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Drept de-asupra locului de unde isvoresce 

Argeșul, frumosul rii pe lângă care sati arătat 

cele dintâi semne de vicță ale stăpânirii mun- 

tenesci, se înalță pe granița Ardelului Negoiul, 

cel mai înalt munte dintre nesfirșita mulțime 

de munți într'ale căror văi locuesce nemul ro- 

mânesc. El întrece Bucecii şi Ciahlăul și cu 

negurosul săi pisc stă ca un uriaș care sa 

rădicat în picidre și se uită de-alungul tuturor 

țărilor locuite de Români, ca să vadă r6tă pe 

lângă sine nemul românesc de pretutindeni. 

La picidrele lui se 'ntinde ţera lui Negru- 

Vodă, strimtul șes al Făgărașului, pe care 

Oltul îl încinge ca un brîă și par'că-l ţine lipit 

de picidrele puternicului munte. 
De pe virful acestui munte, când e vremea



limpede și nu e preă mult sâre ca să-și Joce 
căldura prin zări, ochii netrudiți ai omului stră- 

bat îndepărtările spre miadă-nâpte peste văile 
Ardelului mai până la marginile lui. Iar spre 
răsărit vedi până pe plaiurile Buzăului, și mai 
departe, spre-adinc până unde bănuescică'n ceța 
albăstrie s'ascunde liniștita întindere a Mării- 
Negre, a lacului cel moldovenesc de odinicră, 

Spre apus vedi ţera care-a fost cuib al Dacilor 
celor răsboinici, Haţegul, cel plin de ruine de 
cetăţi de-ale strămoșilor noștri, pămîntul pe 
care a stat Sarmis-Eghetusa lui Decebal. 

Acest colț de țeră, apărat de două părți de 
munţi cu grele trecători și de-oparte cu latul 
rii al Mureşului, a vădut odată perind un 
nm voinic de-odată cu regele lui, și-a vădut 
născendu-se alt nem, vlăstar din tulpina cea 
fără de morte a Romei. Parcă şi-acum ţi-se 
nălucesc' pe dinaintea ochilor crâncene răs- 
bâie de-alungul acestei țări, și vedi răsărind 
de pretutindeni Dacii cei cu pletele lungi, svîr- 
colindu-se ca șerpii în cuibarul lor când e 
aprins, încăerare de viteji cu viteji, și fum și 
flacări de cetăți aprinse și vuet de oștiri şi 
tropote de cai și urlete de femei dace care



Siasvirl cu copii cu tot în apele Cernii și ale 
Streiului, în sfintele ape ale nemului lor care 

se stingeă de pe fața pămîntului! 

lar dacă-ți întorci ochii spre miadă-di, 

vedi departe-departe o dungă albă ca de oțel, 

pat'că e un fulger care căd&nd din naltul ce- 

rului a r&năas înghețat pe locu-i. lar până acolo 

vedi munţii cum scobră şi se fac deluri, și se 

fac coline și se fac în urmă una cu nesfirșitul 

„şes al Ţării-Românesci. Acolo e Dunărea, și 

pămîntul până la ea e țcra Basarabilor al că- 

ror cuib a fost dincolo de Olt până'n munții 

Severinului. E ţera lui Mircea-cel-Mare și a lui 

Mihait, vitezul-vitejilor și dușmanul de morte al 

'Turcilor, care-a cutreerat țările ducând spaimă 

şi perire în nepotoliții vrășmași ai numelui ro- 

mânescşi apriceput prin vitejia lui să isbândescă 

măcar pe scurtă vreme vecinicul nostru vis, să 

fim c'un singur Domn noi toți câți suntem un 

singur nem. Adusese la un loc sub al ui stăpâ- 

nire Ardelul, Muntenia și Moldova, dar prea 

mult se luptase cu sabia și prea puțin cu min- 

tea, și nefiind destul pe pază ni l-ai ucis mi- 

șelesce hainii de vrășmași, până n'apucase 

„să-și întărescă domnia.
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De aici, de pe Negoiul, când te uiţi râtă, 

ce de frumusețe a lui Dumnedei se vede 

până unde pâte străbate puterea ochiului! Pă- 

duroșii munţi ce se ţin unii de alții și 'n drepta 

și 'n stânga, cu sate ascunse prin văiie lor, 

și la pâlele lor câmpii pretutindeni, udate de 

riuri cu oraşe pe marginile lor, și grâul pe 

câmpii ca aurul topit şi revărsat. Ce de pă- . 

mâînt și ce de lume |! Şi tot acest pămînt, acestă 

nesfirșită întindere de pămînt, e locuit de nemul 

nostru, al Românilor, şi tâte riurile acestea 

sunt riuri românesc, şi tote satele ale nostre! 

Pe-aici au trăit strămoșii noştri, Fi s'au lup- 

tat să-l apere și să ni-l lase — și iată, aii avut 

pentru ce să se lupte — și nepoți de nepoți ai 

noștri pe-aici vor trăi până în vec, de-orsci 

să-l apere şi-o vreă Dumnedei să le ajute. 

Şi cu tote că de pe Negoiul să vede aşă 

de mult pămînt românesc, acesta nu e nici 

a decea parte din cât îl avem noiși pe care 

locuim de vecuri. Noi, popor cu obârşie în 

adâncimile vremii, am avut destulă vreme să 

ne înmulțim ca nisipul mării şi să ne 'ntindem 

în laturi cum bătrânul stejar își întinde frun- 

zișul său acoperind din an în an tot mai mult



s 
(   

pămînt! Și suntem mulți ca iarba câmpului și 

ca frunza pădurii, și când suntem așă de mulți, 

de cine să ne fie frică? 

lată, Ardslui, țară largă cât Muntenia, în- 

conjurată de tâte părțile de munţi, ca o ce- 

tate de zidurile ei. Într'adevăr cetate, de Dum- 

nedei făcută și parcă anume dată nouă să 

ne fie adăpost. Ardeiul e închis cu multă pu- 

tere, de tote părţile, și numai pe ici pe colo 

poți străbate întrînsul prin trecătorile primej- 

didse ale munților pe câte-o vale cu pră- 

păstii. Rotă împrejurul Ardelului sunt așezate 

cele șepte ţări ale Românilor, ca un șanț ne- 

grăit de larg în jurul cetății. 

Spre miază-di e Muntenia care merge din 

munte până 'n Dunăre și de-alungul până în 

Mare. La răsărit e Moldova până în Prut, 

astădi, dar mai înainte vreme Prutul o tăiă 

drept în două și Moldova ţineă înainte încă 

mai pe-atâta până în rîul cel mare al Nis- 

trului. Partea asta e acum sub stăpânirea Ru- 

șilor şi se chemă cum a chiemat-o din gura 

nstră Basarabia, adecă țera Basarabilor celor 

eşiți de peste Olt. 

Spre miază-nâpte, de-asupra Moldovei, e



Bucovina, cuibul cel vechiii al Moldovenilor, 

căci la Suceva în Bucovina eră scaunul Dom- 
nilor şi-al Mitropoliţilor din Moldova cea mare 

de altă dată. Din Sucâva sa răsboit Ştefan- 

cel-Mare, fulgerul bătăilor, aprâpe cinci-deci 

de ani cu Turcii, cu Leșii, cu Ungurii, cu Tăta- 

rii, cu Cazacii, cu Săcuii, și a purtat patru-deci 

de răsbsie în vicța lui și 40 de biserici a fă- 

cut după fie-care răsboiii câte una. Domn 

nebiruit, care a vrut să aşeze țera între ne- 

astâmpărate nemuri străine, cât a trăit nu și-a 

descins sabia de la briii și eră de-apururi că- 

lare. Astădi țera lui Ştefan, Bucovina, e în 

stăpânirea Austriacilor care ne-ai luat-o cu 

sila, căci a făcut pe Turci: să li-o deă, iar 

Turcii în prostia lor ai dat-o, cu tâte că 

n'aveaii nici un drept şi sai apucat să vindă 

ce nu eră al lor. 

Spre Apus de Bucovina e țera Maramure- 

şului, locul de baştină a lui Dragoș și Bogdan 

Vodă cei ce-aii descălecat Moldova.. In Ma- 

ramureş, într'acel colț, apărat de munți, sai 

adăpostit Romanii pe vremea urgiei păgânesci 

ca și în țera Făgăraşului și în Banatul Craio- 
. 

vei, și şi-aii ascuns aici sub spuză cărbunii,
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s&miînța focului, ca s'o aibă la vreme, precuny 

al avut-o şi-au trecut-o în Moldova ca sa- 

prindă focul mare. 

Dincolo de Maramureș, pe partea despre 

apus a Ardslului e Crișana, numită așă după 

cele trei riuri: Crișul alb, Crișul, negru și Cri- 

șul repede, și merge până în riul cel lat al 

Tisei pe șesul cel mare al țării Unguresci. 

Sub Crişana, scoborind până 'n Dunăre, ve- 

cină cu Oltenia nâstră, este ţera Timișdrei, 

numită astădi Banatul, alt cuib al Românilor, 

_căcă apărat cum e de munți și de Dunăre și 

însuşi el fiind muntos, a fost tot-deauna adă- 

post al Românilor. Şi așă cum e vecin cu 

Gorjul nostru și cu Haţegul din Ardel, şi sunt 

tote trei colțuri de ţeră prin munți, aici a fost 

şi cuibul lui Decebal şi-acelor mai de târdit 
aduși de Traian, într'acest loc a fost o ade- 

v&rată și neclintită vatră a Românismului. 

Aceste sunt cele opt țări locuite de Ro- 

mâni. lar asuprirea vremii și întîmplarea a 

făcut că numai Muntenia și Moldova fac o 

stăpânire românescă, Regatul României, iar 

cele-lalte sunt în jugul streinilor. Una, Basa- 

rabia, e sub mâna Rușilor; una, Bucovina, sub
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a Austriacilor, iar patru, Arddlul, Crişana, Ma- 

ramureșul și Banatul sub a Ungurilor. N'a fost 

tot-deauna așă, și dac-o vrea Dumnedeiă, n'o 

să fie--până 'n veci! 

ÎL. 

Ori sub ce stăpânire ar fi țările nâstre, noi 

suntem un singur nem, cu o singură limbă, 

cu un singur gând și-un singur dor. Precum 

eșite dintr'o tulpină, crengile se deosibesc, așă 

și nei, dacă ne numim Olteni și Munteni și 

Moldoveni, ori Bucovineni și Ardeleni și Bănă- 

țeni, şi ne deosebim după port şi după graiii, 

noi tot un nm suntem: mai multe crengi 

dar o tulpină, un singur stejar. Acelaş pă- 

mînt ne ţine, acelaș vînt ne bate, și când su- 

fere o crengă, sufere întreg stejarul. Dar dacă 

Dumnedei vreă și întimplările aduc cu sine 

să veștejescă o crengă ori alta, vor înverdi 

ele din noi, căci tulpina e sănătâsă. Să ne 
iubim numai noi între noi, ca să ne fie n6- 

mul unit tot-deauna, și apoi furtunile vrășma- 

șilor pot să vie, precum ai venit așă de cu 

nemiluita și pân'acum, că noi nu ne temem
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şi nu ne clintim din loc, căci adinci sunt şi 
de sute de vecuri încercate rădăcinele nostre; 

Şi ne cunosc câmpiile și pădurile și ne cu- 

n6sce pămîntul acesta de atâta amar de vreme, 

și-l cunoscem şi noi pe el, și apoi suntem 

mulți Români pe lume, suntem mulți! 

De la Nistru pân'la Tisa, dice cântecul. Pe 

cât e Ardelul de lat, pe atâta dincolo de el. 

spre apus pânăn Tisa e pămint românesc. 

Spre r&săritui Ardelului, cât de lată e Mol- 

dova pânăn Prut, tot pe atâta dincolo de 

Prut e pămînt de-al nostru până'n Nistru. Așă 

e de la apus spre răsărit. Dacă ai ave un 

cal fără de splină, ca să pstă fugi întruna ne- 

mâncat şi neodihnit, ţi-ar trebui patru dile 

în g6na cea mare ca să ajungi cu elde la o 

margine a pămîntului românesc până la ceea- 

laltă, Dar și atunci, numai dacă n'ar fi munți 

şi văi în cale-i şi-ar găsi tot-deauna poduri 

peste rîuri, ca să fugă tot pe loc șes și fără 

de ocoluri. Dela miadă-di spre miadă-nâpte 

ar fi tot cam aceeași cale, căci pămîntul Ro- 

mânilor e rotundit, iar mijlocul ei, cum e osia 

la râtă, ar fi în partea despre răsărit a Ar- 

delului tocmai pe la isvârele Oltului.
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Suntem mare neam şi mult noi Românii, 

căci afară de câți trăesc pe pămîntul de care-am 

vorbit mai sus, sunt Români dincolo de Du- 

năre, în Dobrogea, care e de curînd numai 

a nâstră — măcar a mai fost acu vro cinci 

sute de ania nâstră pe vremea lui Mircea-cel- 

Mare, dar el a scăpat-o din mâni când Lai 

strimtorat Turcii. De-alungul Dunării prin Bul- 

garia sunt sate întregi românesci, și până către 

Plevna și mai încolo până sub muntele Balcani 

sunt Români pe ici pe colea. Tot așă prin 

câte-vă văi ale țării sîrbesci, apoi Armânii 

cum își dic cei din Macedonia, în țera turcescă 

spre graniţele Grecilor. Aceștia însă sunt rupți 

cu totul de noi, pentru indepărtarea cea mare. 

O să v& puteți închipui numărul cel mare 

al nostru dintr'o pildă. 

Mulţi dintre cititori, cari sunt din pariea - 

locului, cunosc cât e de lungă şoseaua de 

la Bucuresci la Ploesci. Cei ce nu o cunosc, 

s'o 'măsâre cu gândul, aşă că unui bărbat voi- 

nic îi trebue o di de'vară întregă ca să facă 

drumul acesta, mergând repede. şi fără po- 

pasuri. Acum, să dicem așă că toţi Românii 

din lume sunt adunați pe un șes în dosul Bu- 
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curescilor, şi acolo punendu-i tot câte opt * 

alăturea am face din ei șiraguri. dese ca ale 

soldaţilor și i-am porni spre Ploesci în zori 

de diuă. Pe înoptate tot drumul din Bucuresci 

până 'n Ploesci ar fi un nor de Gmeni: cele 

dintâi șiruri ar intră în Ploesci, dar în vremea 

acesta din Bucuresci ar tot eși şiruri după și- 

ruri. Dacă te-ai puteă uită de sus din văzduh, 

peste toți odată, ai vede numai om de om, 
înaintând mere, spre şesul de dincolo de 

Ploesci unde sar adună. Minune a lui Dum- 

nedeii! Pe şosea tâtă nâptea ar veni şiruri 

după șiruri eșite din Bucuresci, fără contenire 

și fără popas, și-a doua di totă diua, şi-a doua 

n6pte tâtă nptea merei ar sosi în Ploesci, 

mere ar plecă din Bucuresci și soseaua me- 

rei ar fi plină de ei, şi așă necontenit şi-a 

treia di, şi abiă în diua a șeptea pe înoptate 

ar intră în Ploesci cel din urmă şir de opt. 

Ș Atâţia suntem, că pe şoseaua dintre Bucuresci 

"şi Ploesci abiă am isprăvi de trecut în şiruri 

de câte opt, în umblet repede, într'o săptă- 

mână întregă și diua şi n6ptea! 

 



WII. 

Oltul isvorăsce aprâpe de hotarele Moldevei, 

de-asupra trecătorii Ghimişului, și curge spre 

miadă-di pe lângă munții Bacăului şi Putnei. 

