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IN ZĂRILE TRECUTULUI |. 
a, „dură ceilalți (ăcuitori. ce 

ru Jost mai în inte, unde sint? 
rari nici se stai stiu, ici se: 
sti Doiitenesc, nici Jăear ce= 

„rasi dinb'areia se mai numesc, ! 
-* sau ce limbă tu Ji avut cute 

nai ştie? Şi de ru fi fost ră- 
+ mas cinerusi, încă utâla. sau. 

rinostecut în cei si de-pre 
- upmă tăcuitori; cât îngrovati 

. E de tat sdut, de nu se ini vede * 
jiinie de dânşii aicăini în 

Spâtarul N. Milescu, 

a 1 

LD) e mult, cu opt sute de. ani inainte: de 
„Hristos, trăiă pe văile acestea un neam 

de oameni războinici, -aspri la fire și la chip, i, 
“cu numele de Sciţi. Ei stăpâniau, de călare, 
toată câmpia întinsă din Marea-Neagră până? 
pustiurile mlăștinoase ale Donului; iar în par-" 
tea muntoasă, în mândra cetate a “Carpaţilor, ? 
hălăduiau Agatirşii, O-viţă mai aleasă, desfi- 
cută din neamul cel nare. al Tracilor. Retraşi! 

-- AI
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„dit “vadul gloatelor, pribege, apăraţi: de intări- | 

turile - munţilor, şi aproape neștiuţi de. lume,- 

- Agatirşii duceau acolo -o vieaţă așezată şi li- | 

„miştită,. îndeletnicindu-se unii cu -creşterea vi-: 

telor, alţii cu viile, ori cu albinele, "de răul câ- 

„rora se ziceă că nu poate. nimeni "pătrunde la 

ci, — cei” mai. din lăuntru strângând . aur din 

prundul râurilor, sau scoţându-l din desfun-. 
„ dăturile munţilor, şi toți laolaltă alcătuind o. 

* familie de .oameni voinici, harnici şi” -sănătoşi, ” 

“cari se purtau gătiți, în. haine." strălucitoare, 

“trăiău în belșug şi ?n bună înţelegere, îşi iu- 

biau ţara lor frumoasă şi păzită, din: care-nu 
" eşiau - niciodată, - -aveau : cârmuitori pașnici, "în. 

lesniri multe, şi legi puţine, pe cari le puneau. * 
„în versuri şi” le ?nvăţau pe dinafară  cântân- 

du-le. — Alta cu totul 'eră vieața Sciţilor în: : 
“lârgul câmpiilor. Ei maveau îngrădire, nici aşe- 
“zare statornică în vre-un loc, ci, ca-pulberea 
“purtată de. vânt, „roiă miălțiinea lor pe văile a- 
pelor, ducândi-ș -și turme, și cars, ȘI tot _cuprin-" 

sul in voia întâmplării, fără nici o' legătură în | 
urmă, fără nici Sţiiită ?nainte. Cărturarii vre-- - 

milor acelora ni-i arată rOȘCaŢI la față, greoi 

și mătăhăloşi la: trup; cu braţe lungi și butu- ... 

„coase, cu pieptul. larg păros şi capul plecat îna- - 

inte, — de altfel iuți la mişcări, călăreţi: buni 
şi arcaşi iscusiţi. Imbrăcămintea: lor eră un fel 
de. contăşe lungi până “la genunchi, încinse la 
brâu “un şerpar îngust, " nădragi > strânşi. “la 

gleznă, pe cap o cușmă tuiguiată şi în picioare 
A
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meși ce piele groasă; iarna purtau sărici largi. 

| și lungi până ?n călcâe, = — hrana şi băutura lor .. - 

"de căpetenie eră laptele. de iapă.. Ei străbăteau 
* depărtări mari, așă în gloată; năprasnici ca o. 
“vijelie se năpuștiau peste alte neamuri, pustiind 

totui' în. calea! lor, bând 'cu lăcomie sălbatecă A 

din sângele celui dintâi dușman căzut, împrăş- 

“fiind - groăza duiumului lor - până ?n câmpiile 

- bătrânei Asii — leagănul vechilor :  noroade, cari. - 
au împânzit pământul. Biruitori, încărcau pră- 

“zile pe spinarea robilor şi: se.ntorceau în. ţara 

lor. Aici, fiecare Scit aduceă în fața regelui ca- 

petele vrăjmaşilor pe cări i-a-ucis el, şi, după 

numărul acestor dovezi de „vitejie, işi primiă 

- partea lui. de pradă. Apoi; jupuind pielea . de 

pe aceste. capeti='o răzuiă cu.o coastă de bou, 

și-și făceă şervete . pentru :masă, iar din -tidva 
uscată — cupă de băut. Ei puttau în vază pieile 
“acestea, ațârnate de frâul calului, şi se făliau cu 

ele. Cei cari aveau mai” multe” le .coseau 'una de 

ălta, şi-şi făceau o manta lungă, de găteală. , 

“In fiecare an, la o zi anumită, serbau,cu toții 

pe zeul războiului, — înfățişat printre sabie 

veche, * "pe: care-o înfigeau : deasupra 'unei gră- 

-mezi mari, de lemne, şi-i jertfiau cai şi oameni, 

„câte unul la 'sută din robii „prinşi în războaie,— 

“pe. robii aceştia, : 'sorțaşi morţii, după ce-1 stro- 

piau cu vin pe cap, îi ucideau; cu sângele lor 

“udau sabia la care se: ?nchinau, apoi le tau 

"brațul drept, cu umăr cu tot, și-l aruncau încolo, 

"departe de trup; risipite astfel, trupuri şi braţe 

»
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“rămâneau pe câmp, de mâncare fiarelor şi. păr 

- sărilor. de pradă.—Când regele muriă, îl spin- 

tecau, îi curățiau pântecele, îl umpleau cu mi- 

_rodenii,; şi-l purtau întrun car; descopenit pe. 

“la toate triburile lor; cei cari. ră întâmpinau îşi - 

-crestau "fruntea, în semn dc jale, și-și înfigeau 

săgeți în brațul stâng, — întrun “mormânt larg 

îl așezau pe un pat de crengi între gratii de 

suliţi, înconjurat de arme şi odoare scumpt, 

iar. ca să aibă cine-l! iubi şi îngriji pe lumea ” 

„cecalaltă, ucideau Şi *ngropau lângă el pe':una 

din soțiile lui, un bucătar, un paharnic, slugL. 

„credincioase, cai. şi 50 de călăreţi înarmaţi. 

Când pe la sfârşitul veacului at şaselea îna-: 

inte de Hristos, Dariu, regele Perşilor, . veni 

în. fruntea „unei” spăimântătoare. oști, . să pe 

N depsească „pe Sciţi, pentru năvălirile ce mereu 

"le făceau î în bogatele ținuturi ale Asiei, - aceştia, 

dând foc. fânațurilor și astupând fântânile, se . 

traseră cu tot, cuprinsul lor 'în desimea. pădu- 
rilor, depărtate. Dariu îşi osteni în -deșârt. gloa- 

tele, orbăcăind în pustiul câmpiilor sterpe. Lipsa 

de hrănă și de adăpost îl hotări să se întoarcă, 
Un sol Scit îi aduse atunci un guzgan, 0 broa- 

scă, 0 "pasăre, şi. cinci săgeți. Cum solul nu 

vorbiă, :Dariu înţelese că. Sciţii îi. închină,. cu 

“aceste, semne, „pământul, apele, „aerul și armele: . 
lor, . | 

„= Nu, zise. Gobrias,: o “slugă pricepită a 
lui Dariu,. eu cunosc:tâlcul acestor pilde obiş- 
„nuite la. Sciţi, şi-iată ce nec spun ei cu solia lor: 

Ei
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Dacă n nu veţi ști sbură pe sus ca  paserile, ori. 

ca broaștele. nu veţi trece apele înnot, ori nu r 

veţi fugi pe, sub pământ ca şobolanii, -. aici... 
eți răinâneă cu toţii, : ucişi - de săeehle noa- 

stre?. ! : . ; 3 , 

„Şi Regele Perşilor se. întoarse cu , oastea sfă. 
rârmată de truda și de greutăţile unei călătorii 

lungi şi fără noroc. .Din asta; se vede „cât: eră 

de greu, chiar pentru o putere mare ca a lui . 

