
ca catoli

dieţii lui, îi

cească, deo«sebit pentru sufletul lui, căci
numai astfel va CunOşce su<fletul lui și al nepotului sei
Janson răcoreală ȘI ușurință».
je groznică văpaia în care
ardea conștiința acestui cucern
ic
esuit!
- Diata urmează apoi «că la
îngroparea lui nu vrea pompă
și
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«cheltuială multă, ci fără de nici o pompă să'l îngrâpe, după
«cum să cade unui păcătos». În aceste câte-va rînduri ipocrizia lui ajunge la culme, căci aci nu e vorba de cheltuială
şi de pompă, aci e vorba de a se fi retras el la moșia sa
Ştefăneşti, departe de rude și de nepotul clironom, pentru
ca în deplină liniște să î-și potă ajuta jesuiți, pentru ca
Pateru Franco Marino confesorul lui, care la căutat și i-a
fost prietin pînă la ciasul morţi—căruia de alt-fel are grija

să îi lase 100 de talere și un rînd de haine—,

să-i ia corpul

şi în taină, fără știrea nimărui, să-l ducă în cimitirul catolic.
Lasă apoi «copiilor de casă câte ro—15 talere ;iartă de
«robie

nişte

țigani ; dă

80

de talere,

afară

de

sîmbria

ce

ci-se face, unui logofețel cel avea, anume Gheorghe ; lasă
«talere 200 la spitalul Colțea pentru căutarea bolnavilor și
cîngrijaşte ca : feciorii, argaţii, păstorii şi toți sîmbriașii lui,
«să fie plătiți pe deplin, socotindu-li-s€ leafa pe un an întreg,
«Chiar dacă nu vor fi împlinit anul».
Acestea tote le dispune şi rînduește Contele, în ce priveşte numerarul.

«Cât pentru moşii, vii şi altele, mobile și imobile, el le

«lasă pe toate nepotului s&ii Nicolae Argintoianu, ca unui
«clironom al săi».
Aci nu mai poate amesteca pe Paterii Franțișcaniși Je-

suiţi ; știa fostul Marele Logofăt că pravila îl oprește dea

face alt-fel, şi chiar dacă sar fi încumetat a orîndui în alt
mod, în acel caz diata era să fie atacată de cătră clironom
şi de aceea, în ce priveşte imobilele, el le lasă numai aceluia

care dupe lege era în drept să'l moștenească,
Dar, şi aci pentru -că ochi clironomului săi
plăceati,

găseşte

şi pe Costandin

ca

în

moşia

Brâncoveanu

Vel

nu-i prea

să

mai intereseze

Logofăt,

care, bine în-

Ştefăneşti

ţeles, îi era şi el nepot de alăturea despre fratele Domniței

Ancuţa, şi cu acest prilej să poată împărtăşi și pe ratele
său Ioniţă Banul Roset, cu iepe, cai, boi, vacă, rimători, stupi,
tăviţe şi sfeșnice de argint, aramă, cositor, borfeturi, așternuturi și altele, cum şi să-i ierte niște bani cu cari să împru-

mutase

Banul Roset, de la Maria

mama

lui Nicolae

Argin-

toianu, pe care bani — dice Contele—, «că i-ar fi primit
«deja el de la frate-so Ioniţă de mai nainte vreme».
La toate acestea câte orînduește în diată, «lasă ca epi«tropi desăvirșiți pe fratele s&ă loan Roset biv Vel Ban, pe
«nepotul seu Costandin Brâncoveanu Vel Logofăt, cum ȘI

«pe clironomul săii Nicolae Argintoianu»

ca să fie acesta

în minoritate de glasuri în discuțiuni, 1 din 3; căcă, după
cum dice el, «la nimeni altul nu am mai multă îndrăzneală
«ȘI frățească fiduţie, de cât la aceştia».

Ca închiere a dieţii lui părintească, sinceră şi inocentă mai

adaogă Contele încă dou€ lucruri de acelaș calibru și anume:
«I. dacă S'ar întîmpla pentru păcatele mele și din răpe«jiunea vremii viitâre a nenorocitei țări românești, pînă la