Locul cât e 'ntre Olt și munţi, e locuit de n€- 
mul Săcuilor, Dumnedeii scie ce fel de nem, 

că nu sunt Unguri curați, măcar vorbesc un- 

guresce. De multe ori ei ai prădat Moldova, 

dar şi bătae ai mâncat în schimb și de la 

Domnii munteni şi de la cei moldoveni, mai 

ales de la Ștefan-cel-Mare și de la fiul săi 

Petru Rareș. Săcuii ai fost ușurați de biruri 

şi purtați pe palmă de Mihaiii-Vitezul, când 

acesta cuprinse Ardclul și se făcii Domn al 

săi, şi tocmai Săcuii ati fost mișeii cari la 

ucis, intrând n6ptea în cortul lui din tabără, 

Si după ce l-ai străpuns cu suliţile şi i-aă 

tăiat capul, i-ai lăsat trupul batjocorit trei 

dile în s6re şi în țărtnă. Capul lui Mihaii, prin 

voia lui Dumnedeiă, a fost găsit de ai-noştri 

cari l-ati adus în.țeră, la Mânăstirea Delului 

lângă Tirgovişte, unde stă și astădi sub un 

clopot de argint şi-l pâte vedeă oricine. 

Sfintă rămășiță din cel mai aprig aptrător ai 
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creştinătăţii! De-apururi fie-i numele pomenit, 

„că, dacă or fi fost Domni de af noștri și mai 
i. buni de cât el, mai vitez afară de Stefan- 

cel-Mare din Moldova n'a fost nici unul. 

După ce scapă de Secuii cei pripășiți pe-o 

parte din munții Românilor, Oltul intră în 

era Bârsei, în țera vestiţilor oieri cari-și duc 

turmele peste vară la pășune peste Dunăre în 

Dobrogea și albesc șesurile cu mulțimea tur- 

-melor lor. Românii din Tera Bârsei sunt de 

- baștină pe locurile acelea, dar a dat și peste 

ei un neam strein, de-și puţin, al Sașilor, a- 
dus de craii Ungurilor de prin lume, de prin 

tundul țărilor nemţesci. Saşii ai avut cetate 

tare la Braşov, iar adi aii rămas numai zidu- 

rile de ea. lar când ai venit, acum vr'o şepte 

sute de ani, ai găsit pe Români la Brașov, 

cari trăiau pe-acolo de nepomenită vreme. Ro- 

mânii ai în Brașov o biserică de acum cinci 

sute de ani, făcută, se vede, de Mircea cel 

Mare care cu vitejia lui a speriat împărăţia 

turcescă și a întemeiat. puterea oștilor în Mun- 

| _tenia. Mai târdiă a clădit din noi acestă bi- 

serică Negoe-Voevod, cel ce-a făcut şi vestita 

și neîntrecuta mânăstire de la Argeș, cea cu 

      
| 

| 
<<



zidurile de marmură şi cu turlele sucite, E], 

și după aceea și alți Domni ai Munteniei, au. 

dat moșii mari bisericii din Brașov şi-a aju- 
tat-o şi întralte chipuri. | | 

Aici mi se pare potrivit să arăt pe scurt 

cetitorului doritor de sciință ce sortă aii avut 

prin vecuri Românii din țările stăpinite adi 

de Unguri. 

După zămislirea sa din Daci și din Italieni a- 

“ duşi de Traian, poporul românesc eră una, stă- 

= ânit pâte de un singur cap, după legile și 

a, obiceiurile aduse din Roma, și trăia prin Ol- 

Re tenia, Banat și Ardel. Dar după vro trei sute 

Sg de ani ai început să năvălescă nemuri streine 

și sălbatice din Răsărit. Atunci s'a stricat stăpâ- 

nirea Românilor, iar ei sai risipit prin munți 

care pe unde-a apucat, prin munţii Moldovei, 

printr'ai Maramureșului, printr'ai Crișanei, de- 

parte de matcă. După-ce sai potolit năvăli- 

rile, ei şi pentru depărtare și și de grâză nai 

mai îndrăsnit să se adune spre mijlocul țării 

și la vechea matcă. Şi aii rămas pe unde-aii 

fost şi şi-au făcut stăpâniri mititele, numite du- 

cate, pe ici, pe colo pe unde; cugete Gai. 

Și așa, când aii năvălit în ppt "ElasisA am | 
“UnvEESIIPS 

SK au cussă 

Za 

        

    

   Din Ţâra Basarabilor.—G, Coșnie:
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mai liniştit, ei ati găsit gol mijlocul Ardelului 
și şesurile, şi sai așezat pe ele. De-aceea la 

șes numele riurilor și satelor, până adi, sînt 

mai mult slave, iar la munte românesci. Acest 

lucru e tot aşă și în Muntenia și în Moldova. 
Slavii nu erai sălbateci, s'alerge ca vijelia 

- cum aă făcut Hunii și Avarii și Gepidii şi cum 

se mai chiamă nemurile ce-ai năpădit peste 

Europa. Ei erai plugari și i-ai întemeiat orașe 

și stăpâniri. Cu vremea, Românii sait apropiat 

de șesuri, și așă ei liniștiți, Slavii liniștiți, s'aia 

amestecat unii cu alții, mai ales că și legea le 

eră una, căci Slavii sai încreştinat, iar Ro- 

mânii erait creştini dintru începutul dilelor lor. 

Românii câte întrun loc aii rămas tot cu stă- 

pânirile lor, într'alte locuri și-aii întemeiat stă- 

pâniri împreună cu Slavii. Și așă ai trăit în 

pace, până ati năvălit Ungurii, cari trăiau pe a: 

tunci prin Rusia de astădi și sat pornit de 

acolo să-şi caute o ţeră mai bună. 
Cândati năvălit, cam la 800 de ani de când 

țările erai ale nâstre, ai găsit dincolo de 
munți trei ducate mari: unul curat românesc 

a lui Gelu pe riul Someșului, stăpânire mare, 

alte două amestecate de Români și Siavi, unul 
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în Banat, altul devale în Ardei, către Ţera-Ro: 
mânâscă. Ungurilor le-a fost mai în cale Gelu, 

care și-a adunat 6stea,.ca să-și apere pămin- 

tul şi n€mul, și sa bătut cu Ungurii. Dar a 

pierdut r&sboiul, și bietul Gelu şi-a făcut sin- 

gur s&ma, ca şi Decebal, de rușine, ca să 

nu-și vadă nemul supus. 
Si nici n'au fost supuși Românii din Ardel 

cu armele, căci sau bătut înainte cu Ungu- 

rii, până în urmă au făcut pace de frăţie, 

aşă ca să trăiască lângă olaltă, Ungurii și Ro- 

mânii, și să alegă Domn peste ei cu voia obștei, 

odată pe un Român, odată pe un Ungur. Dar 

credința Ungurului a ţinut de joi până mai 

apoi, căci prin câte și mai câte, ba făgădueli 

ba înșelătorii, a ajuns să pue Domn sai Prinț 

al Ardelului, numai dintre Unguri. Mai ales 

că Românii, răbdători, tot lăsaii din drepturile 

lor. Și veqi acum, Române, că nu e bine să lași 

din drepturile tale, căci în urmă îţi dai şi capul! 

Celora-lalte două ducate slavo românesci nici 

mai încercat Ungurii să le facă răsboiă, ci 

prin încusctire şi făgădueli deșarte le-ai adus 

subt supunere cu încetul. Şi așă a cădut Ar- 

delul supt călcâiul Ungurilor. 
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Și apoi ai început asuprelile şi vremile cele 

rele. Dar încă dela începutul asupririi unguresci, 

să fac acum șâpte sute de ani, mulți dintre 

Români nevrând să rabde jugul, s'a tras către 

munți, unii în Maramureș alții către Ţera-Ro- 

mânescă la Făgăraș și sai apărat cu armele 

-de Unguri. Aceștia aveai căpeteniele lor, pu- 

țină oste, și dregători ai lor, boeri şi slujitori 

ca într'o țeră stăpânită de capul ci. La Făgăraș 
„aveau stăpân sati «Duce» cum îl numiaii, pe 

un Basarab, din nemul Basarabilor cari stăpâ- 
niati pe atunci în Oltenia, trecut dela noi de 
aici Îa ei. lar în Maramureş aveai un Vodă. 

Pe atunci la noi numai în Oltenia eră o stă- 
pânire mare, dincoace de Olt țera eră aproape 
g6lă, că tocmai veniseră Tătarii, pe care i-a abă- 
tut Banul Basarab ai Olteniei și i-a împins 
îndărăt din țera sa. lar în Moldova pe sub. 

munți Românii aveai cnezate multe şi miti- 
tele, căpetenii multe, dar nici unul nu să ri- 
dicase. dintre cei mulți. lar către Prut ţ&ra eră 
s6lă pustiită tot de Tătari. 

Și atunci, a dat Dumnedeii că după trecerea 
Tătarilor, asuprit de Unguri și îndemnat . de 

a-și căută altă ţeră, Ducele din Făgăraș, a  



trecut peste munți la Argeş și-a întemeiat 

domnie nouă dintru care se trage domnia cea 

mare a ării-Românesci. Și tot așă a făcut 

unul Dragoș, din Maramureș, că a trecut munții 

şi-a întemeiat stăpânirea Moldovei. 

Și așă din asupririle Ungurilor a eșit un 

bine mare: întemeierea Principatelor Moldo- 

vei și a Munteniei cari au fost ursite de Dum- 

nedeii să facă Regatul nostru de astădi, stat 

puternic şi mare. Și după atătea vâculi, și 

„după atătea lupte și suterințe, ne vedem astădi 

măcar jumătate dintre noi Românii iarăși li- 

beri în Tera-Românească, pe pămîntul de pe 

care n'a putut nimeni să ne d&părteze vre-odată! 

IV. 

Iat-o, țera Făgărașului, ducatul lui Negru 

Vodă Basarabul, care a aruncat sămînța dintru 

care ne-am născut noi a doua ră! De aici, 

de pe Negoiul, o văd întregă. Un șes îngust 

și lung, apărat de toate părțile, de trei părți 

de munţi și de-o parte de Olt. Bieţii Români, 

cât de bine sciai să-și caute adăpostul, în 

care să-și apere de morte nu vicța lor,-ci 
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limba strămoșilor, legea lor și obiceiurile:n€- 

mului! lar că se mutatii aici, ori cine scie unde 

departe, le eră tot una, căci tot pe pămintul 

străbun şi românesc erai, tot pe moșia lor 

cea veche. Dar de pe pămîntul lor nu sai 

mutat nici odată, 

ME uit drept în jos spre cetatea Făgăra- 

șului. Ce de turnuri și ce de șanțuri împrejurul 

ei, și ce ziduri grozave! Nu e cetatea lui Ne- 

gru-Vodă, dar a lui aici a fost. Indată ce a 

plecat el, să descalice Muntenia, aă și nă- 

pădit streinii în ea și ai schimbat-o, mai lăr- 

gind-o şi dând alte chipuri turnurilor. Dar 

ori-cum, Negru-Vodă al nostru, de aici, din- 

tre. zidurile acestea și-a domnit țera, de aici, 

a plecat el peste munţi la Câmpu-lung. 

A rămas a Ungurilor, ca o cetate părăsită, 

dar cel puțin cuib al creștinătății, căci Turcii 

cari saă străduit din răsputeri să pue mâna 

pe Arddl, de multe ori sau împedecat de 

cetatea acesta și s'aii întors rușinați de sub 

zidurile ei că n'a putut s'o bată. A mai fost 

ea de atunci în mâni românesci, când Ro- 

mânul Stefan Măilat acum vre-o patru sute de 

ani, sa închis în ea cu cinci mii de Gmeni 
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şi s'a r&svrătit cerend de la Unguri dreptu- 

rile Românilor și Domnia Ardâlului. Şi nu 

l-ai putut supune Ungurii, până n'aă chemat 

pe Turci într'ajutor, iar “Turcii vedend că n-o 

să-l pâtă bate cu armele, aii căutat să-l răpue 

cu minciuna. Si aşă l-ai chemat afară din 

cetate, ca să se înțelegă la pace, și i-ai ju- 

rat pe Mahomet că nu-i vor face nici un răă 

cât o fi sâre pe cer. Măilat sa încredut în 

jurămîntul 'Turcilor şi a mers în tabăra lor. 

lar Turcii l-aă ospătat tâtă diua, dar îndată 

ce a apus sdrele și n'aă mai fost pe cerl-aă 

prins și legat l-ai trimes la Țarigrad unde 

bietul Voivod al Românilor a murit în temniţă. 

Mai este o urmă de cetate a lui Negru- 

Vodă, pe o muche de dâl, tocmai sub po- 

lele munţilor unde e trecătârea în România, 

singura din era Făgărașului, la satul Breza. 

Sunt numai rămășițe de ziduri pustii și mu- 

cede, dar toți Românii din “Ţera Făgărașului 

sciti să-ți spue că acolo a fost cetatea lui Ne- 

gru Vodă. Or mai fi rămas urme după din- 

sul, dar dușmanii numelui nostru, Ungurii, aă 

căutat să le ștergă, în ciuda nâstră, ca să 

n'avem mărturii, atât de ura ce ne-o psrtă,
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cât şi de temă că tot ce ne-a rămas de la 
strămoşi ne întăresce inima și sufletul. Ce do- 
vadă mai bună pentru asta am pute să dăm, 
decât necreștinesca purtare a lor de-acum o 
sută de ani când ne-ati ars biserica cea frumâsă, 
de la Sâmbăta-de-sus din țera Făgărașului, pe 
care o făcuse. Constantin Vodă Brâncovenul 
din Muntenia Domnul pe care l-ai jupuit Turcii 
de viii pentru că nu voiă să se facă Turc. Ati 
ars-o Ungurii, sub cuvint că e cuib al Ro- 
mânilor! 
“Frumâsă e țera Făgărașului! Satele mari, 

unele pe lângă drumul cel mare de la Brașov 
la Sibiii, cele mai multe însă ascunse prin 
văi și pe sub pâlele munţilor. Iată între ele și 
Avrigul, unde s'a născut Gheorghe Lazăr cel ce 
asemeni Domnului Tudor s'a sculat împotriva 
Grecilor fanarioți cari ne legaseră la ochi și 
ne-ai făcut țâra de rușine cu mâncătoriile lor 
și cu jaful ce-l făceati, Cum a sărit Tudor cu 
Oltenii să scape Muntenia și Moldova de Domni 
greci și să ne întârcă la matcă, pe cum am să 
vE- spuiii mai limpede într'alt loc, așa a venit 
Gheorghe Lazăr să ne aducă carte românescă 
și să alunge pe Greci din școli. EI, și învăță- 
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celul s&ă, Eliade-Rădulescu, şi de aceia spre 
vecinica cunscere a lor li s'a tăiat chipul în 

. pictră şi li s'a pus în vederea obștei pe bule- 
„ varduldin Bucuresci, de-a drepta și de-a stânga 

lui Mihai Vitezul. 
lată satul Galaţii, lângă Făgăraș, unde Ar- 

delenii ai avut cei dintâi episcop al lor, în 
țera lui Negru-Vodă, acum șâpte sute și mai 
bine de ani. Bieţii Români! Era asvirliți de 
vint în tâte părțile; și unde cădeai, acolo cău- 
tau să prindă rădăcini și să facă stăpânire 
statornică, și erai smulși și iarăși asvirliţi și 

„tot așă, până ce a dat Dumnedeiă ca rădă- 
cina pe care a prins-o Radu-Vodă în Munte- 
nia și Dragoș în Moldova să fie vecinică! Ei 
ori pe unde erai, mulțumiaii Domnului de 
Sus, de r&ul venit, căci puteă să fie și mai 
rău, și nu-și uitai legea nici odată şi nici po- 
runcile bisericii. Și se străduiati să aibă popi 
și episcopi, ca să-i învețe și să le arate dru- 
mul Mântuitorului, In vălmășagul năvălirii pă- 
gânilor, când fugeati din casele aprinse în ca- 
pul lor, Românii își lăsaii vitele să ardă în 
grajd și averea lor să se facă scrum, căci gân- 
dul le eră numai să fugă şi să-și mântue capul, 

      | 
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dar nu uitaă să ieă cu dinşii. evanghelia și 

crucea lui Christos. Fugeai popii și episcopii 

lor desculți prin înfundăturile munților, cu po- 

porul după ei, dar unde ajungea acolo fă- 

ceai biserică, în peșteri și sub bradii munte- 

luă, și nu uitai să deă lui Dumnedei ce este 

a lui Dumnedei. 