„Dariu, să “lovească pe Sciţi în ţara lor” întinsă;— 

fără drumuri>şi-fără aşezări de baștină... Călă- 
reți buni, trăgaci iscusiți, îndurători la frig și 

„la osteneală, Sciţii ar fi. putut întemeiă cu vre? 

“mea o stăpânire puternică și trainică pe „văile 

acestea. :Dar nu-i trăgeă inima la muncă, şi 

prin nimic- nu legau ziua de ieri cu cea de 
mâine, Numai o mică pârte din “neamul lor 
„erau plugari,: şi aceştia strângeau. roadele_câm-— 

pului, nu pentru hrana lor, ci pentru ca să le.. 
vândă Grecilor de: prin Jimanurile Mării Ne- 
gre. ar grosul neamului Scit trăiă mai mult. 

în- pribegie, vânturându-se de colo-colo, săracii 
pe jos, bogaţii călări, sau tolăniți sub covilti- 
zile de piele ale carelor lungi.cu câte șase osii. 
— palate călătoare pe netezișul câmpiilor pus- 
tii. Ce urme să. lese un astfel de popor despre 

trecerea lui pe pământ! , 
Intr'o scurtă poveste îşi încheiau Sciţii toată | 

istoria trecutului lor: „Cu, yre-o mie de: ani 

înaintea lui Dariu, trăiă Targitaus, fiul lui Joe. 
Și al fetei râului Boristene, EL aveă trei fe-
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- ciori, Ș şi nu:se e puteau „ îţelege care” dintre. ci să... - 

fie: Sciţilor” rege. “Intr o zi căzu din: cer. uni. plug; N 
o 

"“un- jug, O secure: şun pahar, toate de aur. Voi. _ 

KE 

fratele mai mare. s'apuce! el aceste. daruri, - dar. - 

iute- şi trase miâna : — că. darurile” erau” ca: focul. : - 

de fierbinţi. “Se fripse şi fratele mijlociu. Veni a 

rândul celui ; mai “mic. “Acesta” întinse mâna, “lei. 
7 

. luă, şi fu rege.” MR - 

„Atâta. ştim deşpre începutul depărtat al să. 

| “ilor - — ŞI poate € că nici ei nu. ştiau mai: mult: . Ni
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ot pe tremile-acelea; - în “notar. cu Sciţii, 

. “ntinceă. țara Tratilor către miazăzi 

„Şi apus, până în stâncile. Balcanilor - — -mun- 

tele Ticmus; „Cum îi ziceau pe atunci — pragul 

strălucitului regat.al Macedonici. Popor inare 

"şi vrednice îni“războaie erau Tracii, dar desfăcut 

“în neamuri niulte,: și la „prea mulţi stăpâni îm- 

părțit. Ie . 
Cu. patru “sute. de sani înainte. "de Hristos; 

„regatul Macedoniei, întărindu-se și *ncepând a-și 

lărgi graniţile, împinge duiumul Tracilor încoace. 

"Geţii, o ramură puternică din tulpina Tracă, 

„năpădesc în ținuturile „Sciţilor, :îi: mătură pen- 

tru totdeauna ! din câmpiile” Dobrogei şi ur- 
zesc ci. ţară şi. stăpânire nouă pe. valea Dună- 

rii, „din Marea- Neagră, până 'n poalele” Car 
N a
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paţilor. De aici, se răpăd călări si mai pradă în 
câtevă rânduri ţinuturile mărginașe ale boga- 
tei Macedonii: .Dar în vara” anului 335 (înainte: 
de Christos) 'Alexandru-cel-Mate ' năvăli în-! 
to moapte, şi, înaintând! prin  lanurile .de 
grâu” de pe Bărăgan,. îi: prinde pe neaşteptate 
între. zdrobitoarete Tui falange, îi bate şi-i go- 
nește până; la un oraş_de lemn, căriiia-i dă foc, 
şi se *ntoarce biruitor, încărcat de prăzi, de 
robi și de ostatici, Mai târziu, după moartea 
lui  Alexandru:cel-Mare și * frângerea  uriaşei, 
lui împărăţii în patru, se ispiteşte şi Lizimac . 
să răpue pe Geţi, dar, de astădată, aceştiia-şi 
pustiesc ţara şi-l lasă să. înainteze, “până ce 
oastea lui, biruită de foame, nu mai poate 
luptă.. Atunci îl -împresoară, şi-l duc întrun: o= 
raş al lor, Helis. Aici Dromihete, -regele Ge= 
ților, primeşte cu mare cinste pe Lizimac şi | 
pe-ai lui, le așterne_ pe jos covoare scumpe "din. - 
Macedonia, şi-i ospătează la o mâsă *mpodo- bită, dându-le bucate alese 'pe talere de argint: şi vinuri âromate în cupe de aur. Iar el, ci Geţii "lui, s'ășează la o masă .de rând, ospă-.. „ tând pe talere de lemn mâncări de legume - simplu_gătite, şi bând apă din pahare de corn... _La sfârşit se scoală. şi “ntreabă 'cu, blândeță pe | ( Lizimac: care ospăț i-a plăcut mai mult, al Ma-”. “cedonenilor, sau al Geţilor? N = | n Al Macedonenilor îi răspunde Lizimac. — Atunci, zice Dromihete, de ce-ţi laşi traiui . tău „bun de-acasă şi bogăţiile cuprinsului tău,. o
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'şi vii să: cucerești “o fară, care-şi hrăneşte” asă. | 
de rău pe supușii ei? . =. 

j 

Geţii erau viteji mândri şi: netemători * de ă 

anoarte. Dintre” toâte popoarele peste care-a tre- 
cut Dariu cu marea lui oaste, când a.venit îm: 
potriva Sciţilor, numai Geţii au îndrăznit. să se 

; lupte cu el, și nu şi-au plecat. arcurile, decât. 
răpuşi de covârşitoarea mulțime a Perşilor. Că 
nici mânia cerului-nu domoliă trutia-lor; Ci când 

tună şi fulgeră, ei, încălecând pe cai, răeeau 

gălăgie mare 'și, furioși, trăgeau cu săgețile:?: 

nori. Solii lor, cari cântau din ghitară inainte 

„de a-şi spune solia, întrebaţi de Alexandru-cel- -. 
Mare: dacă se tem de el, i-au răspuns cu mân- 
<lrie: „Geţii nu se tem decât de cer, să nu cadă 
pe e17 

În , 

-Aşă eră poporul care-a stăpânit maj. de. mult” 
locurile acestea. . — Răsărit din. marele trunchiu 

al familiei trace, necazul acesta de ” “viteji . sa 
desfăcut cu timpul în două ramuri: Geţii 

împânzit mai mult pe. dreapta Dunării 

jos “de cataracte; i iar în stânga, spre întăriturile. . 