«sfirșitul miei, să pierz din capete adică din bani, și să nu

«se

ajungă

ca să se înplinească toate câte am lăsat în diată,

«atunci să se vînză vitele, argintăria, vinurile, bucatele ŞI

«alte dichise ale casei, măcar şi moşii, (şi de zapise

«nu

pomenesce),

ca să să împlinească

toate câte

«diată deplin». E vorba dar de banii ce îi lăsase

de bani

am lăsat în

pe la Fran-

țișcani și Jesuiţi, ca aceia să se împlinească fără sminteală,

și îngrabă,

fie ȘI cu

rizicul

în lipsa moștenitorului.
2. fiind că nepotul s&u

de ai

Nicolae

s& vinde tot ce are, chiar

Argintoianu

îi arătase

Gre-care răceală şi împotrivire, chiar de când trăia,
că nu

va executa diata așa cum o lăsase, el să adresează
în postscript ast-fel: <Întăresc ŞI vE rog fraţilor și
vE jur cu nu«mele înfricoşatului Dumnezeiă, să urmați precum
scriă și
«să nu vE uitaţi la nepotul Argetoianul, de
care cum-va'și ar
«vrea căutare să lăcomească mai mult».
|
Este strigătul omului desnădăjduit, care vedea
cu ochii
cum că voinţa lui ne-legală, va fi călcată
în picidre, după
cum la 1730 călcase şi el tot la fel, pe aceea
a primei lui

soţii,

în privința

cununei

de

diamant

ce

o lăsase r&posata

Domniţă la biserica din Șcheii Brașovului
.
La tâte să gândise acest pravoslavnic şi
catolic octogenar

când își întocmeşte diata ; pe tote le preveduse
; pe toți i-a
împăcat în așa fel ca diata lui să nu poată fi sfărîmată
; nu

uitase ca grosul banilor lui să-i lase la bisericile apusului.
de aci din țară și din Ardeal cum și la Franţişcanii și la
Ejoviţii—cum dice el—, de la Sibiiu şi de la Braşov cu cară
trăise în cele mai strînse raporturi, dar cu regret vedem.
că

numai

la aceea-ce trebuia mai mult, nu să gândea, adică

la sufletul soții lui dintâiu, la acela al Domniţii Ancuţii, care
de 30 de ani aproape nu mai cunoştea nici o răcoreală şi
ușurință din partea soțului ei necredincios.
Trebuia dic, să s€ gândească şi la ea, căci averea pe care o.
împărțea el acum pe la aceşti streini de noi, nu eraa lui
proprie; era a sărmanei răposatei soții lui și a fiicei lui

Săftica cum și a fiului acesteia anume Janson, și că numai
norocul l'a adus în această frumoasă stare materială pentru
ca să-şi uite într'atita el acum la ciasul morței lui de ea!.
O timpuri, o moravuri voiii exclama şi eă, până la câtă pertidie

să înoroise moravurile în mocirla Secolului al XVIII-lea. .

Aceia ce n'a făcut soţul, a suplinit însă nepotul acestei
-Domniţe,

anume

Nicolae

Argintoianu,

nesilit de nimeni, și

din tot sufletul lui, în anul 1763, când cei-l'alți doi epitropi ai

dieţii murise și rămăsese singur el și ca epitrop și ca clironom..
El dărueşte 250 de talere, Mitropoliei din Bucurescă, «pentru
«sufletul moșu-mieii și al moașă-mea i al părinților miei și al
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«soţii mele»— dice bunul creștin pravoslavnic Argintoianu.
Aşa arespuns prin fapte și de bună voe nepotul cel neplăcut !
Anul, luna şi qiua morţii a Comitelui Rossetti nu o cunoaştem precis; bănuim însă că el ar fi încetat din viață în
anul 1739-şi când dic că bănuiesc m'aș putea crede auto-rizat a afirma acest lucru, bazat pe documente. Știm că la

1758 Decembre 18 el îşi întocmește diata; mai știm că la.

1750 Mai 13 Nicolae Argintoianu unicul nepot şi moștenitor
al averii Comitelui după morte, vinde către Costandin

Kreţulescu Vel Ban, vestita Casă disă a Domniţii Ancuţii
şi a bărbatului ei, din Bucureșci din Mahalaua Vergului.

Deci, fiind-că Argintoianu nu putea fi stăpîn pe această
casă în vremea cât a trăit Contele și, mai mult de cât atita,

fiind-că nu o putea vinde, evident că data morţii
trebue să fi avut loc întră aceste două

date.