Cu adevărat, minunat popor e poporul Ro- 

mânilor! Pâte de aceea l-a și apărat Dum- 

nedei, că e de minune cum a putut să scape 

dintr'atâtea nevoi și furtuni ce-au trecut peste 

el și în mijlocul atâtor nemuri păgâne și de 
apururi lacome de sânge românesc. A fost 

Dumnedeiă cu noi! A fost cu noi, căci noi 

am fost tot-deauna cu el și nu lam uitat nici 

odată. Şi na avut prin vecuri creștinătatea 

16tă, n'a avut mai aprig apărător al ei decât 

pe Români, căci scris-a însuși Papa dela Roma 

lui Stefan-cel-Mare din Moldova carte în care-l 

numiă «Zidul creștinătății» și sabie a lui Christos. 

V, 
7 

Din țera Făgărașului, Oltul trece, printre 

munții cari închid acâstă țeră, pe șesul Si-
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biului. ME uit de alungul iui, peste satele ro- 
mânesci, și trec pe lângă cetatea făcută tot 
de Sași la Sibiă, ca și Brașovul, și de-odată 
mi se opresc .ochii pe şesul de dincolo de 
“cetate, la Şelimber. Şi-mi aduc aminte de 
odată de cel mai puternic bărbat care s'a năs- 
cut pe malurile Oltului, de Mihaiă Vitezul! 

Şi iată șesul înaintea mea, șesul de care a 
fost legată cea: mai frumosă nădejde a aces- 
tui minunat Oltean! 
Grozav r&sboiăi a fost odată pe șesul acesta! 

Dacă ar fi vrut Dumnedei, să se sfirșescă cu 
bine celea cu bine începute, Ardelul ar fi fost 
astădi al nostru și o singură țeră cu România, 
căci Mihaiii- Vitezul îl câștigașe cu puterea oști- 
lor sale la Şelimber. Dar Dumnedei a întors 
lucrurile alt-fel și Mihaiii-Vitezul a murit lovit 
mișelesce pe câmpia Turdei și cu el sa stins 
şi nădejdea nâstră. 

Prințul Ardclului, Andrei Batori care eră 
și mare Arhiereii pe lângă scaunul Papei, fă- 
ceă mereu încurcături împăratului din Viena. 
lar împăratul neputând, de acolo de departe, să 
ție în fiii pe prințul Batori, s'a înțeles în 
taină cu Mihai Vitezul din Tera- Românescă
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și Va împuternicit să trecă în Ardel şi să-l 

smulgă de sub Batori și apoi să r&ămâe Mi- 

haiă ca prinț al ţării. 

Şi așă, într'o tmnă Mihaiă, cu iuțimea sa, 

trecu munții pe la Braşov și năzuiă spe Alba- 

Iulia, capitala Ard€lului. Când a primit de 

veste prințul Batori și-a adunat de grabă oș- 

tile și a ieşit în drumul lui Mihai Şi a patra 

di, care eră o Miercuri, amândoi protivnicăi: 

sai arătat unul altuia la Sibiit. Mihaiu Vodă 

cu soţia sa Florica și fiul s&ii Petrașcu și cu 

+6te oștile sale se ţinea între nisce deluri, pen- 

tru că eră mare câmp după curmătură unde 

puteă să-şi ție tabăra. In diua aceea Mihaiu 

ma vrut să se bată, și pentru că nu-şi sco- 

sese tâte oștile de după curmătură și pentru 

că eră sărbătâre întracea di, sfântul Luca. 

Mihaiu sa prefăcut că vreă pace și a trecut 

diua aceea, ca a doua di să fie mai gata de bătae. 

lar Ungurii erau înşiraţi de bătae cu 6ste mai 

mare decât a lui Mihaiii Vodă, căci veniseră 

toți boerii cei mari ai Ungurilor îmbrăcaţi nu- 

mai în aur şi mătasă. Parcă a rînduit Dum- 

nedeă așă, ca să-i aibă Mihaiă pe toți de-o- 

dată în mână.



          

Și ai început bătaia de cum s'a făcut diuă 

“ și, ai ținut-o până la trei după amiază. A prins 

Mihaiii acolo mulțime de boieri Unguri, pe 

mulți i-a tăiat cu mâna lui în luptă, și a ri- 

sipit 6stea prințului. Iar prințul după ce şi-a 

vEdut stea risipită, nici n'a mai avut nădejde 

s'o adun, ci a fugit în ruptul capului și a 

apucat prin ţera Secuilor către Moldova. 

Dar Secuii erati amăriţi r&ă pe prinț și pe 

boeri că-i asupriaii tare cu birul, iar Mihai 

le-a făgăduit ușurare de bir. Drept aceea, când 

aii audit Secuii că prințul e bătut şi e fugar 

prin țera lor, ai început să tragă clopotele 

şi adunându-se sai luat după el. Şi l-ati a- 
-juns într'o strîimtâre de munţi, și satu bătut 

acolo câtă-vă vreine Secuii cu puţintica 6ste 

"ce eră pe lângă prinţul, şi ai risipit-o. lar prin- 

țul a scăpat cu o singură slugă a lui, și așă 

au purces amândoi pe jos prin munți să-și 

caute scăpare. Pe sub seră ai ajuns lao co- 

libă păstorescă şi ai voit să dârmă acolo, dar 

ai sosit Secuii şi iati ucis pe amândoi. 

“Capul prințului Andreiă l-ai adus Secuii la 

Mihaiti Vitezul. Și a suspinat din adânc Mi- 

 



31 

haiti când a vă&dut acesta și numai atâta a 

dis: «Bietul popă, bietul popă!» 

Săcuilor însă, care s'așteptaii la o' plată mare, 

el le-a tăiat capul. Trimis-a apoi și după tru- 

pul prințului și l-ai găsit intrun sicriu făcut 

din scânduri prâste și învelit cu frunze. lar 

Mihaiti după ce-a intrat în Alba-lulia l-a în- 

gropat cu mare cinste, 

VI. 

Iar Oltul curge, curge! Îl urmăresc cu ochii 

de pe Negoiu, și alunec cu el printre mul- 

țimea de sate românesci, până unde ajunge 

la munții cari despart Ardelul de Muntenia. 

Cât de grozave şi de înalte se ridică înspăi- 

mintătârele câste ale acestor munți și de veacuri 
închid drumul Oltului, iar Oltul de vecuri se 
sbate și se luptă să-și facă drum printre ele. 

Minunată e trecătârea Oltului pe la Turnul 
Roșu! Tot aşă o trecătâre este și a Dunării 
din Banat în Oltenia, numită Porţile de fier, 
dar Dunărea nu străbate munţi așă de nalți 
ca Oltul. Ce de stânci a trebuit să spargă 
Oltul, până să-și facă loc prin înfundăturile



M
A
 

a 
m 
m
i
n
 

sn
 

Tm
 

o
 

m
 

t
e
 

32 

munților! Câte stânci nu le-o fi mutat din loc, 
prăbușindu-le de pe câste, pe câte nule-o fi 
împins înlături, și ce luptă i-a trebuit în scur- 
gerea vremii. 

In munți, pe valul lui, stă groznicul turn, 
care a dat numire trecătrei. Infricoșat se ri- 

dică Turnul Roșu în pustietatea văii ca un 
uriaş pus de pază trecătorii. E vopsit roşu, 
de aceea își are numele așă, şi l-ai făcut A- 

delenii acum vr'o patru sute cinci-zeci de ani, 

pe vremea când începură Turcii a-și întemeiă 

stăpânirea lor la Dunăre. Câte răsbâi€ a vă- 

dut și turnul acesta! Sângele omenesc cât a 

curs pentru el, ar fi putut să umple matca Ol- 

tului şi să facă însuși un Olt dacă nar fi 

fost cela-lalt de apă. Spun 6menii că Turnu- 

Roșu e văpsit cu sânge turcesc, de aceia nu-l 
spală ploile și vremea. 

Prin strîmtârea Turnului Roșu a intrat în 
Ardel vestitul Impărat al Romei, Traian, cînd 
și-a adus oștile sale împotriva lui Decebal! al 
Dacilor. 
__E mult de atunci, sînt. aprâpe două mii 
de ani. Noi Românii nu eram pe lume; iar 

prin ţările pe cari le locuim noi astădi, trăia
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pe atunci vitezul popor al Dacilor, stăpâ- 

nit de regi puternici şi deprinși cu răsb6- 

iele. Cuibul lor eră în Ard6!, în ţera numită 

astădi a Hațegului, de-asupra Gorjului și-a 
Vilcei. Aici aveai pe apa Mureșului cea mai 

puternică a lor cetate, Sarmis-Egetusa, în care 

ședeau și regii lor. 

Și acolea, bucurându-se de frumuseţile şi de 

bunătăţile pămîntului, Dacii își întemeiaseră 

o stăpânire aşă de puternică, în cât ai îndrăs- 

nit să neliniștescă până și împărăția cea grâz- 

nică 'n putere a Romanilor. Cu iuțimea și 

destoinicia oștilor lor, aă ajuns să bată pe 

Romani mai ales că pe vremea aceea împă- 

rații Romei erai slabi de înger și cuprinși de 

ticăloşie, și sa întâmplat ce n'ar fi putut să 

credă lumea : Romanii cei nebiruiţi de care 

tremură lumea până la marginile ei, aii tre- 

buit să plătescă Dacilor un bir pe fie-care an, 

ca să-si cumpere pacea dinspre ei. 

Dar sa suit, cu vremea, în scaunul Romei 

Traian-împăratul, bărbat cu sufletul întreg 

și cu tâtă inima pornită spre vitejie. Şi-a venit 

Traian cu 6ste asupra lui Decebal, regele de 

pe-atunci al Dacilor, şi la bătut, silindu-l să 

Din Țâra Basarabilor.—G. Coșbuc. 3
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se închine şi să jure că nu va mai face în- 

curcături Romanilor, că nu va ţine 6stea multă 

pe lângă dânsul și că va strică tote cetățile 

câte le are. 

Dar abiă s'a întors Traian acasă, şi Decebal 

a început să-și dregă cetăţile pe câte le rui- 

nase răsboiul, să-și adune 6ste și mai multă 

și să caute pe la vecini ajutâre de oști. Și-a 

venit a două Gră Traian împăratul, hotărât 

acum să stingă de pe fața pămintului pe Dacii 

- cei ce nu se ținuseră de jurămînt. El a venit 

peste mare și apoi peste țera de astădi a Sir- 

bilor, iar peste Dunăre, ca să potă trece în 

Oltenia, și-a făcut pod de piatră, cum nu mai 

fusese pân'atuncea pod pe lume. Și apoi pe 

valea Oltului în sus, e] a răsbit cu 'ntregă pu- 

terea oștilor sale pe la Turnu-Roșu, năzuind 

spre capitala lui Decebal. Acesta își adunase 

tâte puterile ce le-ave, căci vedeă el cu cine 

are a face, și le cumpănise tâte în așă chip că 

oră să piară el cu 'ntreg nemul Dacilor, ori 

să piară Gstea lui Traian şi să prăbușescă stă- 

pânirea Romei. 

Decebal şi-a adunat tâtă Gstea în valea FHa- 

țegului, a dat arme bătrânilor și femeilor, și 
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averile lui și-ale stăpânirii le-a îngropat în 
albia rîului Streiul, după ce-a abătut dintâiti 
riul, şi-apoi iarăși i-ai dat drumul peste co- 
morile îngropate. Și s'aii încăerat cumplit Ro- 
manii cu Dacii, dar Traian le-a spart stea 
și-a fugărit-o până la Turda, în mijlocul Ar- 
delului. Aici Decebala mai încercat odată să 
deă piept cu Traian, pe câmpia Turdii — a- 
colo unde după cinci-spre-dece sute de ani 
în urmă a fost omorît Mihaii Vitezul. Dar 
la bătut Traian şi-aici, și Decebal vădându- -și 
stea cu totul risipită sa înjunghiat singur 
cu sabia sa, căci n'ave la ce să mai trăiască 
după ce vădi cu ochii perirea poporului săi. 

Și-așă biruind ţera, Traian a aşezat 6ste 
romană în țările lui Decebal şi-a adus din îm- 
părăția lui lucrători de pămînt și meșteșugari, 

ca să facă țeră nouă cu ei, căci locurile re- 

măsese pustiite după ce-ati perit atâta mulțime 

de Daci. Și de-aici ni se trage nouă spița nemului. 

Cei aduși de Traian s'aă amestecat și-aă trăit 

în pace cu Dacii câți ati mai r&mas în vicță 

pe-aceste locuri, și din amestecul coloniilor lui 

Traian cu Dacii s'a născut poporul românesc. 

Să sciți bine acest lucru, că noi sîntem de
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o mie și opt sute de ani pe pămîntul acesta, 

că noi ne-am luat ființa de popor românesc 

aici în munții Carpaţilor și că neclintiți tot 

aici am rămas în țera moștenită dela moșii 

strămoșilor noștri. Ca trestia ne-am plecat 
când ai bătut venturile mari, și ne-am. ridi- 

cat tot ca ea, când sai alinat vînturile. Ati 

trecut nemurile păgâne, un potop după altul, 

peste țările n6stre; și când le-audiam vuetul 

sosirii, noi ne ascundeam prin munţi de grâza 

lor, dar iarăș ne scoboram, la plugul și la sapa 

n6stră în șes, și ascultam cum se îndepărteză 

vuetul potopului încet încet şi tot mai departe. 

Dâmne, cum să nu ne iubim hoi Românii 

țera părinților! De opt-spre-dece sute de ani 

acest pămînt a primit 6sele atâtor părinți ai 

noştri. Pe acest pămînt am dus-o și noi ca 

F&t-frumos din poveste, care mâre și iarăș în- 

vie. Şi tot-d'auna înviiam mai frumoși decum 

am fost, tot mai trainică. lar apa vie, care ne 

înviă și pe noi ca pe Făt-Fyumos, era iubi- 

rea de neam, de limbă, de lege și de pămîntul 

acesta, era sentimentul Românismului, era ur- 

sita lui Dumnedeiă care hotărî din veac să a- 

jungem unde-am ajuns!
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VU. 