“munţilor, și-au fost ales „Dacii - pământul__ stă- 
pânirii_ lor. Aceştiia însă împinși mai târziu de. 
gloatele lasigilor, au părăsit șesul și au intrat 
de-al-binelea “în 'munţi, în ţara Agatirşilor, -pe 
cari lesne-i vor fi supus şi sorbit în unda lor | 
proaspătă, plină de putere şi de tinereţă. Și 

astfel, precum odinioară, din familia Tracilor, 
Carpaţii au tras viţa cea mâi aleasă, şi au în- 

. ' . Ă .
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ay | NO Ia A 
grădit-o în adăposturile. lor, tot așă, mai 'în 

“urmă, din: acelaș izvor de oameni, acei cari prin - 

Bărbăţia lor .și prin înaltele lor îisuşiri sufle- 
teşti erau chemați să iasă mai în vază în câmpul | 
istoriei, pe aceeași dâră s'au tras şi în aceiaşi 

munți. şi- -au pus temeiul tării. lor. : e 
7 .. ” _ 

La” vechii Traci fusese mai “de mult un - “preot - 
- înțelept, "Zamolxis. Invățăturile lui spuneau că. 

vieaţa aceasta e nuriai „o încercare, o trecere 

-vremelnică şi plină de: zbuciumări către vieaţa: 

"cea de veci, singura . frumoasă. şi. întru adevăr 

fericită. A trăi cumpătat, a privi “suferinţa ca 

-o binecuvântare și moartea ca 6 mâărituire, ca 9 - 

dulce chemare a milostivului Gebeleizis în înt- - 

părăția liniştii celei de veci, eră, pentru :credin-. - : 

cioşii lui, izvorul adevăratei înţelepciuni și taina 
“adevăratei puteri pe pământ. Din izvorul . acesta 
şi-au tras! Dacii credinţa, tăria şi. rostul vieții lor. 

Vrednici „coboritori. ai Tracilor, ei îşi- făcură un : 
- zeu dări i Zamolxis, o religie din învățăturile lui. :), 
n 

:) Şi el îmi dete ochii să văd itmina zilei 
„ŞI inima-mi umplut-au cu farmecele, milei, 
“În vuetul de -vânturi. auzit-am-a! lui mers. 

Şi 'n glas.purtat de cântec Sumţii duiosu-i i vers . _— 
„Şi tot pe lâng” acestea cerşesc înc? .un'adaos : : 

să 'ngădue: intrarea-mi în veşnicul repaos ! 

N 

„Să blesteme pe-orcine de Miinc-o avea. milă, 
- Să binecuvinteze pe cel ce mă impilă, 

S'asculte. orice „gură Ce-ar vrea ca să mă râdă, 
„ Puteri să pue ?n braţul-ce-ar stă să mă. ucidă, 
- Şacela intre oameni devină cel întâi, . Ce mi-ar răpi chiar piatra ce-oi pune- -0 căpătai, 

Ain « Angăcianru anu Duc»: dr Bine ae: u). IE 
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Intăriţi sufletește, pregătiţi astfel pentru vitejii , 

mari, şi stăpâni pe-o țară frumoasă, bogată Şi. 

Carnică :— anume. par” că, făcută pentru un: ase- -. 

menea popor — Dacii ajung, în mai puțin: de. un 4 

'|seac, să- -şi întindă puterea” peste toate neamu= . . 

| rile ce roiau în câmpiile Dunării, ŞI să "nchege o 

singură. domriie, | 
din cătările Car- . 

păţilor până în. 
limanurile” “Mă- 
rii-Negre... 

Cu “optzeci. de 
ani înainte de 

Hristos, : porun- 
ci profetul - De- 

„. ceneu, 'sfetnicul 

i marelui rege Bo- 

"_erebiste -să .. 
stârpească * iile: 

pentru ': câ: nu 

Cumva ispita bă- - 

“uturii să smin- 
tească firea cea | 
bună. a poporu- kt 
lui şi să-l aba- 
tă. dim vrednicia NE 

lui. Şi Dacii se 
plecară poruncii 
căci pe cât erau 
'Ge aprigi şi de cumptiţi în războae, pe. atâta de | 

blânzi, și de supuși regeliii. și profetului lor. 

    

    

   

  

    

   

ț 
, a i, - 3 

. . . ?
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Numai aşă 'se înţelege cum lau ajuns ei, pe vremea. 
aceea. de vifor şi de întunecate frământări de 
neamuri, la o stăpânire așă - de întinsă şi la. 
o » putere așă de temută. -: 

Dacii erau oameni trupeşi, bine legaţi, şi TO- 

ST baci la muncă; 

—.- purtau părul 
lung, lăsat în 

plete 'pe umeri 
Şi pe spate, ră- 
tezat în drep'ul : 
frunții — barba 

mare, stufoasă, 

li dădeă' o înfă- 
țișare aspră şi 
posomorâtă.: Im » 

brăcămintea lor: 

eră o tunică pă 

nă la genunchi, 

strânsă Co ciu- 

gătoare - peste 
mijloc, ițari lar- 
gi, legaţi la glez- 

„mă cu sfoară, 

sau vâriţi: în o- 

pinci, pe deasu- 

i - pra o “manta 

lungă fără mânici, încopcită pe umăr, — 
fruntașii purtau o-căciulă țuguiată, cei de rând 
umblau cu capul descoperit. Femeile e erau înalte, 
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svelte, mândre la;port, cu.o dulce mlădiere ?n 
mişcări și cu multă blândeţă și. duioşie în chi- 
pul lor frumos, în ochii lor mari, galeși, umbriți 

de gene lungi. Purtau o haină ușoară până ?n 

călcăe, pe deasupra o dulamă până la genunchi, 
strânsă la brâu, pe cap o. broboadă de in sau 

de cânepă, mărgele la gât, şi flori în cosiţe. Ele 

vedeau de casă, torceau, țeseau, creşteau copiii ;: 

bărbații, când nu erau în 'războiu, duceau la pă- | 
“şune hergheliile, cirezile de vite. şi turmele de . 

"oi, semănau în câmpiile roditoare dela “poalele 

Carpaţilor grâu pentru negoţ, şi meiu pentru. 

hrana lor — străvechea mămăligă. Toamna um- 

blau- în cărăuşie : scoborau la Mare belșugul 

holdelor, aurul munților, cai, lână, miere şi ceară, 

- și luau în schimb arme, stofe alese, vase de-" 

bronz, scule şi podoabe, de cari m'aveau ei. larna, 

"în căsuțele lor de bârne sau de vălătuci, adunaţi 

pe lângă „vatră, îşi povestiau isprăvile, „luptele 

şi primejdiile prin cari au. trecut, şi câte au mal :- 

auzit şi văzut prin locurile depărtate” pe unde 

au. umblat, i 

Cât a trăit Boerebiste, âu stat toți la un, cu, 
get, îngrădiți în aceleași: legi şi în aceeaşi: alcă- 

tuire . de vieață. Dar la moartea bunului şi în- 

țelepitului - rege, țara, întregită de et, e întinsă 
de mulţi, şi se rupe ?n bucăţi. Incep iarăși dez- 

binările - Tracilor de odinioară. Lupte crâncene 
înviforează gloatele. şi 'le întorc la vechea lor 
sălbătăcie. Un “veac de sânge şi de foc trece - 

,
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„ca o vijelie cumplită: peste vie aja „acestiii neno-,.. 