Contelui
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Acesta însă este numai o bănuială — întemeiată de altfel pe acte, — dar aceia ce putem afirma în mod absolut
“cert,

este

aceia

că

la

1761

nu

mai

trăia,

căci

în acest

an,

epitropii împărţise o parte din banii lăsați prin diată a se
da, epitropi cari ştim în mod exact că n'ai fost îngăduiți
pînă la sfîrșit să-şi îndeplinescă obligația impusă de mort,
“căci

Costandin

Vodă

Mavrocordat

venind

aci în

1761

cu

a 6-a Domnie, luă afacerea din mâna lor şi o încredință
“Mitropolitului Ţării Kir Grigorie şi că, numai după mâr“tea celor doi epitropi și după ce Mavrocordat plecase din
Domnie, Mitropolitul îşi declină competința și înapoiă averea clironomului Argintoianu, pentru a aduce el însuși cuprinsul dieţii la desăvirșită îndeplinire, ca unul ce era în
drepturile lui de epitrop și clironom, sarcină, pe care prin
acte bine știm, că acest nepot-de-fată al Contelui Rossetti,
"şi-a achitat-o în mod demn și conştiincios.
Singurul lucru ce ne rămâne absolut obscur ar fi acela
„de a nu ști unde a fost Contele îngropat.
Bănuesc că nu la ultima lui moșie, anume
Ștefănești,
de lîngă Tunari, își va fi lăsat el cu sufletul ca să fie în-

“mormîntat, unde

nici biserică

catolică,

nici

cimitir

catolic,

nu se ajla, ci în vre-o altă parte — daca cu adevărat acești
papistaşi îl vor fi îngropat—,
In privinţa dieţii Contelui de Rossetti, voii mai adăoga
numai atita că: printr'însa se vede că el cât de puţin
nu-și

mai

aducea

aminte,

nici de jurământul făcut

în ţară străină,

nici de titlul obţinut prin acel jurămînt și sub alt
rit,
pe când era acolo nu uita de rangul ce-l avusese
în
noastră. Deci dic că, de toate acele adaose de ocazie,
mânul să dezbracă la sfîrşit când intră întradevăr
în;
Ştiinţa sa și preferă a muri cum sa născut,
De

aceea,

chiar în

anul

acesta

cînd am vădut

deși
țara
Rocon-

că la noi

să publică greșit istoria trecutului nostru, nu
m'am putut
“opri de a lua condeiul şi cu mîna pe conștiință,
a vorbi
fiului lui C. A. Roseti așa cum î-mi este
cunoscut adevă"ratul adevăr asupra numelui ce poartă.
lată ce limbagiu i-am ţinut ei nu de
mult :

Bucuresci, Pineri, 18 Aprilie, 1903..

Stimate Domnule Vintila C. A. Rosetti,
Cu ocaziunea

Aniversărei a 18“ a reposărei Nemuritorului

D-v. părinte aţi publicat în dilele acestea cu data de 6 Aprilie 1903, adică la sf. di de Paşti, frumosul numer 113 (4)
al anului q7t“ al ziarului „Românul“ căruia D-us. sunteţi *
froprietar moştenitor.
Am citit şi eri şi am vedut cu vie plăcere cât este de adînc
săpat în a D-os. înimă de fii, nobilul sentiment de respect şi iubire pentru memorica tatălui D-us.; dar am observat :
că la pagina 66, la Articolul intitulat „Familia Rosetti“ s'aii

alunecat erori istorice pe care de sigur nu voiți să le susfineți tocmai D-us., pe cât timp eui le ştiii că nu ati niciun temeiii
şi nu de-ar fi sustinut nici părintele D-us. care era cel mai
iubitor de adever şi îi plăcea să'l dea la lumină fără greşeli.
Familia C. A. Rosetti nu are trebuință de cât de adevăr,
căci ea de acum înainte apartine mai mult ca în trecut îstorici României. Deci ori-ce francă îndreptare de eroare, care
alt obiect nu

are de cât dovedirea purului

adevăr,

eri cred că

nu poate fi de cât bine primită de către D-le Voastre.
Și eii, ca contimporan, am

admirat, Domnul teii, înaltele -

merite cetățeneşci ale lui C. A. Rosetti şi în sensul acesta viii
săi îndeplinesc o datorie cătri memoria lui şi cătră Familiealui, şi ca astfel, vă rog să luați în considerare desluşirile
conşciinciose ce ve aduc cit acesta.
Articolul sus mmeiițiohat, la începutul lui tvateză despre <Ori-

gina Familiei Rosetti» de ze fimpii când se afla ea în Italia,
apoi în Constantinopol şi apoi în Moldova, adică de pe la
cvul meziii ; trece apoi la primii ani ai secolului al 781, la