Urmele vieței Romanilor şi-ai celor dintâi 

strămoşi ai noștri, se văd pe-a locuri până în 

diua de astădi.: Mai ales în Banat, în Haţeg 

și în cuibul de mai târdii al Românilor, în - 

Oltenia. La Celeiu pe lângă Olt, la Reșca, la 

Slăveni se văd până -astădi ziduri de cetăți. 

lată drumul de piatră dela Turnu-Roșu de 

alungul Oltului peste Craiova până la Turnu- 

Măgurele. Așă era obiceiul Romanilor, al bi- . 

ruitorilor lumii, să așternă cu piatră drumu- 

rile pe unde aveă să umble oștirea, ca să um- 
ble mai repede și fără multă oboselă. lar pe 
lângă drumuri să facă cetăți nu numai de scu- 
telă, dar și de isbire. Când vedeţi drumul 
acesta, astădi pe multe locuri stricat și aco- 
perit cu iarbă, să sciți Românilor, că e făcut 
de cei dintâi strămoși ai noștri, acum opt- 
spre-zece sute de ani. Așă voinici aii fost, și 
așă lucruri făceaă unde puneaă mâna, în cât 
după atâta întunerec de ani cu tâtă stricăciu- 
nea adusă de vreme și de mâna omenescă, 

ele şi astă-di sunt în ființă ca să mărturâscă 
vrednicia celor ce le-ai făcut.
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Drumul acesta legă Dunărea cu capitala 

țării, cu Ulpia lui Traian, pe care strămoşii 

noştri o făcură pe ruinele cetăţii Sarmis-Ege- 

tusa a lui Decebal. Tot dela Ulpia lui Traian 

mai duce un drum prin țera Hațegului în jos 

şi iese prin 'trecătârea numită Porţile-de-fier 

la orașul Turnul-Severin. Acest drum s'a păs- 

trat cu mult mai bine; e făcut din lespedt 

tăiate pătrate, una ca una, și e lesne să-i ţii 

urmele. lar de la Ulpia erai alte drumuri în 

sus spre inima Ardelului, spre Alba-Iulia și 

de aici în stânga spre Clujul de astă-di și în 

drepta spre munţii Moldovei. Ele duceau tot 

spre cetăţi întărite de-ale strămoșilor noştri. 

Un lucru de mirare rămas din vremea ve- 

che este Valul Troianului, sai numit alt-fel 

Brazda lui Novac. Acesta e un șanț adânc cu 

pămîntul rădicat spre laturea de către Dunăre, 

și de bună semă e făcut pentru apărare. Ei 

începe de lângă Dunăre dela Cerneţi și trece 

de-alungul Munteniei ținându-se cam pe sub 

piele colinelor, până la Galaţi, iar de aici 

peste Dunăre din colo merge înainte până 

în apele Nistrului. 

Omenii spun, că acestă «brazdă» uriașă a
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făcut-o ori Novac cel vestit care a tras-o cu 

plugul, ori Traian împăratul care a fost uriaș 

și-a tras-o cu sulița. Aceste sunt vorbe de- 

șarte căci uriași n'aii fost nici odată pe lume, 

așă ca să pâtă trage cu plugul ori cu sulița o 

brazdă ca asta, Intr'adevăr ea este o muncă 

uriașă, dar nu de uriaș, căci. mulţi Gmeni şi 

multă vreme aă trebuit să sape ca să facă un 

șanț așă de lung. Dar nai făcut-o strămoşii 

noștri, ei pâte aii găsit-o făcută gata de Daci, 

și după cum se vede ea despărțiă partea de- 

jurâsă de șes și apără țera despre Dunăre. 

Un lucru minunat a fost podul pe care l-a 

făcut Traian peste Dunăre, când a venit a 

doua 6ră cu tâtă mânia asupra Dacilor. A- 

prâpe de Severinul nostru, pe malul Dunării 

se află o bucată mare de zid fârte vechii, 

Aria lui este legată de alt zid puternic a că- 

ruia temelie, neincetat mâncată de isbirea va- 

lurilor, are astădi abiă a decea parte din gro- 
simea ce-a avut-o, şi cu tâte acestea nu se 

surpă, așă de cu-tărie este clădit. Pe cel-lalt 

ma. al Dunării, în Serbia, se află tot așă un 
zid şi un părete vechii, la tel cu acest de la noi 
și unul în fața altuia. Când scade Dunirea, se
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Decebal.



vEd de-alatul rîului virfurile stilpilor pe cari 

a stat podul. La căpătâele podului aii fost ce- 

tăţi puternice în cari străjuiai soldaţi și apă- 

rai podul. De podul acesta nu se puteai mi- 

nună destul cei ce lati vEdut, că deşi Traian 
împăratul a făcut în vicța lui și alte lucruri. 

minunate, totuşi acest pod întreceă cu mult 

tâte cele-lalte fapte ale lui. Podul ave dou&-deci 

de picidre, de pistră cioplită, și depărtarea de 

la unul la altul eră de170 de. urme. lar stilpii 

erai uniți cu bolte, și înalțimea lor, fără de 

temelia din pămînt, eră numai în apă. de 150 

de picire, iar lățimea lor de 50. Cheltuiala 

acelui pod pste fi necredută, dar mai mare 

mirarea e că a fost făcut tocmai unde riul are 

mai multe virtejură, iar albia îi este noroisă 

şi locul îngust în cât nu s'a putut abate riul pe 

aiurea, pe vremea lucrării. Meşterul care a câr- 

muit lucrările a fost unul numit Apolodor, și 

e de minune cum a putut să lucreze sub apă. 

Acest pod așă de trainic clădit ar stă pâte 

și astădi, dăcă nu lar fi stricat mâna ome- 

nescă, pentru-că isbirea valurilor și vremea cea . 

multă nu lar fi putut răpune. 

Dar când aă început să năvălescă păgâni -
t
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de peste Dunăre în Dacia, Pai stricat însiși 

strămoșii noștri pentru că se temeau că nu-l 

vor pute apără și ast-fei vor trece mai lesne 

păgânii la ei. 

Până la Traian nimeni de când se pome- 

"nesce, n'a făcut pod peste Dunăre, cu tâte că 

aii mai trecut oști peste Dunăre în țările astre. 

"Odată, cu vro trei sute de ani înainte de 

Christos, a venit pe-aici Darie împăratul Persiei, 
și a voit să supue pe Sciţii ce locuia pe-atunci 

prin Moldova. El și-a făcut numai pod plu- 

titor și n'a putut bate pe Sciţi. Însuși Alesan- 

dru-cel-Mare, pe care-l sciți din Alexandria, -a 

trecut Dunărea și-a umblat prin țările nâstre 

de astădi, dar pod nu și-a făcut, 

Se mai spune prin cărți că un împărat creş- 

tin din Țarigrad —cu mult înainte de-a veni 

Turcii pe unde sînt .— ar fi făcut un pod 

peste Dunăre, pe la Turnu-Măgurele pe unde 

am avut și noi Românii pod plutitor la 1877 

când am biruit pe Turci la Plevna. 

Turcii de câte ori treceau cu oștile, își fă- 

ceait pod pe luntri. Lui Mihaiă Vitezul și lui 

Mircea când ati trecut să ducă spaima în fâra
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turcescă, le-a făcut Dumnedeii un pod firesc, 

căci în anii aceia îngheţase totă Dunărea. 

Strămoșii noștri aă făcut cel dintâi pod 

stătător şi clădit cu mult meșteșug peste Du- 

năre, și scris a fost că după opt-spre-dece 

sute de ani strănepoții lor să facă al doilea 

pod, tot așă de minunat și de trainic. Ei în- 

țeleg podul ce sa făcut în dilele nostre și ale 

vitezului nostru rege Carol, la Cernavoda. Mare 

lucru e podul acesta și o minune a lumii! E 

așă de înalt, de-asupra apei, încât pot trece pe 

sub dinsul cele mai grozave corăbii. E lung de 

șapte sute cinci-deci de metri; şi stă pe patru 
stilpi de câte-o sută de metri. Stâlpii sunt 

înfipți în pămînt până la o adincime de 20 

de metri, cam la vr'o 40 de metri ei stati în 

apele Dunării. In tâtă lumea astădi numai un 

singur pod mai este făcut cu mai mult meş- 

teșug și mai cu îndrăsneță lucrare, decât al 
nostru. 

VIII. 

Să ne întârcem de la Dunăre iarăş la munți 

și: să urmărim cursul. Oltului, de cum întră în



Ma
 

o
 

pămintul T&rii-Românesci, căci vom sosi noi 

iarăși cu el alături la maica nâstră Dunărea. 

La munţi! La stînga ai Făgărașului, la drepta 

ai Gorjului. Vecinic locaș al libertăţii și-al 

numelui românesc, până unde nai pătruns, 

cătând statornicie, nici odată dușmanii cari 

ai cutropit şesurile! 

Au vădut munții aceștia multe în vicța lor 

şi-aii răsunat câte-odată de vuet de arme și 

de urlete de dușmani ce periaii sub mădiuca 

de fier a Românului! Grozave dile-ai ajuns 

pe vrășmașii ce-ai îndrăsnit să vină până pe- 

aici | lată, pe la Severin se vede intrând o 

6ste străină de ostași cu pene de vultur pe 

coiful de argint, toți în zale de-oţel, și multi 

ca bradii dintrun munte. E stea Craiului un- 

guresc Carol Robert, însuşi craiul vine în frun- 

tea grâznicei armate. Vine înaintând fălos și 

încredut, ca pe pământul lui. El are de gând 

„să bată pe Vodă Alexandru Basarabul și să-l 

scotă din țeră cu tot nemul românesc, pentru-că 

nu i se cade unui Craii aşă de puternic să 

sufere neam străin pe pămînt unguresc ! 

Nemul străin eram adecă noi, iar pămîntul cel 

unguresc eră 'Pera-Românâscă, eră mai ales
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Oltenia. Asta se întîmplă la vr'o patru-deci de 
ani după scoborirea lui Negru-Vodă din țera 
Făgărașului, pe-atunci pe la începutul dom- 
niei românesci, când Ungurii ţinea că țera 
lui Negru-Vodă e ungurescă, pentru-că el din 
țera ungurescă a ieşit. 

Și iată, nepotul lui Negru-Vodă, Alexandru 
Basarab care stăpânea țEra pe-atunci, scrie re- 
gelui unguresc «și-l râgă să se întârcă în pace 
şi să se ferescă de primejdii, că de vor veni mai 
încâce, nu vor scăpă de ele». Sumeţul craiti 
a ris şi cu trufie a răspuns solilor : «Așă să-i 
spuneți lui Basarab, că el este păstorul oilor 
mele şi dacă s'a ascuns în munți, am să-l scot 
de barbă din vizuina lui,» 

Și a întrat craiul printre munți. Și iată, ajun- 
gend cu Gstea lui cea mândră într'o vale strîmtă 
și închisă de ripi înalte, de-odată vede că valea 
este umplută tare de Români pe mai multe lo- 
curi. lar de-asupra, pe culmile rîpilor se văd 
umblând Români și r&sărind tot mai mulţi şi în- 
cep s'arunce săgeți în Ostea craiului, Craiul, ne- 
putend înaintă de cei ce-i astupă drumul, se 
întOrce și vede cu gr6ză că la spate îl aşteptă 
Vodă Basarab cu ste, De sus plouă săgețile
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în fundul văii; caii nai unde să se misce, și 

cad cu călăreți cu tot de tâte părțile. Nici să fugă 

nu pot pentru umplutura de amândouă părțile, 

nici nu pot să se urce la Români pentru rîpile 

cele drepte, şi cad acolo tocmai ca pescii 'n 

plasă. Cad prinții cei puternici de-avalma cu 

oștenii de rînd, cad tineri și bătrâni, ţinend 

acestă prăpădenie de Sâmbătă. până Marţi. 
Și prins-ai Românii mulțime de Unguri, 

luat-ai arme și vestminte scumpe, și aur și 

argint şi vase scumpe, şi multe lădi cu bani 

și mulți cai înșelați și tote le-aii dat lui Vodă 

Basarab. lar craiul unguresc schimbându-și 

hainele și_ armele cu o slugă a sa, abiă a scă- 

pat cu fuga şi nu sa oprit până 'n scaunul 

să&ii din Buda. Şi i-a trecut și lui și Ungurilor 

pofta să mai intre în Tera-Românescă! 

IX. 

Nu sciti dacă mai avem unde-vă pe pămia- 

tul românesc un loc mai frumos prin sălbă- 

ticia lui decât valea Oltului la intrarea lui în 

România. Când vii din Ardf|, cu cât te apropii 

de Turnul-Roșu, cu atâta valea Oltului se strim-
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teză și frumusețea locurilor te uimesce și te 
'nspăimîntă. 

Oltul face cotitură într'una și spumegă cu 
mânie isbindu-se de stânci, iar vuetul lui um- 
ple pădurile. Une-ori ţi se pare că se 'nfundă, 
căci nu vedi nicăiri loc de ieșire; în fața ta 
munte, în spate munte, iaf pe de lături gro- 
zavele stânci stai să se 'mpreuneze peste tine. 
Dar Oltul cotesce, și 'n fața ta se deschide 
privelisce nouă. Un pârtii pe care-l treci cu 
picidrele, şi el e înfiorător când se sbate prin- 
tre stânci, dar un rii așă de puternic ca Oltul! 

Pe la Rîul-Vadului, drumul în cotiturile sale 
ce urmăresc pe-ale Oltului, se ridică până la 
o înălțime înspăimîntătore de- asupra riului — 
une ori cu patru sute de metri. Aninat păr'că 
pe costele repedi, drumul șerpuesce îngust și 
primejdios pe de-asupra văii, în fundul căreia 
se rostogolesc apele puternicului rii ca un 
balaur uriaș ce se sbate de vecuri. Singură- 
tatea locului, cu pădurile pline de sgomotul 
asurditor al rîului, și prăpăstiile lui, ar fi un 
chin pentru călător, dacă ar țin€ într'una. 
Dar unde să lărgesce valea și Oltul se mai 
astîmpără, ochiul îți rămâne nesăturat de tă-
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cuta frumusețe a văii. O tablă de marmură la 

Câineni spune că drumul pe-aici e făcut de 

Austriaci. Intr'adevăr ei lau făcut acum 200 de 

ani, când biată Oltenia nâstră a fost dată de 

Turci Austriacilor cari aă stăpânit-o vr'o două- 

deci de ani și atâta ati jefuit-o, în cât a rămas 

şi vorba «De când cu Nemţii cu c6dă», adecă 

de ostașii lor cari purtai păr lung și 'mpletit 

' ca câda femeilor. Se mai spune într'acea tablă . 

de marmură de «vechea trecere» a Olteniei 

sub stăpânirea Austriei. Și parcă și Oltul ride 

de vecinicia Austriecilor care a ţinut dout- 

deci de ani! 

Până la Râmnicul-Vâlcei, cale de-o di cu 

picidrele, Oltul se tot sbate printre stânci. 

Une-ori valea e așă de îngustă, încât Oltul o 

umple din deal în deal, şi poți să arunci cu 
piatra peste el. Pe la mănăstirea Cornetului 

valea se deschide și locul sc face din ce în 

mai frumos. Dar după scurtă cale valea se 

strimteză iarăș, Oltul începe să facă cotituri 

printre stânci uriașe. Acum nu mai vedi co- 

pac, nu mai vedi fl6re, nu vedi iarbă şi fi- 

ori te cuprind de atâta pustietate a văii. A- 

pele se sbat în virtejuri, și la locul numit 

Din Țera Basarabilor.— G. Coşbuc. 4
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Clopotul, e o fierbere și o svircolire de 
ape închise între stânci, încât par'că le pârtă 
puterea ladului. Aci e locul cel ma! primej- 
dios al Oltului pentru plute. De mult de mult 
odată, așă spun Gmenii, ar fi cădut în adân- 
cimile rîului un clopot mare şi făcut anume 
pentru episcopia din Râmnicul- Vâlcii, și de 
sute de ani se sbate ast-fel apa peste dinsul. 