"rocit popor. j 

“Şi tocmai în. vremea asta « sa ridică “dela. mia 

zăzi primejdia cea mare, -hotăritoare de vicaţă 

_şi de moarte: Roma. îşi aţinteşte .privirea asupra 

- Dacizi. Valul stăpâdiFir er STATES CE mult peste”. 
5. 

- Tinuturile lirici și ale bogatei . Macedon mii, Că. 

cătile pe că TE. fac . Dacii prin părțile acelea, 

- Și săgețile pe cari le mai răpăd. dincolo. de 

* hotarul țării lor, răspund acum "departe, toc- 

mai; “pe. “malurile Tibrului, în “inimă celei mai 

mândre şi mai largi împărății de pe faţa - pă- 

“mântului: — "Dar trec: şi Romanii; dela o vreme, 

„prin grele: încercări. Atâta "lume, atâta putere, 

€. greu să mai încapă într'o. mână. Minţile se 

tulbură de strălucirea ' atâtor * bogății” adunate 

"cu hapca de prin țările supuse. Un. vânt de răz- -- 

'vrătire, suflă din toate părțile. Marelg__Cesar.. 6... 

ucis în Senat, tocmai când se pregătiă să plece 
în potriva Dacilor. După norocosul August, soa- 

Pa a ei 
rele ?nviorător al Romei îmbătrănite, viimează 

Da ai 

un şir “de împărați nettebniți: Cruzimea, „orgia, 

adânca ticăloşire a 'sufletelor ni mai cunosc nici. Mat Cunosc 1 
o. stavilă. Oamenii. de seamă se 

frica celor nelegiuiţi.— Nimeni „nu “mai crede în. 

dreptate. Şi ?n întunericul 'acesta, în care blân- 
dul Isus 'e răstignit pentrii* Ca adus pace şi iu: 
bire: pe. pământ, falnica pajură Romană pare N 

“a-şi fi lăsat în. jos, aripele-i. ostenite.. Dar se 
vede că tocmai zguduirile aceștea, “tulburând - 
până la fund vieaţa popoarelor, au darul de a. 

  .Y 

= împrăştie de - îi
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“scoate. la Tumină puteri neaşteptate, ridicând. din . 

"<locotul' mulțimii: pe marii Ipovățuitori; chemaţi 

a hotărî de soarta: neamului lor. 
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“nat cârmuitor. Pe tronul împărăției Romane 'stă 

"tindeni meşteri iscusiţi, alege pe o 

"nou -pare c 
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A: trecut optzeci de ani: dela nâșterea. luă 
“Hristos, "Dacii, desfăcuţi de Geţi, îşi au 

țara lor toată dincoace de Dunăre, Dincolo, 
până ?n mare, e Moesia Romană. În fruntea lor 
stă acum. Decebal? Fiic şi cir vederi largi, 
ostaş ager şi fheînfricoşat în războaie, stăpân 
hotărît, înzestrat cu toate însuşirile: unui minu- 

molaticul 'Domiţian, ostaș fricos şi om neinsem = 
nat, i i | on Decebal își întocmește ţara, aduce de pretu-- 

  

ama 

amenii cei mai pricepuți şi-i pune la treabă, întăreşte ora- 
şele, armează pe toţi supușii lui în stare dease 
luptă, leagă prietenie cu neamurile nestăpânite - încă de Romani, şi în această obştească. învio--.. rare, în această măreață, însutlețire; un popor 

ă se ridică la poalele şi în lăuntrul Carpaţilor. Do 
lar în anul 86, mai: ușurând 

e 

| 

. — x 
u-se din griji,.
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N . i „i ai | . DI „ . 

egele munţilor se răpede cu. arcașii lui în“: 

Moesia' vrăjmașă, “împrăștie oastea împărătea- 

„că, ucide pe Sabinus, apărătorul acestor ţinu- 

- turi, pustieşte țara şi pune stăpânire” pe cetă- 

  
“ile ei. — Atunci se. hotărăște” însuși Domițian 

să vie ?n potriva Dacilor. EI pleacă din' Roma, 

cu-oaste muită şi cu 'planuri' mari de biruinţă ;: 

dar în pragul Moesiei se răzgândeşte şi tri- 

mete;, să se măsoare cu fiorosul 'Decebal, pe 

Cornelius Fuscus un „general bătrân, încercat - 

în războaie. 

Trec Dunărea și miaintează *ncoace faliicele- 
pe 

a
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„steaguri Romane, 'zorite de dorul izbânzii. Dar. 

“iată că de sub poalele unei păduri o năprasnică 
vijelie de săgeți s'abate asupra “lor. Viteazul. 
Fuscus e ucis, și 'oastea lui sfărâmată. Câm- 

„piile Moesiei sunt din nou pustiite, — Silit să 
- închee' pace, Domițian se leagă, a da lui Decebal 

- meşteri: şi oameni învăţaţi; ca să-i: întărească - 

„” - țara 'şi să-i' lumineze. neamul; afară-de asta, se - 

, mai leagă:a:i plăti ş'un tribut în. bani, pe fie- 
„- care an, lar pentru ă-și ascunde umilința, fu-. . 
va pdulul împărat trimete veste la Roma Ca biruit. . . 

A pe. Daci,- pune să i-se' ridice, statui şi -arcuri de 
> N trium, şi îmbătat de vinul ospeţelor și de lau- 
A $ dele linguşitorilor, îşi adoarme. astfel mustrarea: 
i și ruşinea în cea mai deşartă. slavă ce s'a''po- 

2 menit vr'o dată în istone. SE 
7 Ci tu veghează, rege cutezător și. paznic ne: 
"nfricoșat al“ Carpaţilor, veghează și: te pregă- . 
teşte pentru lupta cea mare, că de-aci ?nainte - 
ai a da piept. cu adevăratul tău protivnic,! Să 

Pi 
» 

Sc *nchee un veac dela nașterea Mântuitoru-" 
„ -„dui. Impărat la Roma e Traian,.om hotărit, cum- 
osii pănit la :minte — făptură mândră. de ostaş şi 

fire aleasă de stăpân bun în toată puterea cu-: - 
vântului, „de adevărat părinte al poporului său. - 
Cel dintâi gând, grija lui neadormită, e'să spele .. 
cât mai de grabă ruşinea tributului dac, şi- să 
sfărâme pentru totdeauna. cuibul acelui rege tru-: 

_îaş, care sta încă dârz şi neclintit în “marginea : 
impărăției romane. -La izbândirea acestui gând
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pieşte cu multă luare aminte. Trimete înainte: . 

lucrători să abată stâncile şi'să tae un drum prin. 

strâmtoarea cea. lungă 

şi prăpăstioasă| a che- : 
„ilor. Dunării, din Suș 

de Porţile de Fier, pe i 

unde aveau să fie tra- 
: se. şăicele cu provizii . 

- din Moesia ; iar el cu 

"oastea pornește în pri- 
măvară anului 101 ; la 

“Vi liminaciuria, unde vine 

azi satul Costolaţi din.“ 

'. Serbia, așterătiun pod - 

1 de văse peste Dunăre | 

şi, în fruntea legiona-..- . [4 Sep ze E 

“rilor, pășeşte, el în-. i 

„tăi, pe pământul Da- 

- ciei. *  Aşezările cin. 

câmp sunt toate. pă-. 