Domnica

lui

Costandin

Voevod

Brâncoveanu,

atunci când
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“vine în Muntenia (1705) Jordake Vel Vistier din Moldova
-şi însoră în Bucureşci pe fiul seii, Nicolae, cu Domnița Aucufa, fiica lui Costandin Voevod Brâncoveanu.
Până aci, eii nu voiii contradice nimic din articolul tipărit.
Voiii arăta însă că acel Articol greşaşce dlicând mai la vale

că acel Jordake ar fi adus cu dinsul şi 2 fete ale sale aici în

Valahia, căci aci el face confuziune cu un alt boier anume
“Costandin Vel Vornic Rosetti (din 1732), ?) care acela era
întradevăr tatăl Ecaterinei şi frate Victoriei (aşa se mumeaii
“aceste 2 fete) precum din documente să pote lumina rudeniea
_ferfect.
Dar acum să venim şi la Jordake Vel Vistierul şi la fiul
seti Nicolae, soțul Ancuţei Brâncoveanca, de mai Sus, Cor
tele?) Imperiului German din 7733, care de mai multi ani,
adică de pe la 1728, era cu Domnița Ancufa şi 2 fete mici
-ale lor stabilit în Transilvania căci aceşti soți în tată viata
or nu ai avut nici un singur fiii ci numai 2 fete: Marica

-şi Săftica şi că din ele numai Marica Băneasa

a avut urmaş

unic însurat, pe fiul ei Nicolae Pitarul Argintoianul,
de la

„Care

asemenea

a rămas

urmaşi,

cari Sari

veintors

aici

în

„Patria lor dinpreună cu Wicolae Contele Rosetti
atunci când
“Oltenia nostră a încetat de a nai fi subt stăpânirea
Germană;
dar, de la fata cea-Paltă Săftica, pe care părintii o măritase

în Transilvania, unde a şi murit tenără
şi a fost îumormintată la biserica catolică a Franciscanilor
din Braşov, la-

Zăl ei “şi-a fost luat înapoi zestrea ce îi
dedese,

HU

i-a

remas

nici

unu

din causă că

UTMAŞ.

,

Averea lor întreagă cât ȘI fote drepturile
şi titlurile ce a
avut Wicolae Contele de Rosetti, fie în Statele
Germane, fie
în ferile Române,

nu

sati Putut cobori la nici o altă

ramură

„de Rosetti ci S'aii moştenit singur numai
de Nicolae Argin-

- Zoanul,

unicul nepot şi moştenitor

al Casei

lov.

Asa dar, numai ceca-ce Articolul acela qlice
în hinia o şi qi,

„despre

1) Vezi
2)»

Maria,

căsătorită

linia 19 din articolul
»
30 etc,

cu

citat,

Banul

Argentoianul,

este esact,

=

“i

dar cele ce el mai adaogă din zos
cuvint nu are vre-un temeiii ; nici
are cu branşa fraților cu care sa
regretatul părintele D-us. adică cu
7. Scarlat vel Hatmanul, sotul
2. Costache vel Clucerul, sotul

este cu totul greşit şi nici un
legătura cea mai mică nu
rudit şi din care s'a pogorit
acei trei fraţi :
Zoitei Băleanu ;
Mariorei Lehliu, şi

3. Alecu vel Logofătul, sotul Elinei Obedeanu.
Acesta este esactul şi purul adevăr istoric.
Credând -că şi D-v. doriti să stabiliți Genealogia părintelui
D-v. pe date seridse,

ve adresez,

Domiiul

mieti,

scrisorea

de

față şi vă fac cunoscut că, pentru ori-ce desluşiri țin la disposiția D-v. Documentele ce am şi ce cunosc pentru a vă lămuri cu date clare şi precise în cestiunea acesta care ve înterescază. Eii în totPauna când am vădut că s'a scris despre
familiele cunoscute înie ale fărei nostre, am ținut şi am dorit
să se cerceteze adevărul şi să nu se lase a pătrunde fără

probe naraţiuni cu date nepotrivite saii fantastice, căci trecutul
fezei nostre, prin trecutul bine studiat al familiilor ce ati stat
la cârma ei se va putea lumina mai bine de cât prin ori-ce alt.
Dar articolul ce ați publicat în dilele acestea trecute este cu
fotul greşii.
Primiţi,

Domnul

miei, a mea sinceră încredințare de stimă

complectă.
(ss) Stefan Dimitrie Grecianu
Str. Țăranilor, No. 152.
Bucuresci.

REZUMAT
Comitele Nicolae

Rossetti

pe la anul 1680.

s'a născut cu

probabilitate,

Soţia lui, Domnița Ancuţa s'a născut
circa la anul 1691.
Ei se căsătoresc în Bucuresci la
anul 1703.