De aici Oltul trece pe lângă monastirea 
Turnului, care stă pe-o stâncă înaltă și gslă, 
de nu te poți urca la ea decât cu picidrele. 
Trece pe lângă «masa lui Mihaiă-Vitezul» o 
lespede mare şi rotundă — despre care spun 
Gmenii că ar fi adus-o oștenii vitezului Vodă 
şi ai așezat-o acolo și că pe ea a cinat Mi- 
haiă cu căpitanii săi, când a trecut cu oștile 
sale ca să -bată Ardâlul. De aici Oltul mai face 
câte-vă cotituri și s'apropie mereii de muce- 
dele ziduri ale mănăstirii Cozia şi le-ajunge în 
urmă, isbindu-se cu sgomot de stânca pe care 
stă puternica cetate a lui Mircea-cel- Mare. 

X, 

Cetate, nu mănăstire! Cel ce-a întemeiat-o 
ave mai mare grijă de a pune piedeci în
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drumul vrăjmașilor noştri, decât a face loca- 
șuri de rugăciune. 

Pe vremea lui Mircea-cel- Mare, care a făcut 

Cozia, ţera nâstră încă nu eră bine întemeiată. 

Sirbii şi Bulgarii o nelinișteaii de peste Dunăre, 

Ungurii o supăraii mereă de peste munți, și 

iată că începură să sarate cele dintâi oști 

ale 'Turcilor la Dunăre și amenințau creștină- 

tatea. După puțini ani Sîrbii aii şi cădut sub 

stăpânire turcescă. Mircea, domn tînăr într'o 

eră tînără și fără 6ste temeinică, sa apucat 

să-și facă de tâte. El a împărțit țera în ju- 

dee şi le-a dat povăţuitori, șia făcut 6ste 

statornică, multă şi pusă sub căpitani, tot lu- 
cruci care până la el n'au fost. Dela el a în- 

ceput ţera să fie așezată. Şi e lucru de înțe- 

les, că grija lui cea mare a fost să aibă ce- 

tăți de unde s'oprâscă pe dușmani şi unde 

să se tragă el la vreme de primejdie. 

Capitala ţării eră pe atunci la Târgoviște, 

iar domnii năzuiai să-și adune puterile pe 

lângă Olt și pe sub munte. Acolo le eră for- 

tărâța cea mare. Spre Olt sa tras și Mircea 

când Lai năpădit Turcii, spre Olt sa tras 

Mihaiă Vitâzul când na mai avut puteri de
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luptă cu oștile Sultanului, iar noi, în dilele lui 
Carol-Vodă, la Olt ne-am îngrămădit oştirile 
când am- început răsboiul la 1877. 

Și aşă Mircea, ca să apere trecătârea Ol- 
tului, a făcut cetățuia de la Cozia, iar pentru 
apărarea trecătorii Vulcanului și a văii Jiului 
a întărit Tismana. Pâte că și la Sinaia a făcut 
cetățue, ca să apere valea Prahovei și- trecăt6- 
rea dela Brașov, iar pe urmele cetățuii lui s'a 
rădicat mai târditi mănăstirea de un boer Can- 
tacuzin, 

Trecătârea cea mai lesnici6să a Turcilor a 
fost tot-deuna pe la Giurgiu. Aici aveai însă 
ai noştri o cetățue, rămasă încă de pe vremea 
Romanilor, şi numită Sfintul Gheorghe. Pe 
asta ai pus mâna Turcii mai târdiii; acesta și 
cetatea Turnului-Măgurele ai fost cele dintâi 
petece de pămînt românesc pe care ni le-ati 
luat Turcii, iat mai târdiii ne-ai luat Giurgiă 
întreg și Brăila. Acestea ai fost singurele trei 
orașe turcesci pe pămîntul ţării românesci, 
aici și-ati făcut ci şi biserici de-ale lor, pentru- 
că pe pămîntul nostru n'aă avut nicăiri voe 
să-și facă moschee şi nu şi-ai făcut, 

Numai după ce-a cădut Giurgiul în mâni tur-
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cesci, s'ati gândit domnii să mute capitala de 

la Tirgoviște la Bucuresci, ca să fie mai a- 

prâpe de Turci. Ce inimă eră în ci! In loc 

să tugă de primejdie, se apropiaii de ea și-și 

făceaii cuibul în fața dușmanilor, ca să pâtă 

sări mai iute asupra lor! Şi cine eră mai în 

stare să fie așă de îndrăsneț, să-şi lase scu- 

titele locuri de sub munţi şi de la Olt și să-și 

înfigă tabăra tocmai în ochii dușmanilor? Cine 

altul, de cât neastâmpăratul sufiet cel fără de 

temă și braţul cel fără de greș al nostru, Mi- 

hai Vitezul ! De la el ati rămas Bucurescii 

capitală neschimbătâre a Țării Românesci. 

__ Inainte de Mihaiii, cu două sute de ani, ge- 

menele sat întru îndrăsnclă şi pricepere la 

ale răsboiului, Mircea-cel-Mare, își făcuse ce- 

tățue la Bucuresci, Curtea-Veche, care sa nu- 

mit așă mai târdii căci întrînsa ședeai Domnii. 

Nici Mircea nici Mihaiii, cei mai viteji doi 

Domni ai Muntenilor, n'aă fost bisericoși, pen- 

tru că sufletul lor eră întors numai spre răs- 

bse. Alţi Domni mari ori ai: cumpărat pacea 

cu bani, ori aii avut noroc să aibă pace, dar 

Mircea și Mihai: n'a: vrut să dea răgaz duș- 

manilor nici o clipă, şi nici n'a căutat răgaz
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din partea lor. Tot așă Ștefan-cel-Mare al 
Moldovei, trăsnetul Tăsboielor; numai că el, 
avend lungă domnie, a făcut și biserici multe, 

Acestea vi le-am spus numai pentru lumi- 
narea minţii, ca să pricepeţi cele spuse mai 
nainte și cele ce le voit mai spune, ca să sciți 
întru câte chipuri sat nevoit. Domnii noștri 
să-și apere țara şi nemul. Am de Sând să vi. 
le spuiii mai cu de-amănuntul într altă carte, 
pentru ca acum m'aș fi ținut numai de-ale 
Oltului, de-aceea mă întorc la cetățuea Coziei, 

XI. 

Cetăţuea e clădită pe un sghiab de stâncă 
ce ese de-adreptul din matca Oltului. Astădi | 
nu e cum a fost dintru început, căci multele 
schimbări ai prefăcut-o cu totul, Clopotele 
pe cari e scris numele întemeietorului ci, a 
lui Mircea, ai fost duse de aici la Curtea- 
de-Argeş, iar odârele şi lucrurile de preț la 
Episcopia din Rimnic, 

Astădi își târăsc amarul întrînsa făcătorii 
de rele, dar întru câtă mărire străluci ea odată 
pe când eră cea dintâiii mănăstire din țeră ! Mu-



cedele ziduri nai păstrat nimic de cât amin- 

tirea trecutului și două morminte cari ascund 

sfintele se, sfinte de apururi cât or fi Ro- 

mâni pe lume, ale lui Mircea și ale mamei 

lui Mihai Vitezul. 

La drâpta, cum intri în biserică, se văd a- 

mândout mormintele. Mircea, întemeietorul ŢE- 

rii-Românesci, biruitorul Turcilor şi vitezul cel 

nenspăimîntat, iar alături mama celui mai cum- 

plit dușman al legii turcesci şial celui mai 

îndrăsneţ apărător al țării | 

Cât de frumos ar fi fost să-și dormă veci- 

nicul somn alături aceşti doi Domni de-un su- 

flet şi de-o fire: Mircea și Mihaiii! Ei doi, 

luceferii "Țerii-Românesci şi spaima de veci 

a Turcilor! Unde-am fi putut ridica noi altar 

“mai sfint, pe pămîntul întregului nem al nos- 

tru, decât la Cozia de-asupra mormîntului a- 

cestor doi viteji? Altar al nemului, la care să 

s'adune întrâgă suflarea românâscă de-apururi 

ca să se râge pentru ei şi din faptele lor să 

'nvețe iubirea de nm şi de ţâră! Frumos ar 

fi fost! Dar vrut-a Dumnedei, ca Mihaiu să 

m6ră ucis pe pămînt străin, iar capul să-i zacă 

într'o parte, iar trupul întralta. Dar totuș e



  

56 

  

4 înălțător gândul, că dacă nu Mihaiă, cel puţin 
mama lui zace alături de Mircea, şi așa a voit 
ursita nemului nostru că privind aceste mor- 
minte să ne-amintim de-odată de cei mai glo- 
rioși Domni ai Românilor. 

Biata Tudora maina lut Mihaii! Când a 
vezut pe fiul s&i pornind răsbsie în eră stră- 
ină, parcă a, simțit că n'o să-l mai vadă și a 
intrat în mănăstire. Și i-a venit vestea acolo, 
că fiul ei a perdut și răsboiul și vicța şi că 
zace nengropat în țeră străină, și-a murit biata 
de supărare. Fericită ne ești tu, Tudora, căci 
al tăi a fost cel ce fu mândria și scutul de 
apăraie al nostru al tuturor, și căci dormi 
alături de cel ce-a fost la vitejie și la minte 
de-opotrivă cu fiul tău! 

De câte ori âsele tale, Mirceo, tu Domn iu- 
bitor de răsbâie, nu vor fi tresărit în mormînt, 
auzind vuet de oști pe lângă Cozia ta! Căci 
de cinci sute de ani, de când ești tu mort, 
câte oşti ai trecut pe lângă tine, cât sânge ome- 
nesc a stropit zidurile cetății tale! Şi sub zi- 
durile ei, și 'ntre ziduri, și până 'n sfintul al- 
tar al bisericii, s'aă vădut încăerări de om cu 
om, şi capete bolborosind în sânge cald



  

Mihaiu-Vitezul.
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sai rostogolit pe lespedea sub care- ți zac 
sele ! Trecut-aă şi Turci, și Nemţi, şi Un- 
guri, și Ruși, și Greci cu oștile lor pe la Cozia, 
și multe lupte sai dat împrejurul ef. 

Ce de vaete ţi-or fi tulburat somnul tă, 
când pătrundeaă Turcii în cetatea ta, pe urma 
bieţilor” Români, fugiți de groza lor. De câte 
ori n'aii intrat Turcii în ea şi-ai măcelărit 
fără alegere bătrâni şi copii, bărbați și femei, 
pângărind locașul Domnului Și-al t&u! 

Cât de 'ngrijat vei fi fost tu atunci, când 
în mijlocul frământării tale și a grijei despre 
partea Ungurilor, ai audit de-odată că un nou 
nem de păgâni s'a ar&tat pe lume, Turcii; 
că împărăţia cea mare a Grecilor a cădut strivită 
sub iataganul acestor necunoscuți până atunci, 
dușmani ai crucei, că împărăția Sirbilor a cădut 
și ea, și că oștile turcesci sunt la Dunăre şi a- 
cum vor năvăli ca potopul să te 'nece şi pe 
tine ! Atunci Ungurii sper iaţi de noul păgân au 
uitat dușmănia lor și împreunând oștile lor 
cu ale tale și cu ale Sirbilor, ați trecut Dunărea 
cu toții frăţesce, ca creștini, să puneţi pie- 
dică puterilor Sultanului. Și va bătut Sultanul, 
atâta putere ave, și va bătut și a doua ră
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când vaii venit şi Polonii și Francezii în- 

trajutor! Sărmană creștinătate, ce furtună se 

vede venind! Și mai ales ţie, bietule “Mircea, 

ce ţi se pregătiă! Tu erai cel mai în calea 

Sultanului şi cât eră el de mânios pe tine, 

că ai încercat să-l opresc în drum și cum îţi 

ură el numele tăi de creştin! 

Şi a venit Sultanul Baiazet, cel numit Fulge- 

rul, cu 6stecâtă frunză și ierbă, ca să-ți stingă 

de pe pămînt: n&mul pe care-l stăpâneai și 

tera Basarabilor tă so pue sub călcăiul lui! 

Ce te gândeai tu, Mircea, atunci? Dar sufletul 

tău eră mare și se 'ncredeă în Dumnedei. 

Ai lăsat pe Sultan s'alerge prin țeră, prădând, 

şi tu te țineai pe urmele lui, prin păduri și 

prin văi. Și când ţi-a venit la îndemână, pe 

apa Ialomiţei, la Rovine, Lai isbit fățiș și cu 

așă putere, că 6stea cea mare a lui s'a risipit 

ca pleva. Şi fugea Sultanul cu turbanul cădut 

și cu briul descins, şi tu pe urmele lui! Și 

i-ai gonit din urmă, ca lupul turma de oi și 

i-ai ajuns la trecătârea lor la Giurgiu și numai 

Iadul știe câtă mulțime de Turci a perit acolo 

de mâna ta. Şi-a vEdut Turcii, că este și 

între creștini cine să-i învețe minte, pentru
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că tu ai fost cel d'intâiti Domn creștin care 
a bătut pe Turci. Iar 6sele lor adunate la Giur- 
giu le-ai adus în Bucuresci, așă de multe 
de-ai făcut colină peste ele, iar pe colină ai 
clădit mititica biserică a lut Bucur, care stă 
şi astădi, 

Și nu ţi-ai putut ierta nici odată Turcii 
nelegiuirea ta că i-ai bătut cu atâta rușine și 
că spre batjocură le-ai pus 6sele sub cruce, 
ca să le vadă de câte ori vor trece prin ţcră, 
Nu ţi-ai putut iertă, și când ai putut pă- 
trunde și ei până la 6sele tale, la Cozia, ți 
le-ai desgropat şi le-ai scormonit, ţi-aă îm- 
pușcat icânele din mânăstire, au scos ochii 
sfinților zugrăviți pe pereți, găurindu-i cu ia- 
taganele, cum se vede încă și astădi, și în 
urmă ţi-ai aprins mânăstirea, ca să-ți ardă cui- 
bul cu se cu tot. Dar n'a voit Dumnedeul . 
părinților noștri. . 

XII. 

Afară de Cozia, mai este încă în Oltenia o 
mânăstire în care sunt înmormântate 6sele 
unui mare Domn al țării, Arnota, de pe va-
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lea Bistriţii. Domnul îngropat întrinsa e Ma- 

teii-Vodă Basarabul. Acest nume încă nu 

l-am pomenit până acum în cartea nâstră, 

dar vrednic este să fie pomenit de-apururi. 

Mateiti n'a fost fii de Domn, ci numai boer 

din ţera Oltului, dar din vița cea strălucită 

a domnilor Basarabi. Pe vremea aceea, Grecii 

umpluseră "Țera-Românâscă și așă sai purtat 

că aveati în mână și domnia şi boeriile și 

şcolile şi mânăstirile, năzuind să st6rcă țera 

şi să facă averi mari pe cari să le ducă în 

țera lor. Nu mai încăpeă Românul nicăiri și 

nu se mai pute învirti de Greci. 

Tera gemeă așă pe tăcute când sai rădi- 

cat Oltenii, cari voia să fie Români în țera 

lor şi românescă să le fie și domnia și bise; 

rica. lar în fruntea lor a stat Mateiă, care a 

dat jos din scaun pe Domnul de pe atunci 

care eră dat pe partea Grecilor. Boerii au ales 

apoi Domn pe Mateiu. 

Cât a domnit, şi a domnit mult, străduința 

lui Mateiii a fost să facă şcâle şi biserici. A 

purtat și răsbâie cu Turcii și-a biruit, căci eră 

vitez din fire. 