" răsite. Țara pare.-pus-. 

tie. Dacii. sunt strân-: : 
: şi în munți, în locuri 

apărate; de unde tri- | 

“met - iscoade : să: pâridească - “mişcările Roma= 

“nilor.. Traian cercetează bine locurile, - știe-- 

  
1 

-că întră într'o ţară primejdioasă, şi înaintează: . 

încet; -cu pază mare, lăsând - întăfiri în urmă, 

pentru ca nu cumva, la o. retragere silită, să ră-. 

| mâe descoperit. Inainte de a intră în munţi, î 

“ întâmpină o solie din partea Burilor, un ii ' 

4 — Le a N
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-siipus Dacilor: pe un burete. mare scriiau îm- 
“păratului în latineşte că nu-i cuminte să strice 
pacea încheiată și să le calce țara, şi-l: sfătuesc : 
“mai bine să se ?ntoarcă. Povaţa -o “fi vrut ea să 
fie îndrăzneață, dar'solul, când a văzut chipul 
«măreț al lui Traian, a înlemnit „de spaimă. şa 
scăzut de pe cal. 

“ Incep zările să se 'achidă, Păduzi nestârșite 
se ?nalță ?ntre pământ şi cer, și. pare? ameninţă 
“cu tăcerea şi cu ?ntunericul lor. a 

Şir după: şir se *nfundă sclipitoarele coifuri . 
în umbra văilor. întortochiate și înguste. Cer-: 
;cetaşii furnică în toate părţile, și străji 'sunt 
puse pe “nălțimi, ca nu cumvă! prin locurile 
sacestea viclene, oastea să fie lovită pe neaştep- 
taie. 

” 
'Deodată un strigăt de trâmbiţă dă ştire de 

“Sus să se gătească de luptă... Un freamăt de. 
„arme — şi rândurile se strâng apropiindu- -și 
:scuturile și învălindu-se ca. *ntro platoșă . uria- 
şă: nu mai sunt oameni, € un zid de fier care 
naintează. Pe Timiş în sus, în: meterezele lor 

«dela. Tapac,: Datii stau _la . pândă! cu “arcurile. 
întinse. -Pe aici € drumul cel mai scurt spre” | inima țării, spre mândra Sarmisegretuza cuibul lui Decebal. Aici valea, se” -lărgieşte puțin în: “dreapta Timișului, sub strașina unui. munte se *malță, ca o prispă, minunata aşezare pe care „Şi-au ales-o Dacii pentru întăriturile lor. Din: - jos, în marginea pădiurii, încep deodată. cren- 

bă 

i 

*
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gile s să foșnească, înfiorate ca de-o. suflare de" 

vânt, şi cele dintâi coifuri sclipesc în” luminiş. 

Un şuer ca de vijelie, şo răpăială de grindină, 

cutremură, valea, O pânză „mișcătoare de săgeți - 

  
zbârnâe deasupra pământului, între, cele două 

„puteri. Dar pânza. se scurtează: Zidul de scu- 

“turi ce scapără de izbirea săgeţilor, se împinge . 

tot mai adânc, tot mai îngrozitor. în clocotul: 

Dacilor. Se prăbuşesc mulţi din oastea Romană.
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: Dar” “şiruri proaspete” izvorăsc "mereu: din, „Dă- 

dure, sar crede că toți. copacii: se prefac. în” le- - 

_gionari .şi vin din ce în- ce „mai mulţi, din ca” 

în .ce mâi îndârjiți, — eată-i aproape, --nuri mai, 
„desparte, decât .o lungime” „de suliță. Dacii a- 
runcă arcurile şi se apără cu lăncile, întăritu-. 

rile trosnesc din 'toăte părţile şi, prin” spărtu-_ 
„rile lor, se ?ndeasă: năvala morții ; : braţele se. 
*ncleștează într?o luptă oarbă, desnădăjduită. Și 
peste „această urgic îngrozitoare, deasupra. a- 
cestui învălmășagr e strigăte şi de răbufneli, 

"icerul_se ?ntunecă deodată, ş'o ploaie năprasnică 53 

mai rămas cu zile — o rup de fugă, încredin 
țaţi. că şi zeii. s'au ridicat-în.. potriva: lor. . Se 

vine să spele valea de sânge. - Dacii. — câți. în) 

“povesteşte că în lupta, asta” Traian, văzând că 
nu mai au ostașii lui cu'ce „să-şi lege rănile, îşi 

„rupse. cămașa de pe el: şi-o impărți răniților. 
| 'Dela Tapae, legionarii se ridică pe Țimiş în 
:sus până la” gura Bistrei, . -şi' pe. valea ei, 
iată între . două şiruri de munţi,: se “ndreaptă. 
înspre "cetatea lui Decebal. O solie» din - oameni. 
de “rând, ' capete descoperite, 
rugă de pace. Traian îi trimete, ?ndărăt să spună. 
"regelui lor, că” nu primeşte . -pacea, decât cu su-: 
punerea ţării. Și'n mersul lui: p2 Bistra, dă foc “ 
unei cetăți părăsite, cruță un sat. 
numai bătrâni, femei şi copii; împrăștie o ceată. 
de călăreţi . ce Vor să-i aţie calea, apoi — vă- iZând că se lasă :vreme de iarnă: şi-i tot: mai _Breu de înaintat, — pune lagăr întărit la jumă-. 

în care erau: 

i. întâmpină „cu: 

tă 

. 

N 

îns
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„tătea”. văii şi, pe. tot “draimul “tăcut până aici, 

r. rândueşte oaste de pază; iar cu fruntaşii. se în-: | 

"toarce, să ierneze ntre un oraş din Panonia - — 

Ungaria de azi. IE a 

Iarna treze în linişte, în liniştea pregătirilor. 

“Şi cum, dă codrul în. mugur, împăratul. e în la-: 

găr.. De. aciziricolo : încep greutăţile: cele 'mari. 

Valea nainte se strâmtează, drumul e astupat... 

de bolovani şi de copaci, răsturnaţi, „cete de ar-: - 

î caşi izvorăsc "din toate părțile, stânci se . pră- 

„buşesc: din înălțimi peste călăreţi. —' Cu o muncă. 

şi cu o putere de uriași, legionarii desfuridă ca- 

trec. înariite; Spulberând orice “ întpotrivare,-. 

N grozind “pe VFȚiaş, mai mult. decât cu arizele, 

cu. pasul lor hotărit-și cu înfăţişarea lor mă- 

reaţă. După; o luptă crâncenă, TUTErESC 6 Ce 

ate în -care “găsesc pe: sora regelui şi câteva 

“- steaguri: romane, . amintiri umilitoare + din zilele: 

lui Domiţian.. De astădată vine un sol ales din-- 

tre. fruntaşi, îngenunchează, întinde mâinile, „Cer. 

şeşte 'pâcea, dar nu. cu *nchinărea țării. Traian: 

„ face un semn, şi. oastea pășeşte "nainte. Incă un: 

urcuș greu, peste dărâmături de. stânci - şi subt 

o. cumplită grindină de săgeți. = şi iată că în 

sfârşit. nebiruiții - legionari ” răsuflă m larg, pe: 

„înălțimea unui: tăpşan descoperit, în faţa mân-. 