Ea

mâre

în Brașov

gropă în mănăstirea
Acești

la

1730

Aprilie

Horezi din Vilcea.

soți ai avut împreună

numai

2

fica

născut

pe

Maria și Safta.
Maria,

12 ȘI trupul ei să în-

cea

mai

mare,

s'a

fice,

Şi

la anul

anume:
1707.

Ea să căsătoreşte primo la 1722 cu loniţă
Postelnicul
Albescu. Acesta more fără urmași și
ea să remărită a duoa
Gră cu Costandin Banul Hargetoianul
la 1729.
Din căsătoria ei cea din urmă, are la
1731, un singur

băiat,

anume

pe

Niculae,

despre mamă.
Safta,

fica

niţii Ancuţiă,
dată,

pe la

cea

de

botezat

a doua

cu

numele

moșului

săi

a Comitelui Rossetti și a Dom-

s€ naște pe la anul 1709. Ea s& mărită întâiași

1731

cu

Comitele

Cicurtin din Ardeal.

El more

fără urmași şi acestă văduvă Comitesă
Elisabeta Cicurtin,
născută Rossetti, să remărită în Braşov
, la 1738, Septembre
3, cu Pericle Janson.
Cu acest soţ din urmă, are un singur
băiat, născut la

49

1739

August

27

cu

numele

cisc-Gheorghe.
„Dar, ea, Safta,

mâre

Și nu

aceasta

mult

dup€

de lon-Nepomuc-Nicolae-Fran-

în Brașov,
more

la

tot

1740

Septembre

la Braşov

19,

și fiul ei, în-

gropați fiind amîndoi în cimitirul catolic de aci.
Contele Rossetti îi moștenește pe amândoi, adică și pe
fica lui Săftica și pe micul lui nepoțel de fică, anume lon
Janson. Contele după ce rămîne văduv, în 1730, să recăsătorește, la 1738 lanuarie 26 în Brașov, cu Tlustrisima Herula
Lucreția de Caruga. Ea more peste cîți-va ani aci la Braşov

unde a

și fost îngropată

tot la catolici.

EI îşi face diata în 1758 Decembre
tenia la 1759 sai 1760, dar unde
Ştefăneşti sau aiurea, nu știm.

18 și more în Mun-

va fi fost înmormîntat, la

Singurul lui moştenitor, a fost Nicolae Argintoianu Vel
Pitarul, nepotul de fică, căcă de parte bărbătească, Contele
wa lăsat urmași direcți alți.

Aceasta este situaţia familiei lui.
In ce priveşte

persâna Comitelui Rossetti,

el era de ori-

pină italiană, a cărui familie să stabilise pentru câtă-va vreme

ei, treptat s'au

în Țarigrad, dar în cele din urmă membri
stabilit la Moldova uniă și alții aică.
EI,

de

din

tinerețea

la 1727

pînă

cu recunâştere în
„dealului, şi în cele
la sfîrșitul dilelor
Ca religiune el

lui, fu Moldovean,

la sfirşitul anului

apoi

1740

Muntean,

deveni

iar

cetățean,

tâtă regula de indigenat, în ținutul Ardin urmă se făcu iară-și Muntean pînă
lui.
a fost înfiiit pravoslavnic iar când acea-

sta nu'i mai rentă, trecu la catolicism.
EI să înrudește cu.„.boieri fruntași români, slujeşte cu
credință pe Domnii Fanarioți, dar apoi când găsește momentul oportun îi părăsesce pe toți.
Se arată devotat Imperialilor Germani, de la cari nedice
câştigând nimic, într'o bună dimineță îi lasă cum
oromânu cu Doru la inimă, pentru a se înapoia iar la
bîrșia lui.
Omul acesta, care a trăit şi a fost în plină activitate

până

la mijlocul

Dominaţiunei

a Fanarioţilor

din

țările

Române, devenise imaginea vie a acestei fatale Epoce și
nu putea fi, deci, de cât fidel simțirilor, cugetărilor şi lucrărilor

din

secolul

lui,

care

stare

de

lucruri

a

durat

la

noi pînă la 1822, sfirșindu-se de fapt printr'o revoluţiune
dar care poate și astă-di nu s'ar vindeca daca nu am avea
pe tron din mila lui Dumnezeu Dinastia bine întărită pe
care ne-am ales-o noi pentru norocirea noastră în deplină
libertate, și este nu numai stimată de tâte puterile universului ci și iubită de întregul popor românesc.

>

tari prea
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