El a fost cel dintâi Domn care a tipărit
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cărți românesci și a dat cea dintâi lege scrisă, 
căci până la el judecăţile se făceai numai 
după obiceiurile apucate și dreptatea se îm- 

„părțiă după voia Domnului, In biserici se fă- 
ceă slujbă în limba sîrbâscă, și nici Mircea cel 
Mare, nici Mihaiă, nici Negoe cel bisericos: 
care a făcut mănăstirea de la Argeș, nici Radu- 
cel-Mare care a întemeiat episcopiile nâstre, 
nici alți Domni nu sau gândit să scâtă din 
biserică limba Sirbilor, pe care Românul nu 
o înțelegea. Iar cu asta Mateiu-Vodă și-a fă- 
cut nume de laudă între noi pentru vecii ve- 
cilor, că ne-a scăpat de închinarea sîrbescă 
și ne-a întors la limba părinților noștri. 

Mateiă parte a clădit din noi, parte a re- 
înoit patru-deci de biserici şi mănăstiri, așă 
încât stă alături cu Ştefan Vodă al Moldovei 
care tot patru-deci de biserici a făcut, 

lar Arnota a făcut-o Mateiă deept mulțămire 
lui Dumnedeii că a scăpat de nisce Turci cari 
îl căutaă să-i răpue vicța. Pe atunci eră baltă 
cu stuf pe acolo, şi Matei sa ascuns în 
stuf. Balta a secat-o, apoi a ridicat şi a netezit 
locul, şi-a pus altarul mănăstirii tocmai acolo 
unde a stat el pitit în baltă. Așă spun 6menii.
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Dintru 'nceput Mateii a fost îngropat la Mă- 

năstirea Delului lângă Tirgovişte, dar mai târ- 

dit i-ai mutat 6sele la Arnota cea făcută de 

dinsul, căci așă a dorit până a fost în vicță. 

Multă credință aveai strămoșii noștri în 

Dumnedei și puternică le eră iubirea legii stră- 

moșesci! Unde te întorci în țera nâstră, gă- 

sesci mănăstiri şi biserici. E adevărat, că unii 

le făceaii numai ca să fie cevă de pomenire 

pe urmele lor, dar aceştia eraii cei puțini. Cei 

mai mulți le făcea pentru mântuirea sufle- 

tului lor şi al celor ce caută mântuirea. Și se 

întreceaii Domnii cu boerii și cu Mitropoliții 

să ridice biserici și să le înzestreze cu odâre şi 

cu veştminte şi să le dăruiască moșii. Unii aă 

făcut minuni de frumuseţe, cum e Curtea de 

Argeș a lui Negoe Basarab, care n'are 'semăn 

de meșteșugit ce e lucrată, ori ca Trei-lerarhi, 

biserică cu trei altare, a lui Vasile Lupu Vodă 

din lași, clădită din. piatră cu cioplituri, așă 

că tâtă biserica ţi-se pare învelită în horbot 

de sus până jos. 
Şi precum erai vremile pe atunci, cu nă- 

văliri de-ale vrăjmașilor pe neașteptate și cu 

răsbâie fără contenire, cei-ce întemeia mă-
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năstiri căutaii locuri adăpostite și ascunse prin 

văi mai greu de străbătut, ca să aibă scutire 

de năvălitori. Si de aceea ele nu eraii numai 

locașuri sfinte, ci tot odată cetăți cu ziduri 
puternice, ca să ţie dușmanii în loc până ce 

să potă cei strimtorați să fugă prin păduri. 

Mai tâte mănăstirile din munţi sunt aşezate 

așa, că să vedi departe de la ele peste văi și 

să cunosci cu multă vreme 'nainte primejdia 

ce sosesce, 

XIII. 

Câte odre vechi, câte lucruri de preţ, câte 

cărți și hârtii doveditore ale drepturilor nâstre, 

tâte ni sai păstrat numai prin mănăstiri, Ora- 

șele eraii amenințate de mânia Turcilor și-a 

altor n6muri. De câte ori n'a ars Bucurescii 

și Iașii, de câte ori Craiova, iar orașele mici 

se prefăciau ruină, nu numai pe vremea răs- 

bielor și a r&svrătirilor, dar și când Turcilor 

le da prin gând să aprindă țera ca să ne pe- 

depsescă pentru vr-o vină pe care ne-o că- 

utaă cu lumânarea. Şi așă tot ce aveati scump 

şi de preț, ascundeam prin munţi.
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In munţi şi "n mănăstiri ne am păstrat însă 

ce aveam noi mai scump, după numele nostru, 

libertatea. lar când am fost aprope de pră- 

pastie, din munții Olteniei ne-a venit Mântu- 

itorul care ne-a smuls din gura morții. Din 

Oltenia, pentru că într'acest colț de țeră na 

perit nici odată sentimentul românesc, n'a 

perit îndrăsnela de-a rădieă brațul și puterea 

de-a isbi, 
Cine dintre Români n'a audit de Domnul 

Tudor? Il cunosc mănăstirile Oltenici, că din 

ele a pornit Tudor cu poporul după el, ca 

să strige: «Grecii în țara grecescă, iar în 

România numai Românii!» îl cunâsce țera în- 

tregă și nemul nostru întreg, căci ne-a întors 

la zilele vechi când Românul să scia stăpân 

în țera lui. Il-cunosc Grecii, că le-a dat peste 

mână, și-l cunosc Turcii că i-a silit să-și mai 

pue poftele 'n cuiă! 

Domnul de care vam vorbit cu vr'o două 

toi înainte, Mateii Basarabul, Olten după nem 
și după fire, se rădicase în potriva Greci- 

lor cari ne cotropiaii pămîntul. A sărit cu 

Oltenii şi-a scăpat țera. Dar după mârtea 

lui n'afost cine să mai ţiepe Greci în fiii, și 

Din 'Țera Basarabilor.—G, Coşbuc. 5
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răul s'a făcut tot mai r&ă. Atâta putere aveai 

şi aici și la Țarigrad, încât la urmă aă pus 

mâna și pe scaunul țării. Câţi Greci de prin 

lume, toți veniaii să cumpere dela Turci sca- 

unul țării nâstre, și cine da mai mult ori se 

sculă mai de dimincță, acela ne eră Domn. 

EI aduceă cu el tâtă liota de nâmuri și-i pu- 

neă în slujbe, și cu toții se împrăștiaii de o- 
3 4 dată prin țeră să stârcă țera, să-și scâtă banil 

Y 
. dați pe domnie şi să și facă averi încât să 

ducă aurul cu carele, și tote le făceaii pe re- 

pedelă şi apucaii lumea de gât să le deă pa- 

rale. Atâta le eră lor, căci nu treceă anul și ve- 

nia alt Domn cu altă liotă după dinsul. Şia 

ținut acest lucru jalnic pentru noi mai mult 

de-o sută de ani. Ce le păsă veneticilor, că 

periă țâra! Ca să n'aibă de cine să se temă, 

ne-aii stricat stea, aşă că pe atunci noi Ro- 

mânii n'aveam nici Domn, nici 6ste, nică ţcră. 

Eră parcă perise n&mul românesc! 

Aşă erai vremile când Tudor a rădicat Ol- 

tenii. El n'a fost nici Domn, nici măcar viţă 

„de Domn, ci ţăran din munţii Gorjului. Sciă 

puţină carte şi adună birurile pentru domnie. 

Umblase pe ici pe colea prin eră, cunosceă
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și pe ţărani si pe boeri, şi i se amărise su- 

fletul de câtă r&utate vedeă dela Greci și dela 
Domn. Resculând Oltenii, el și-a întărit mă- 

năstirile ca să le aibă de adăpost la o vreme, 

şi a plecat cu 6stea de țărani spre Bucuresci, 

Asupriţii Gmeni, cari îl vedeai ca pe un Mân- 

tuitor, Laii numit «Domn» al lor, și așă i-a 

şi r&mas numele, măcar el Domn în scaun n'a 

fost nici odată, 

Domnul grec din Bucuresci a fugit, boerii 

greci şi asupritori sai ascuns pe unde aă 

putut, când ai prins de veste că vin Oltenii 

şi cer capul Grecilor. Boerii români, strimto- 

rați și ei de Greci ca şi țăranii, ai dat mâna 

cu Tudor și-a însciințat pe Turci cari cre- 

deaii că țera sa resculat în potriva lor, că Ro- 

mânii s'aă săturat până în gât de mâncăto- 

riile Grecilor, că voia să-i alunge din țcră şi 

să-și pue Domn român în scaun. Grecii încă 

de mai înainte își făcuseră ste pe pămîntul 

nostru și lucraă în taină să scuture jugul 

turcesc, însă nu de pe gâtul țării nâstre, ci 

de pe al ţării lor. Și aşă stea lor stă la 

Colentina, iar a lui Tudor cea românescă la 

Cotroceni lângă Bucuresci.
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Tudor cu boerii români stăpânia țera, da 

porunci și eră întru tote ca un Vodă. Dar 

Grecii îl pândeă să-l omore, căci ei credu- 

seră că Tudor va da mâna cu ei în potriva 

Turcilor, iar “Tudor le-a spus verde că jugul 

Grecilor e mai răi şi mai ticălos decât al Tur- 

cilor, și de-aceea el vreă dintâiu să scuture 

jugul cel mai greii. Turcii în vremea asta, 

audind ce e prin România, ai pornit 6ste 

peste Dunăre. De geba le-a spus Tudor, că 

el nare nimic cu Turcii, numai cu Grecii 

cari stricaii țera, Turcii n'a vrut să 'nţe- 
legă și credeai că Tudor e înțeles cu 

Grecii. Ca să le tae bănuiala, Tudor sa 
tras cu stea lui spre Pitescă. Aci însă l-au 

prins Grecii, fără de veste, şi lau dus legat 

în tabăra lor, unde lat ciopârțit cu cuțitele 

şi l-aă aruncat în şanţ. Şi așă a perit Tudor, 

cum a perit și Mihait-Vitezul, ucis cu mişelie. 

Dar acum li saă deschis Turcilor ochii și-aii 

vădut, ca tocmai Grecii care prin Turci ai 

ajuns la Domnia ţărilor, tocmai ei aii fost cei 

haini, iar bieții Români le-ai fost cu credinţă. 

De aceea și pentru asta, și pentru temă să nu se 

răscâle Românii iarăș, că vedeai și Turcii că ai
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dreptale să se răscâle, Impărăţia a dat Ro- 

mânilor voe să-și alegă iarăşi ca 'n vremile 

vechi Domni pâminteni, Români, și să-şi ţie 

Gste românescă. Și și-au ales Românii Domn 

după placul lor şi-aii scăpat de Greci cu to- 

tului tot, şi apoi n'aă trecut nici cinci-deci de 

ani și sati unit Moldova cu Muntenia sub un 

singur Domn, sub Cuza. 

XIV. 

Cetitorul a băgat de semă, că scoborind 

cu povestea nâstră de-alungul Oltului, ne-am 

oprit la Cozia şi de acolo ne-am pornit cu 

vorba la Mircea-cel-Mare, la Mateiii Basarabul 
şi la Tudor. E aşă de frumos să stai'vorbind 
despre Smenii cei mari ai nemului, &meni 

cari aii făptuit lucruri de uriaș și ne-ai deschis 

drumurile spre mărire și libertate! Cei mai 

mulți s'au luptat cu sabia, căci așă eraii vre- 

murile și între atâția dușmani răi și lacomi 

n'ajungeai la nimic cu dreptatea și cu bună 

învoire. Mulţi saii străduit cu așezarea legilor 

și cu întocmirea dinăuntru a țării, cu tilcuirea 

sfintelor cărți ale scripturei, cu înălțarea de



70 

biserici şi de școli, cu rădicarea bunei stări 

a ţării — care după cum i-a fost firea şi 

vremea întru care a stat, 

Dar pentru toți, mai pe sus de tote, eră 

legea creştinescă. Noi, dintre câte nemuri le 

avem împrejur, noi am fost cei dintâiii încreș- 

tinaţi şi simburile creştinismului eră printre noi 

încă de la începutul-începutului, de când ne-a 

adus Traian pe locurile acestea. Ungurii și 

Ruşii şi Sirbii şi Bulgarii și Leșii, că toţi sint 

copii pe lângă noi, când ne vei căută vârsta 

şi anii de când suntem de legea lui Christos. 

lată, scoborând cu gândurile acestea de la 

Cozia şi trecând pe lîngă atâtea mănăstiri de 

pe lîngă Olt, pe lingă Ostrovul cel întemeiat 

de soția lui Negoe-Basarab, de Dâmna Des- 

pina care şi-a vindut inelele din degete și 

cerceii din urechi, ca să aibă bărbatu-săă cu 

ce isprăvi mănăstirea cea minunată de la Ar- 

- geş, trecând pe lingă Cetăţuia cea de pe vir- 

ful unui d€l şi pe lîngă Fedeleşoiul de dincolo 

de Olt, ajungem la Rimnicul-Vilcii. Gândurile 

ce le-aveam, venind de la Cozia, mi se spo- 

resc mai cu putere acum în suflet. 

Mândrule Rimnic al Vilcii, orașul episco-
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pesc al Ţ&rii-Românesci, cuibul dintru care s'a 

împrăștiat puii peste tâtă țera! La Rîmnic. 

am avut noi cel dintâii Mitropolit al Ţării-Ro- 

mânesci întregi, iar în Oltenia, la Severin, pe 

cel dintâiti Episcop al Românilor de care se 

face pomenire în cărți. 

Vechiule Rimnic al Vilcii! Tu erai oraș mare 

pe vremea lui Traian și ai celor dintâiă stră- 

moși ai noștri, tu apărai trecătârea Oltului 

și luai vamă de la cei ce treceaii cu mărfuri 

munţii. Nu sînt nici două orașe așă de vechi 

ca tine pe 'ntreg pămîntul locuit de Români, 

și dacă și sunt, n'aă avut dilele măririi tale! 

Pentru îndepărtarea vecurilor şi pentru lipsa 

de carte scrisă de pe acele vremuri, noi nu 

scim astădi pe unde aii avut Românii Episcopi 

înainte de descălicarea Munteniei și a Mol- 
dovei. Atâta scim că la Făgăraș, pe vremea 
lui Negru-Vodă, eră un Episcop, care a rămas 
acolo şi n'a scoborit la Argeş. lar pe vremea 

scoboririi lui Negru-Vodă, Oltenii din Ţera 

Basarabilor aveai un Mitropolit al lor în ce- 

tatea Severinului. Și după cum se vede, Ol- 

tenii nu aveai de ieri de alaltă-ieri Mitropolit,
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ci de vremi uitate, și tot el stăpâniă și pe E- 

piscopul din Ţera Făgărașului. 

lar după ce a venit Negru-Vodă de a în- 

temeiat stăpânire dincâce de Olt, şi după ce 

Basarabii ai venit și şi-ai împreunat ţera cu 

a lui Negru-Vodă şi-aii făcut o stăpânire mare, 

scaunul Mitropoliei din cetatea Severinului sa 

mutat la Rimnicul-Vilcei. lar mutarea s'a făcut 

şi pentru apropierea de scaunul țării, care a 

fost dintâiă la Câmpu-Lung vro câți-va ani, 

apoi la Argeș iarăși scurtă vreme, și 'n urmă 

la Tirgovişte, şi și pentru neliniștea ce-o aveai 

Mitropoliții la Severin, căci îi strimtorati Un- 

gurii care cuceriseră acest oraş, 

De aceea Mitropolitul din Rimnic se numea 

al Severinului, saă al «noului Severin> cum 

se numesc episcopii din Rimnic până astă-di. 