: drei -cetăți a lui Decebal. Dacii se năpustesc 

„din cuibul lor şi mai încearcă: o luptă: îndârjită, 

“dar sunt zdrobiţi şi de astă dată. Atunci porțile - 

& cetăţii se deschid şi Regele apare. EL vi ine încet, .. 

pr — 
.
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abătut, şi, cu ochii în pământ, întunecăt de du- 

„rerea umilinţii, se pleacă ?naintea biruitorului, 
aşteaptă. In urma lui, în genunchi şi cu mâi- ) 

mile ?ntinse, în mută rugăciune ca ?n fața lui 
“Dumnezeu, stau -căpeteniile .şi norodul cetății. 

"Văzând _ îmipăratul atâta- supunere, 'se. "ndu. 
“plecă şi ?nchee pace. Decebal. se leagă: „A îna- 
  

  

      

  

   

  

   

“poiă toate armele, mașinile, meşterii 'şi fugarii. . 
“primiţi. dela Romani, a-și dărâmă toate întări- 
rile, a părăsi ținuturile cotropite dela vecini şi! 

sa. cunoaşte de prieteni și de dușmani pe prie- 
“tenii și pe dușmanii poporului Roman.” - | 

- Traian puind temeiu pe cuvântul regelui, lasă 
numai 0” mică pază ?n cetăți, şi se *ntoarce, * - 
cu oastea la Roma, unde poporul îl sărbătoreşte | po

 
P
a
s
c
a
 

'«şi-i dă numele de „,Dacicus”, | 

Curând însă” după asta, soseşte veste că le
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_-cebal, rupând “toate legăturile păcii, cu mai îÎn- 

- dârjită pornire se pregătește de luptă, adună. -: 

arme, întăreşte cetăţile. şi răscoală neamurile 

vecine ?mpotiiva Romanilor. „|! a 
IDin nou Traiani e în fruntea. legionarilor..:EF 

pune din vreme pe Apolodor din Damasc să. - 

dureze un pod de piatră peste Dunăre, în drep=, 

tul oraşului dac  Drubetis, unde-i. azi Turnu 

Severin ; şi în primăvara anului 105, calea fiind 

deschisă și: apărată din toate părţile, înaintează. 

cu dastea spre capitala Daciei, hotărit .de astă- 

dată a răzbate la ca prin trecătoarea dela Tur- 

nu-Roș. -Dacii, crezând că vor fi loviți tot pin. 

valea Timişului și a Bistrei, astupaseră drumul 

pe-acolo, aşezând pază mare şi curse viclene: 

prin ascunzătorile munţilor. Romanii păşesc în- 

cet, 'Pe la jumătatea. verii sunt în valea Oltului ; 

în mersul lor dau de-un lan de grâu şi-l seceră.;- 

puțin: mai în sus găsesc un oraș întărit; ridică 

“berbecii şi bat în ziduri până ce-l supun. Dacii. 

se *mprăştie prin văgăunile munţilor. Acum des- 

chide ochii Decebal şi vede cumpăna *n “care-a... 

intrat, primejdia ?ngrozitoare care se apropie 

şi pe care singur a ridicat-o asupra țării lui..EL 

încearcă în vremea asta toate mijloacele :de scă- 

pare, iertate -şi neiertate. Plăteşte oameni fără 

„de lege să ucidă pe Traian. Aceştia sunt prinşi.. 

Atrage prin vicleșug pe Longinius, fruntaş de: 

oaste. şi sfetnic al7ipăratăliii Şi, văzând că nu. 

7 poate află: nimic dela “el, trimete vorbă căliă 

omori în. cele mai groaznice chinuri; dacă Ro- 

, : N 7 Da i 

[i
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manii nu-i vor părăsi ţara. Longinus se otrăveşte, 

-după ce scrisese lui Trăian să meargă inaințe- 
“fără nici o teamă. și fără nici, o, îndurare... | 

Sa “mers Impăratul. Ca o putere dumne- 
zeească a pășit - înainte, ' înlăturând toate. pie- 

     

   

     

  

dicile, rupând toate: stăvilarele cs i se puneau“. 
în cale. Şi eată-l-pentru a doua oară 'în faţa 
Sarmisegetuzei. — Multe triburi dace, încă. dela început, văzând că nu mai e nici o scăpare, se 

„plecaseră de bună voe Steagurilor romane. 'Dar floarea oștirii, tăria ncamului stă aci, în cetate. * şi aşteaptă cu nerăbdare ceasul. de luptă, ceas! *. de jertfă măreaţă, “pentru cinstea_ țării, dacă. Bld nu se mai poate pentru mântuirea ci. : :
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iIncep Romanii să se pregătească. Din. turnul 

palatului, Decebal cată cu neliniște. jos, în larga - 

E deschizătură de plaiu, unde mulţimea de coifuri, 

ce. „mişună scânteind în “bătaia soarelui înfăţi- 

şează. o- privelişte “de pe âlte tărâmuri ; sin 

* clocotirea :aceca de: foc și de aur legionarii par 

mai mari, imai mulți, mai răpezi- în mișcări, — 

. o lume. de uriași înveșmântaţi în flăcări, E 

“Cea din urmă solie “trimeasă,. pentr'o: “incer- - 

care de .pace, aduce răspuns “aspru, scurt, ho- 

Ctărit: Supuriere, sau. moarte. .O clipă stă regele 

    

    rere: „Să murim !”- rcaşii de pe metereze - 

Yestesc RoTaniIOEI Cun-rând de săgeți; cuvân- 

"tul regelui. Un freamăt surd se ridică din: vale. 

-In- şiruri lungi; oastea se mișcă: spre cetate. 

“Berbecii — inamile spăimântătoare, își întind 

spre ziduri. capetele, lor de fier: Urcând din greu, 

scuturile despică pârte prin desimea, săgcţilor. 

  

Ape gânduri, în tăcerea îngrijată a sfetnicilor, a 

apoi, ridicând_fruntea, 2, rosteste cu. mândră du- .. 

Deodată. pornesc toate catapultele. cetăţii, să'm- 

proaște cu pietre, la: început. mai mici, apoi din - 

ce în ce fai. mari , aprigii -năvălitori se opintese 

să răsbată ?nainte, când eată că o. gtoaznică 

„prăbuşire de bolovani Şi: de stânci: purcede. de 

pe ziduri; hăue valea Şi .se cutremură toată ca 

_de-o năprasnică dărâmare de! munţi, — învăl- 

„măşite rândurile romane se frâng îndărăt, O 

fulgerare de speranţă lunecă pe faţa lui Decebal. 

“Inimile Dacilor se 'nviorează, şi strigăte de bu- | 

„ curie zbucnesc din toate părțile.:
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"Dar prinde-a bubui pădurea de lovirile to- 
poarelor, fopacii abătuți sunt ;târiți pe tăpşan, | 

“grinzi mari se ?ncheie una de alta, —'o cetate: 
nouă crește ca. din pământ în faţa Sarmisege- | 

„tuzei. Şi eată că din păreții acestei cetăţi vră-. 
jite, întărituri mişcătoare se desparte, încep „să 

umble, purtate de-o putere. nevăzută, “îşi . îm- 
ping la deal colţurile |. lor. ascuţite, înfruntând, 
săgețile şi pietrele răpezite de. pe. meterăze. 
Dacii simt că îndărătul. acestor minunate. întă- 
rituri e oastea romană -care înaintează, şi. cea. 