Şi așa, Rimnicul a fost scaunul Mitropoliei 

țării mai bine de o sută de ani, a vădut pe 

Mircea cel-Mare, care a și făcut o biserică 

în Riîmnic «Maica Domnului, a vEdut și pe 

Mihaiti Vitezul care a făcut și el o biserică 

S-ta Paraschiva. Şi iată pe cei doi viteji Domni 

al Munteniei, pe Mircea şi Mihaiii,. făcend 

biserici într'acelaș loc. Scaunul a trecut apoi la



  
Mateiu Basarabul.
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Argeş, în urmă la Tirgoviște, și apoi la Bucu- 

resci. La Argeş a rămas atunci scaun de 

episcop, la Rimnic însă nu. 

Dar apoi un Vodă Radu, numit cel mare pen- 

tru câte a făcut întru cele bisericesci, vădend 

că o țâră aşa de maree numai cu un Mitro- 

polit şi cu un episcop, a împărțit ast-fel ţera 

— acu sunt patru sute de ani — şi pe lângă 

episcopia de Argeş a mai făcut două: una 

la Rimnic unde a mai fost, și la alta Buzău. 

Şi aşa a rămas până pe vremea lui Cuza, care 

a făcut a patra episcopie în Muntenia, la Galaţi. 

Neam de la neam învaţă, precum paserea 

de la pasăre învață să cânte, și multe am 

învățat şi noi de la -alte n&muri, dar și acestea 

ai avut ce să înveţe de la noi. Strămoșii 

noştrii parte s'aii încreștinat dintru cele dintâiu 

vremi ale lor, parte aii adus cu ei creştinis- 

mul din Roma şi mulți pâte or fi vădut pe 

apostolul Pavel în vicță, or fi vădut pe Petru 

murind pe cruce. Şi pe când vecinii noștrii 

de astă-di cu toții aii venit păgâni de pe unde ati 

venit şi păgâni ati trăit de-avalma pe lângă 

noi, fie 'n răsboiii fie pe pace, sute de ani, 

pe atunci noi eram vechi în obiceiurile legii
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creștinesci și aveam întocmiri ale bisericii, 

aveam episcopi și mănăstiri, Și putem să fim 

mândri de asta, mândri cât om trăi, că ve- 

cinii noștri, mai tineri în legea lui Christos, 

au învățat de la noi și obiceiuri şi legi și 
întocmirile bisericei, și când se laudă cu creș- 

tinismul lor, le putem spune vorba din bătrâni: 

pe unde culegeți voi surcele, noi am tăiat 

lemne! , 

XV. 

Dar i-am învăţat noi pe cei din jurul nostru 

și alte lucruri ! I-am învățat minte, că nu mulți- 

mea câștigă ori-și-când răsbdiele, ci le câștigă 
și cei slabi când se bat pentru libertatea lor, o 

câștigă și cei puţini când apără legea și țeră. 

l-a învățat minte pe Turci Basarabul Mir- 

cea la Rovine, când cu o mână de oștenia 

înspăimîntat pe cel mai vitez dintre câţi [m- 

părați ai avut Turcii. l-a învăţat minte Ştefan- 

cel-Mare din Moldova, când i-a potopit la 

Racova și înfundându i pe toți într'o mocirlă, 

a ucis atâția Turci, de se pustiise 6stea Sul: 

tanului, și-a prins atâtea steguri încât a avut
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ce trimete la toți craii și Impăraţii creștinătății 

ca dar. Şi la Valea Albă, cutâte că lah îm- 

pins Turcii, atâta mulțime de Turci a tăiat, 

încât adunând 6sele lor,a rădicat un munte 

din ele, pe miljocul șesului. 

l-a învățat minte Mihaii-Vitezul la Călu- 

găreni, că, măcar un Român avea să se lupte 

cu zece Turci, a intrat între eicu toporul în 

mână el însuși și-a îngrămădit pe Turci în 

balta Nâjlovului și i-a pustiit. Şi cu atâta iu- 

țime i-a isbit, încât în învălmășag nică mai: 

marele oștii lor, Sinan, care cârmuiă două sute 

de mii de 6meni, n'a avut vreme să scape și-a 

căzut în baltă, de şi-a rupt dinții, şi Lai scos 

de barbă din noroiil, 

l-a învățat minte Vlad Ţepeş, căruia ce- 

rându-i Turcii birul şi 500 de copii, ca să-i 

turcescă, le-a răspuns că birul îl are gata, dar 

copii nare de dat. Şi când ai venit Turcii 

cu ste, Vlad a fost aşă de îndrăsneț că sa 

îmbrăcat turcesce cu vr'o câți-va de-ai săi și-a 

intrat nâptea în tabăra Turcilor şi a năzuit 

până la cortul Sultanului, să-l ucidă. Dar a 

greşit cortul şi-a ucis pe-un vizir, și-apoi în 

grâznicul învălmășag ce sa iscat, a lovit pe



Turci cu stea ce şi-o ţinea ascunsă, încât 

Turcii atunci n6ptea aii alergat spre Dunăre, 

iar Tepeș îi goniă din urmă, și pe mulți i-a 

tăiat, pe mulți i-a împins în Dunăre și i-a 

strivit pe toți câţi n'auă sărit de spaimă în ră 

mai înainte de-a-i ajunge el. 

l-a învățat minte lon Voda din Moldova 

numit cel Cumplit, care n'a vrut să mărescă 

birul după cum cereaii Turcii și chemând 

boeri și popor la Curte, le-a dis așa: «Mie 

"mi-e uşor să plătesc birul ce-l cer Turcii, 

dar vă e greii vouă, că nu eii îl daii, ci voi!» 

Ce frumâse vorbe din gura unui Domn care 

își iubiă poporul! Și sa împotrivit lon-Vodă 

Turcilor cu 6ste și aşa de voinicesce le-a ținut 

pieptul, în cât Turcii de necaz după ce laii 

prins prin vindarea unui boer ticălos, Lai 

legat de codile a două cămile și lau rupt în 

două, 

Dar i-a învățat minte pentru vecii-vecilor, 

Carol-Vodă, în dilele nâstre, la Griviţa și la 

Plevna. 

Așă pe Turci. 

Dar și pe acei creştini, cari ne-ai fost duș- 

mani, i-am învățat noi minte câte-odată, cum să
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se psrte cu alți creştini și cum să-și astimpere 

prea marea fudulie față cu cei mai mici. V'am 

povestit într'alt loc cum a venit odată craiul Ro- 

bert al Ungurilor «cu tâtă puterea lui» cum dice 

cronica de-atunci, să ne ia Oltenia şi să scotă 

de barbă pe Alexandru Vodă din vizuina lui, 

şi cum Alexandru a apucat pe Unguri la 

Pasna în Gorj și i-a bătut așă de răi, încât 

ati murit ca muscele Ungurii și însuși fălosul 

rege abiă a scăpat cu fuga îmbrăcat în haine 

de slugă. 
Pe Unguri ia mai învățat minte Ștefan-cel- 

Mare, cum sciă el să facă. Pe atunci stăpâ- 

niă peste Unguri craiul Mateiii, Român de 

nâmul lui, căci după părinți eră Corbea din 

Oltenia, și-și schimbăse numele pe latinic de-și 

"diceă Corvinul. 
Acesta a fost cel mai vitez și mai vestit 

dintre câți crai ai avut Ungurii și măcar că 

el şi-a uitat vița lui cea românescă și și-a 

tăcut nume urit printre noi, ne este totuși 

de laudă, în ciuda Ungurilor, că a lor cel 

mai vestit craiu a fost Român de viță şi Ol- 

tean după părinți. Şi-a venit vremea să se 

măsâre odată acești doni vulturi, Mateiă al



Ungurilor şi Ştefan al Moldovei, mai ales că 

Mateiii o luase de sus şi țineă că Ştefan îi 

este numai un fel de slujitor, pus de el de 

Mateiii, peste țera Moldovei. Iar în Ştefan 

crăpă inima de ciudă de atâta fudulie a Un- 

gurului și-l dojeniă. Iar când Mateiu, încredut, 

a venit cu 6ste mare să r&ăpue pe Ştefan, l-a 

lăsat Moldovenul să-i intre în ţeră mai adinc 

şi într'o ndpte l-a isbit în oraşul Baia, i-a a- 

prins orașul în cap şi i-ă sfărâmat Gstea cea 

mare, și însuşi Ştefan a tras cu săgeta în 

Matei, pe când fugeă Ungurul desculț cum 

a sărit din pat. Şi sa ales cu bătaia şi cu 

ruşinea Mateiii și cu săg&ta lui Ștefan în spate 

căci patru ani a purtat-o în carne, în cât nu 

puteă să șadă, şi nimeni nu i-a putut-o scâte 

până n'a ieșit de sine-şi. 

Tot așă a scurtat Ştefan şi trufia Leșilor, 

căci şi aceştia ţineaii tot ca Mateiii, că Mol- 

dova e ţera lor și Ștefan slujitor al Leșilor. 

lar odată când Ştefan eră strimtorat de Turci 

şi a mers la regele Polon, să-l râge de ajutor, 

acesta şi-a bătut joc de Ştefan, din fudulia 

lui cea multă. Căci, fiind în tabără, pe când 

Ștefan, singur cu regele în cort, îl rugă și-i
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spuneă, la atâta la adus regele cu nevoirea, 

că Ştefan nescind ce mai face a îngenunchiat | 

în faţa lui, rugându-l. Atunci tote aţele cortului 

s'aii deslegat, pânza cortului a căzut — căci 

asta eră potrivită așă de fudulul rege — și 
întrega tabăra a v&dut pe Ștefan în genunchi. 

A tăcut atunci Ştefan, dar i se umpluse inima 

de mânie, de atâta faptă de mișel și -de așă 

lucru copilăresc al Lchului. Și n'a mai așteptat 

ajutor şi a plecat. lar când după aceea craiul 

Albert a venit cu t6tă puterea 6stei sale, asupra 

lui Ştefan, ca să arete lumii că întradevăr 

Lehul e stăpân al Moldovei, Ştefan i-a spus 

să nu sapropie, căci are să-l facă de riîsul 

lumii și să-i deă o bătae ca să no uite L.eşii 

cât or trăi. Albert sa apropiat, iar Ştefan la 

bătut cu negrăită cumplire în codrii Cosmi- 

nului și a prins ste multă, prinți și gene- 

rali și vestiți boeri leșesci şi rude de-ale 

craiului, Şi ca să-și r&sbune sufletul, i-a des- 

brăcat pe toți aceştia şi i-a pus în locul boilor, 
la pluguri, bătEndu-i cu biciul și a arat un 

șes întreg cu ei, apoi a semănat ghindă, dintru 

care a eșit pădurea cea vestită numită Dum- 

brava-Roșie, căci a fost udată cu sângele celor
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mai de frunte Leși. Și întradevăr, de risul 

lumii a rămas fudulia Craiului, iar minte o ţin 

şi astădi Polonii acestă rușine și bătaie, căci 

de atunci e o vorbă printre Leși, că Moldova 

e cimitirul Polonilor, 

XVI. 

Fericită eşti tu, Oltenie, țeră a Basarabilor, 

între tote ţările locuite de Români! In pă- 

mintul t&i a cădut din stejarul Romei cea 

mai sănătâsă ghindă și din acesta a ieşit ste- 

jarul Basarabilor care şi-a întins ramurile cu 

încetul peste întrega Ţeră Românescă. Dintre 

câți Duci şi Voevodi Români sai svircolit 

de-alungul vremilor şi în mijlocul poporelor 

năvălitâre, să întemeieze o domnie statornică 

şi să caute cuib adăpostit din care să se îm- 

prăștie vulturii, nică unul n'a avut norocul 

vostru, Basarabilor! V'a urdit Dumnedeiu așa, 

va dat locul cel mai apărat şi puterea de-a 

răsbi, ca să fiți păstorii turmei românesci, iar 

numele vostru și țera vâstră osia pe lângă care 

s'a învirtit — și să dea Dumnedei să se învir- 

tescă de-apururi,— întreg nemul românesc. 

Din 'Ţera Basarabilor..-(. Coșbuc. 6



  

„ In puternica cetate a Severinului, cea făcută 

de la 'ntâia descălecătâre a nemului, pe apa 

Dunării și 'n munţii Oltului, acolo va fost 

vatra. Nu cunâscem mai în adâncul vremii 

nici faptele vâstre, nici numele vostru, căci 

n'avem scrisâre de pe atunci. Dar vedem ur- 

"mele puterii vâstre și ale sufletului vostru ro- 

mânesc, care neştirbit laţi.avut din vec. Aţi 

stăpânit cu numele de Bani, ţera dintre munți, 

Dunăre și Olt, şi vi-o numeați Banat al Seve- 

rinului. lar după ce Ungurii vai strimtorat 

venind din sus pe Dunăre, aţi lăsat Severinul 

şi vați mutat scaunul la Strehaia. 

Adi nu se cundsce nimic din vechea vâstră 

capitală de la Strehaia, de cât cetățuia, care 

acum e biserică, dar după t6te ale ei se vede 

că a fost loc de apărare, căci și astădi te 

miră de zidurile tari ce-o împrejmuesc, în care 

sunt făcute anumite ferestrui pentru arcul și 

flinta dinăuntru. Trei Domni de mai târdiii, 

toți trei Basarabi și cei mai aprinși spre răs- 

boaie, aă înoit cetatea vâstră, Mircea Cel Mare 

şi Mihai Vitâzul ai voit s'o aibă tot cetate 

cum a fost, iar Mateiii Basarabul a făcut-o 

biserică,



De pe vremea domniei de la Strehaia ne-aii 

mai r&mas alte două cetăţi ale vâstre, Gura 

Motrului, de unde vedi departe pe cele trei 

văi mai de căpetenie ale Olteniei, pe a Jiului, 

pe a Motrului şi pe a Jiortului. Pe urmele 

cetăţii a făcut mai târdiă Matei Basarabul 

biserică. lar altă cetate vi-a fost Topolnița, 

cea înconjurată de trei părți de văi adânci, 

la un loc înfundat, cale de vre-o trei cesuri 

de la Severin. 

lar când și la Strehaia vi s'a părut locul pre 

la margine, căci Românii voștrii se întinseră 

și peste Olt, vați mutat scaunul Domniei la 

Craiova, pe apa Jiului. 

Banii Craiovei, saii ai ţării Severinului, ai 

împreunat țera lor cu a lui Negru-Vodă și-aii 

pus temelia domniei muntenesci. Și aii domnit 

neîntrerupt familia Basarabilor în scaunul țării 

patru sute șese-deci şi patru de ani, când ur- 

mând fiul pe tată, când sărind Domnia la 

vrun nepot oră la alt-cine-vă tot din nemul 

lor, până la Constantin Brâncovânul cu care 

s'aii stins Basarabii, căci și el și băeții lui, patru 

câți aveă, ati fost uciși de Turci și jupuiți 

de vii. Iar cu Basarabii de-odată sa stins și



84 

mărirea țării, s'au stins obiceiurile strămoşesci 

și domnia pămîntenă iar scaunul a încăput pe 

mâna Grecilor trimeși de Turci să «gospodă- 
rescă> ţera. 

Stema veche a țării Severinului eră un leii; 

„a lui Negru-Vodă eră un șoim ori un vultur. 

Și pentru vechimea lor strămoşâscă sai păs- 

trat aceste semue în stema României n6stre 

de astădi, adăogându-se și vechiul semn al 

Moldovei care eră un cap de boii cu luna și 

cu stelele între cârne. 