7din urmă - speranță se duce cu cele din urmă 
săgeți.” Porţile şi zidurile prind să se clatine de. 
izbiturile berbecilor : sună. ora pieirii. Vitejii. a- 
părători. sunt biruiţi,. dar_hu supuși. Zoriţi, de 
pretutindeni dau foc cetăţii, scumpei lor cetăți 
pierdute ; şacum, sub steagutile: ei de flăcări 

„în. luptă pentru biruința morții — parte -se as- 
vârl, cu piepturile desfăcute, în sulițele năvă- 

“ litorilor, alţii aleargă în mijlocul pieţii, „unde, 
"în jurul unui vas mare plin cu otravă, duhul: lui. 
Zamolxis îi cheamă şi-i adapă cu băutura vieţii 
celei *de veci. „Decebal, c'o frântură de oaste, pă- 
răsise cetatea şi se intărise mai în lăuntrul 
munților, pe-o înălțime apărată de stânci ; dar. 
când văzi că. şi aci! e- descoperit şi din toate - 
părțile împresurat: de legioriarii lui Traian, îşi 
sprijini spada cu mânerul în pământ şi, des- 
făcându-și haina: în dreptul inimii, mai „privi 
odată spre cuibul lui în flăcări şi se lasă cl 
toată greutatea trupului în fierul, ascuțit. ps 

4 . 

'
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" iMoartea Regelui închee istoria neamului dac. 

Fruntaşii, cari: mai rămân în vieață, își răs-" 

cumpără zilele 'cu bogăţiile cetăţii. Capul lui + 
„Decebal e adus înaintea lui Traian. Lung îl 

priveşte  *mpăratul, şi mult stă pe gânduri, ca 
şi Cum ar cătă să pătrundă tot înţelesul adânc 

„şi mişcător al atâtui zbucium, din -ochii: aceștia 
liniștiți, ce par a-și fi întors: luminile spre o- 
altă viaţă. Şi zice nduioşat: „Ă fost un om!” 

O sută. douăzeci, şi trei de zile. “au ținut: la 

Roma sărbătorile acestei mari biruinți i iar pen-. 
tru .vestirea ei de- -alungul veacurilor, s'a înălţat 

în mijlocul Forului” »Columna lui Traian” ale 

cărei sculpturi, de jur împrejur și de jos până-n 

vârf, înfăţişează în icoane neperitoare. istoria - 

luptelor crâncene şi nespuselor greutăţi, prin 

cari-au ştiut legionarii să-şi facă drum la o așă 
de. măreață izbândă; dela: care “purcede-o lume 

ș o vieaţă nouă. » 

| pf 
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plătită "cu atâta. sânge, . supusă însfâr- 

| şit după atâtea jertfe; Traian aduce roiuri proas- | | 
pete - de ' oameni; din. toate „părţile întinsei lui 
împărății, şi: mai ales din Iliria. Un popor nou 

se aşterne” peste - șfărâmăturile! neamului . dac, 
un nou răsad din vița” romană prinde. rădăcină 

n munții și ?n văile” Dunării. : Pe ruinele Sarmi- 

segetuzei şie ridică Ulpia Traiana, și ? n Scaunul 
“lui Decebal stă acut un cârmuitor impărătesc, 

| „„Legatus Augusti”; Minţi pricepute şi brațe har-" 
nice întocmesc făra și-i dau cu totul o altă faţă. 
“Drumuri lărgi, pietruite, colindă” netezişul'. câm- 
piilor şi desfundăturile munțilGr.« Oraşele 

- înzestrate „cu băi temple, 
„cetăţi 'se aşează oaste. Valuri uriașe de apărare 
se ridică dealungul hotarelor: deschise bântui- 
rilor. Brazdă - nouă se răstoarnă din pământul 
în care dorm oasele atâtor viteji, — holde *mbel- 
şugate îmbracă văile. Dunării. „Meşterii se alcă- 

i Pe “pământul Daciei, în- ţara asta scumpă, -" 

sunt.” 
cu teatre, şi prin - 
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tuesc în bresle. La gropile de aur din munții Ar” 

dealului lucrează săpători :aduşi din: Dalmația. 

— aurarii, cea mai aleasă şi mai cu vază dintre 

toate breslele ţării. Ostaşul .. roman munceşte 

alături cu băştinaşul dac, se "ngrădeş fe „ctre 

„în aceeași gospodărie, s'aşează la aceeaşi _Natră,_ 

îşi împart bucuriile şi durerile, pâinea şi Sarea 

subt acelaşi acoperământ, şi cel ce a biruit. 

ieri cu armele, birug acurii cu alcătuirile vieţii luiș. 

cu mintea lui: luminată, cu limba lui sonoră şi 

“limpede. — o cucerire înceată, blândă, firească, 

întinsă fără siluire, primită fără suferință. i s 

. , a pa . ” 

i” Şi astfel istona omenirii, amestecând vieaţa . 

işi sângele celor două neamuri 'de viteji, pregă- 

teşte, în taină și pe ?ndelete, făptura unui po- 

por nou, încheagă, o nouă putere, pe care va 

arunca-o în vâltoarea întâmplărilor viitoare, pen- 

tru a o scoate mai târziu întreagă. şi. lămurită 

din focul luptelor, și a-i deschide primire largă 

şi frumoasă în paginile, ei. Poporul acela în 

plăzmuire, îngânarea aceea de putere care bate 

nerăbdătoare la porţile luminii, suntem noi, Ro- 

mânii de azi. | ui _ : 

In anul 117 impăratul Traian moare, Dacia 

lui, înândra Tai Dacie, strălucitoare” de- tinereţă 

şi de hărnicie, le stă *n ochi noroadelor vecine 

Aurul munţilor, rodirea cea îmbelșugată a câm-. 

piilor, ispititoarele bogății ale orașelor stârnesc 

pofta de, pradă a neamurilor fără căpătâiu, ce 

cutrieră meleagurile neîngrădite. în hotarele ro- , 

! 

.
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„ămane, Cele dintâi” călcări Ip. fac Sarmaţii şi. Ro- 
. E e ua “xolanii : . 

"impăratul: Adrian începe să cugete cu Srijă . 

„la soarta țării ăCEŞUIa, pusă departe, în bătaia 
dușmanilor. Cum s*o apere de bântuirea atâtor 

“ oarde lacome, celizvorăsc. mereu. din răsărit şi 
„dela miazănoapte? Şi totuş cum s*o părăsească? 

_—. E “atâta vieaţă! romană și cu așă temeiu aşe- 

“zată în colțișorul acela de lume”! Cum să 'rupă 
“el: din! crugul împărăției o aşă: podoabă de ţară. 
şi 's%o lese fără ocrotire, în prada pustiitorilor. 

„Şi nu s'a îndurat. s'o părăsească, nici el, nici 

“urmaşii lui până. la: Aurelian. Ba cu toată iniina 

au sărit şi uiereu s'au luptat. pentru paza -ho-: 

"tarelor ei. Impărați Septimiu Sever şi Caracal. au 

„pus oaste nouă Şau durat întăriri: pe: “locurile 
'unde sunt azi orașele. Turnu- Severin şi Caracal. 

Dar pe la începutul ve eacului al. treilea” se. 
rup .deodată stăvilarele lumii barbare, și pu- 
hoiul noroadelor necunoscute încă începe să înece: 
câmpiile -Europsi. Goţii sunt cei. dintâi năvăli- 
tori... Ei 'vin de pe țărmurile Mării Baltice, întu--. 