Banii Craiovei aă rămas stăpâni în ţera lor 

și după ce sai unit cu domnia întemeiată de 

Negru-Vodă. Cât ai domnit Basarabii în Mun- 

tenia, banul Craiovei eră singur judecător din- 

colo de Olt, căpitan al oștii câtă o aveă, și-și 

cârmuiă țera de sine-și, dar eră ascultător 

Voevodului, EI eră cel dintâiii dregător al Ţării- 

Românesci, cel mai mare boer în divan și mâna 

dreptă a lui Vodă. Dar după ce saă stins 
Basarabii şi Domnia ţârii a ajuns pe mâna 
Grecilor, banatul Craiovei a fost alipit cu to- 
tului-tot de Muntenia și sa șters numele de 
Banat. lar Banilor li s'a luat drepturile cele 
aveai din strămoși și așă ei scăpătând din



Domn în Domn, în urmă li sa stins și dre- 

gătoria şi numele. 

Mihai - Vitezul, înainte de-a fi Domn al 

ţării, a fost ban în Craiova. De el dice cân- 

„tecul «Auzit-aţi de-un Olten, de-un Olten de-un 

Craiovean ce nu-i pasă de Sultan?» Dacă nu 

ne-ar fidat Oltenia nimic alta pe lume, decât 

pe singur Mihaiă-Vitâzul, ea tot ne-ar rămâ- 

neă cuib sfint dintru care ne-a eșit vitezul 

cel cu șepte suflete, acel Mihai ce sare pe 

şepte cai de strigă Sultanul vai! 

XVII. 

De la Rimnicul-Vilcei, Oltul își mai astim- 

pără cursul, căci sapropie de şesuri. In cotitul 

săi drum trece pe lângă câte-vă schituri, lasă 

la drepta vestitul sat al Riurenilor, care odată, 

pe vremea moşilor noștri, vedeă adunându-se 

pe colnicele lui pe la sărbătârea Sfinta Maria- 

mică, țărani de pe apele Jiurilor, până de pe sub 

munții Hațegului, și de pe la Severin și de 

pe lângă Dunăre, şi de dincolo de Olt, de pe 

apele Argeşului și ale Dimboviţei. Ce amestec 

de lume și de porturi! Călugării de pe la tâte
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mănăstirile şi de dincolo și de dincâce de 

Olt, sadunaii să-și cumpere pentru anul în- 

treg c6ră pentru lumiînări, unt-de-lemnul și 

tâte de câte aveai trebuință. Țăranii veniati 

să-și cumpere unelte de lucru, boerii și lo- 

cuitorii de prin orașe cele trebuincidse lor. 

Veniati negustori de departe, de peste graniţele 

țării, din Ungaria cu boi și cu cai, din Ardeal 

cu fierărie, de la Brașov cu lipscănie, Turci 

până de pe la Tarigrad soseaii cu mărfuri 

de băcănie, iar de peste Prut din Rusia so- 

seau cu cojâce și cu blănării. Din Austria 

şi Germania veniau negustorii cu pânzărie 

și mărfuri de modă mai ales pentru cocâne. 

Acum Oltul trece printre bogatele podgorii 

de prin prejurul Drăgășanilor! si udă pslele 

dâlurilor, cari încă din adâncimea vremilor 

erati vestite în tot cuprinsul țării și departe 

peste granițele ei pentru bunătatea vinului. 

Și iarăş mănăstiri de-a drepta şi de-a stânga 

lui. lar pe apă chiot și mișcare de plute câte 

vin aduse de apele Oltului și ale Lotrului, din 
munți. 

” Şi-ăşă printre mânăstiri și vii Oltul alunecă 

la vale și ajunge pe șes. Trece pe lângă Sla-
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tina, vechiul oraş aşezat acolo de Mircea-cel- 

Mare, şi se isbesce cu mânie nebună de stâlpii 

celui dintâiă pod pe care-l întâlnesce în drum 

de când a intrat în 'Ţera-Românescă. Rit 

obicinuit să vadă numai oști trecând pe malu- 

rile lui, deprins saudă tot sgomot de arme și 

să vie de-apururi mânios, «mare și tulburat 

și cu sânge-amestecat» cum dice cântecul, 

Oltul n'a putut suferi pod peste el nici-odată, 

De când se pomenesce din vorba bătrâni- 

lor și din scrisul cărții, nici noi Românii 

nici neamurile străine câte ai vînturat țera 

nâstră, nam avut pod statornic peste Olt, 

până 'n dilele nstre. Strămoșii noștrii, Ro- 

manii, ati avut pod peste Olt de din jos de 

Râmnicul-Vâlcei, pentru trecerea oștilor, dar 

numai din scrisâre scim că Pai avut, căci 

urme nu se mai văd. | 

Acum vro cinci-deci de ani, noi am făcut 

cel dintâiii pod stătător peste Olt, la Slatina- 

Dar l-a rupt apa, după scurtă vreme. Apoi 

pe vremea lui Cuza-Vodă am tăcut al doilea 

pod, cu mult mai trainic, de fer, dar si pe 

acesta l-a rupt Oltul. Cel deal treilea însă
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făcut mai de curând, prin puterea lui și mi- 

nunatele-i așezări, a biruit mânia Oltului. 

Multă apărare ne-a făcut Oltul cel neiubitor 

de poduri! Nemurile păgâne ai luat de-alun- 

gul şi de-alatul Moldova şi Muntenia venind 

de spre Răsărit, dar la Olt s'ai oprit, căci prea 

le-a fost cu greutate să-l trecă. Și așa a r&-i 
mas scutit cuibul Basarabilor. Uneori ai ma 
tăutat ele vaduri ca să-l trecă, și până în ziua 
de astădi ne mărturisesce numele Vadul Cu- 
manilor pe unde ai trecut aceşti păgâni nu- 
miţi Cumani și veniţi de prin părțile Moldovei 

unde-și aveai stăpânirea pe locurile şese. 

Acum Oltul trece pe lângă satul Branco- 

venii unde sa născut Mateiii-Vodă Basarabul, 

și murmură pe sub ruinele ce-ai mai rămas 

din falnicul palat al Brancovenilor cari ai dat 

țării pe cel din urmă Domn. pămîntean, îna- 

inte de apucarea scaunului de către Greci, pe 

Constantin-Vodă cel jupuit de viă în Țarigrad. 
Pivniţele acestui palat erai așa de largi în cât 

te puteai învirti prin ele cu carul cu patru 

boi, dar adi n'aii rămas din tâte decât zidurile 

umede ale cetății, înălțându-se posomoriîte pe 

un vîrf de deal. Oltul își domolesce alergă-



  
Tudor, «Domnul»
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tura pe aici și parcă rămâne pe gânduri, 

privind la ruine. Câte na vădut el, de când 

taie Carpaţii, câte cetăți ridicate nu le-a vă&dut 

ruinându-se până 'n pămînt! Ela v&dut popâre 

născându-se, şi murind apoi, pe malurile lui, 

de mult pe când nimeni nu se gândiă să scrie 

cele ce se petrec în lume, a vădut potop de 

nemuri pe aici, din apa luiaă băut Dacii cei 

răsboinică și se bucură și el vădându-le pu- 
terea lor. Şi a vădut venind grozavele oști 

ale Romei, și atunci s'a înfiorat și el de spai- 

mă, audind sgomotul cetăților ce se prăbușiaii, 

gemetele unui neam ce periă și încăerarea 

cea fără sfîrșit ce eră. Cât sânge nu i-a înroșit 

apa lui, și câtă povară de morţi a trebuit el 

să ducă peste munţi în Dunăre și în mare! 

lată-l însă acum tresărind de-o dată. A vădut 

satul Fărcaș și și-a adus aminte de Mihaii- 

Vitezul, de omul cel ce avuse o fire așă de 

potrivită cu a Oltului! De aci din Fărcaş se 

născuse popa Stoica, vestitul popă de care 

cântă poporul că «lasă tâca netocată, plecă 

în răsboii să se bată». Multă Turcime a tri- 

mes în lad popa Stoica, şi i-a rămas numele 

de poveste, căci a ajuns unul dintre cei mai
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viteji căpitani ai lui Mihaiu, și câte bătăi a 

purtat nici pe una n'a pierdut-o. 

XVIIL. 

lar unde se varsă Oitul în Dunăre, de-a 

drepta e Islazul, de-a stânga 'Turnu-Măgurele. 

Alte dou& locuri, ale căror nume vor fi pome- 

nite prin cărţile n6stre de-apururi. 

După cum din Oltenia sa rădicat steagul . 

mântuirii noastre de domnia Grecilor, când 

“Tudor-Vodă a plecat cu pandurii lui să ceră 

Domni Români și păminteni, tot așă stegul 

mântuirii noastre din ghiarele Rușilor tot din 

Oltenia fu rădicat. Ce vremuri ai: mai trecut 

peste noi! După ce ne-am scăpat de nemu- 

rile cele trecătâre şi ne-am întemeiat și noi 

țări, n'am mai avut răgaz de vecinii cei sta- 

tornici. Atunci îndată, după descălicare, ne-ai 

copleşit Ungurii cu trufașa pornire, să le fim 

supuşi, căci din țera lor am ieşit, Și pe lângă 

ei şi Leșii! lar după ce i-am bătut și i-am a- 

lungat din ţeră, ca să scie că nu e a lor, ne-ai 

cutropit Turcii. Nu vina noastră, ci oboscla 

ne a plecat capul;. nu mai avem suflet în gură



şi putere în brațe să ne batem fără contenire 

şi cu Turci, şi cu Unguri, şi cu Secui, şi cu 

Leși, și cu Tătari, şi cu Cazaci, tot neamuri tari, 

cari căutau să ne mai învrăjbescă şi pe noi 

de noi, pe Munteni cu Moldoveni. E de mi- 
rare cum un popor ca noi, așezat între atâția 

vecini neastimpărați şi răi, gata să ne facă răs- 

boiul de tote părțile, nu numai că n'a perit, 

dar sa întărit parcă tot așă ca fierul de bă- 

tăile ciocanului. De Cazaci nu se mai aude . 

nimic, de 'Tătari nici atâta, parcă i-a înghiţit 

pămîntul, Leșii şi-au perdut țera și domnia 

şi-au ajuns pe mâini străine. Turcii nu mai 

aii nici o putere și-aii cădut ca să nu să mai 

rădice. lată-i dușmanii noştrii de vecuri, cei 

tari odată, aşternuţi pămîntului, iar noi bă- 

tuții de sorte rădicaţi de-asupra lor! 

Și așă, căduți sub puterea Turcilor, am a- 

juns dilele când ei ne trimeteai după placul 

lor Domni greci, şi ne-am pomenit de-odată 

că țera nostră e a Grecilor, ale lor moșiile, 

ale lor dregătoriile, ale lor tâte. Dar sa ră- 
dicat Tudor, O Itenul, şi ne-a scăpat de Greci 
şi iarăș am avut Domni păminteni. 

Dar din mâna Grecilor, am ajuns pe-a Ru-
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şilor, cari ati avut şi-o să aibă cât vor trăi 

pofta nesăţidsă dea înghiți și dea perde 

nemul românesc. Şi ne-ai făcut Rușii legi 

asupritâre și ne-aă închis școlile românesci — 

căci ziceai ei că «<mojicului nu-i trebue carte» — 

și s'aii trudit să ne facă România ţcră mus- 

călescă. Și iarăși s'ati rădicat Românii, la 1848 

ca 'să-şi' scuture jugul muscălesc. 
Acolo la Islaz, pe marginea Dunării, s'a ri- 

dicat stegul revoluţiunii. Acolo sai adunat 

Românii ca să jure pe cruce și pe Evanghe- 

lie, că nu vor stăpânire în ţara lor așă cum 

o vrea Rușii. O mână de ste, care sa tot 

sporit cu ţăranii de prin satele pe unde tre- 

ceă, a plecat de la Islaz spre Bucuresci. In 

urmă revoluțiunea a isbucnit în tâtă țera. Bi- 

nele ce ne-a sosit dintru acestea, a fost că ne- 

am scăpat și de Ruși, dar mai ales ca după 

vre o câte-vă ani am avut puterea să ne unim ță- 

rile şi din Moldova și Muntenia să facem un 

singur scaun, o singură stăpânire, și ca Domn 

am ales noi, după voirea şi unirea n6stră, pe 

Cuza-Vodă. In vremile măririi nostre pe Domn îl 

alegeă ţera, dar noiuitaserăm acestlucrude mult,
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căci Turcii nu ne-ati dat voe atâta amar de 

„ani să ne alegem noi stăpânul. 

După ce ne-am scăpat de Ruși, cum ne-am 

scăpat și de cei-lalți duşmani pe rînd am r&- 

mas numai cu Turcii. Dar le-ait venit şi lor rîn- 

dul în scurtă vreme, căci nai trecut nici 

dou&-deci de ani de la Unire, când Oltenia 

nâstră pe lângă Dunăre se umplu de oști şi 

tunurile nostre fulgerând duceau "flacără și 

perire dincolo de rîi în cetățuile turcesci! La 

Calafat a cădut cea diniiiă ghiuleă turcescă, 

trimisă din Vidin, ca să ne vestescă răsboiul. 

Cel din urmă răsboiti dintre atâtea sute câte 

le-am purtat cu Turcii ca să eşim de sub stă- 

pânirea lor! lar oștile nsstre, îngrămădite în 

Oltenia, și-a făcut pod plutitor şi cu Carol 

Vodă în frunte ai trecut Dunărea la Turci 

acasă, ca să-i batem în culcușul lor. Podul ne-a 

fost la Turnu-Măgurele în fața Nicopolului 

turcesc. Pe acolo ni La ursit Dumnedei, de 

vecuri, pentru că Mircea cel Mare pe la Ni- 

copoli a trecut Dunărea pe gheță şi a bătut 

pe Turci pe câmpiile Bulgare; iar Mihaiă Vi- 

tezul tot pe ghiaţă și tot pe la Nicopolia a- 

„lergat ca o vijelie, cutreerând ţera sultanului
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şi ducând spaima şi foc până sub porţile ce- 

tății împărătesci a Odriului. Pe la Nicopoli 

ati trecut și vitejii lui Carol-Vodă, dar cu alt- 

fel de sabie și cu alte gânduri. lar la Plevna 

am pus capăt stăpânirii turcesci asupra nostră, 

am rupt lanţul care ne ţineă legați de șese 

sute de ani. Câţi domni viteji ai noștri nu 

şi-a pus capul, ca să ne scâtă din robie şi 

cât sânge românesc n'a curs pentru liber- 

tatea ce ni-am smuls-o noi din redutele Plevnei! 

Turnu-Măgurele a fost cetate, mai până 

pe vremea părinţilor noștri. Ea sta încă de 

pe timpul strămoşilor noștri, de pe vremea 

Romanilor, și apără gura Oltului și Olte- 

nia întregă despre Dunăre. Nesfirşite lupte 

am purtnt noi cu Turcii pentru cetatea Tur- 

nului. larăș o potrivire a sorții, că noi dela 

Turnu am pornit cel din urmă r&sboii cu Sul- 

tanii, precum cel dintâitt răsboii ce lam pur- 

tat a fost pentru el. Când s'aii apropiat de 

noi Turcii, pe vremea venirii lor, ati năzuit 

spre Turnu iar Mircea cel Mare cu toată vi- 

tejia lui n'a putut să-l mântue. Și a rămasal 

lor, până pe vremea lui Vlad-Vodă Țepeș, 

vitezul cel fără de spaimă. Acest Domn a
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bătut cumplit pe Turci și le-a luat Turnu. 

Dar după mârtea lui Țepeș, Turcii iarăşi ne-ai 

cucerit Turnu. Mihai-Vitezul însă, din noii la 
smuls din mâna lor, dar Turcii după mârtea 

lui Mihai iarăși ni l-aă luat. În timpurile din 

urmă a încăput iarăşi în mâna nstră, și de- 

acum n'o să mai pue “Turcii mâna pe el cât 

o fi Prutul și pămîntul! 
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