„necând „pământul ca norii de lăcuste, şi se 'm-. 
pânzesc pe' coastele Mării- -Negre. De-aici se des- 
part în gloate. puternice, și, unele pe mare al- 
tele pz uscat, bântue laturile împărăției. Romane, 
ale cărei. oști nu. mai pot prididi atâta sodom 
„de barbari, 4 » 

istoria popoarelor se “nvălmășeşte. Zile din 
ce în ce mai grele: curg .pentru sărmana Dacie, 
aşă de fericită în „Zorii renașterii ei. ln: ea 'se.
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“sparg cele dintâi: valuri pustiitoare şi, când sunt 
împinse, >ndărăt. de armele romane, tot asupra -. 

ei. se revaisăi Oraşele nu se -mai “pot apără , 
Pământul: nu se mai poate lucră. E, jaf şi pieire. . 

"dela un capăt la altul al țării. —._In ariul 27| 

fricosul Aurelian, „văzând că oardeie sporesc " 

merci” Și”st se imping tot mai adânc spre. inima 

împărăției lui, ȘI ne mai ştiind. cum să păzească 

atâta întindere de pământ, trage toată oastea; 

din Dacia, î în loc să întărească această minunată: 

sentinelă' dunăreană, Și părăseşte astfel pentru 
totdeauna în -noianul valurilor. cea” mai „bogată- 

și mai puternică fară e din chenarul domniei rO- 

mane. - 
t.
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Ci retragerea oștilor, frumoasa alcătuire a 

țării se desface din toate încheeturile ei. | 
Nu mâi e ocrotire, nici cârmă, nici povaţă. Ce- 

tăţile se dărâpănă, oraşele se pustiesc ;  frun- 
taşii, nepuţătorii, oamenii cu. stare, pleacă în- 
totro i-o lumină Cel de sus. - i Ă 

Rămâne însă - p'ugarul, gloata de muncă şi 
de în durare,- rămâne poporul cel mult și strâm- 

torat, pe câre porunca Impăratului nu-l. pri 
_veşte, pe. care 'moartea nu-l -mai înspăimântă, 

. Săracul mare unde să plece. El mare nici chip, 
nici inimă să se înstrăineze, Il leagă nevoile de 

„Vatra şi de ograda asta în care se ?nchee toată 
Luinea lui, îi leagă atâtea rânduri de strămoşi 
îngropaţi aici, îl leagă apoi credința că aici nu 

va mai aveă dări de plătit, multele şi apăsătoa- 
N 

- ” 4 
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rele dări, în bani şi?n muncă, pe cari le cereă 

dela supuși strașpica stăpânire romană. Şi ast- 

fel ţăranul. Daco-Roman "= matea . statoirnică). 

a neamului nostru —. păstrător credincios al 

limbii ş'al daiinelor părintești, rămâne -aici, în 

ţara lui bântuită, ţară fără stăpân şi fără apă- 

rare, pentru lungă ; și neaşezată. vreme. Brăzdă 

câmp nu mai răstoarnă, îngrădirile se prăpă- 

desc, pământul “acopere de buruiană ; dar cei 

cari Pau muncit şi Sau hrănit-pe el de sute de 

“ani, văd lanurile viitoare;-văd “înseninarea. zilei 

de mâine „dincolo de întunericul care-i învălue, 

“o văd, şo "aşteaptă. De pe țărmurile: Mării- 

Negre şi _din_valea-Nistruliii: "mereu._s€_ răpăd 

    

        

oardele flămânde ale Goţilor, le spulberă gos- _ 

__podăriile şi-i împing în adăposturile munților. 

- Cârid'valul se retrage ei se întorc, îşi ridică iar 

bordeele din talpă, — mapucă . însă bieţii, oa- 

meni a-și încropi alb. în .căpistere, că iar vin 

_pustiitorii şi-i gonesc la munte. Trec așă o sută 

de ani, şi când să zică şi ei: :Doamne-ajută, 

iată că se prăvale din podişurile Asiei un not 

puhoiu de barbari asupra Europei. Nu-i o -ai-, 

“mată, nu-i un popor, €,0. lime nesfârșită de 

călăreți,. de care şi de gloate pe jos, ce ?ntunecă 

„zarea .şi zoudue pămâutul — Tun fluviu de oa-. 

meni ce curge mereu şicrește mereu, — şi nu se 

"mai isprăveşte —A e lumea cea sălbatică şi în- 

grozitoare a Hunilor. Ei înaintează; ca o nă-. 

prasnică viitură de apă, vărsându-se "ncoace peste 

întinsele șesuri dintre Urali şi Volga. Spăimân- 

,
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“taţi de apropierea lor, Goţii îşi părăsesc aşeză- 
rile din valea Nistrului şi de pe coastele mării: 
parte se năpustesc spre munți, “aceştiia în zorul 

Tu: comoara lor sfântă, „Cloşca . cu puii de 

aup”* ce stă acum între. podoabele mirzeului. 
nostru, — ccilalţi se aruncă orbeşte înlăuntrul, 

  

Impărăției romane, în marea de: popoare bă- 
trâne, care-i: soarbe şi-i, amestecă în valurile ei. 

„ Potopul Hunilor, spărgându-se de zăgazurile.. Carpaţilor, învălue munţii şi curge nainte pe: „văile. deschise, - Oardele. hămesite 'cutreeră FEu-. “ropa. Pe urma lor, sub rotitoarele --stoluri «de: „corbi, se văd câmpiile albite -de. o 
lume: romană, izbită din toate pă 
să se nărue. Peste înfloritoarele e 
rândurile de bărbari, 

ase. Falnica, 
rțile, începe 

i cetăți trec: 
împingându-se unele. pe? 

N? 

fugii îşi îngroapă la Pietroasa, în ținutul Buzău- 

sa
le
 

at
i 

. a



altele întrto goană ameţitoare,. învălniăşind câm- 

pul istoriei cu. “regatele . ŞI: cu împărățiile lor, 

„cari se : "'ncheagă. şi se risipesc dintr?o zi în alta, 

“spulberate ca de vraja unui descântec. Puterea, 

bogăţiile, coroanele se vântură ca -pleavă, Roma | 

“îşi topeşte statuile, şi' odoarele pentru a: de- 

-părta cu bulgări de aur şi de argint pe Visigoţii - 

- lui Alarich grămădiţi la porțile «ei. In Campania 

 jăfuită, în faţa cetăților dărâmate, barbarii- stau' 

“tolăniţi la umbra platanilor și beau vin. de Fa- 

“Jerno turnat în cupe, ds aur, de fiii Şi fiicele se- , 

-natorilor Romani” A - 

„Pe'la începutul veacului al cincilea; “oardele | 

“Hunilor. încărcate de prăzi, se: strâng din toate: 

“părțile, la. olasul lui Atila, în câmpiile- Panoniei, 

““unde găsind păşuni bogate. pentru caii lor; în- 

“temeiază un. regat puternic “ — groază şi urgia 

“dumii, până la moartea. lui -:Atila, când intrând 

- 'vrajbu ntre feciorii lui, iarăși se desfac în cete, 

„.:Şi se “mprăștie pentru * totdeauna. Gepizii, o. 

“ Europai. Prin vadul descliis de Huni se lasă acum -- 

„Avarii. Pe Volga întâlnesc pe Bulgari (Volgari) : 

Şi-i supun. _In valea Niprului dau de Slavi, îi 

ramură din neamul Goţilor, se folosesc. de îm- 

prejurarea asta şi se așează în siliştele Daciei.. 

“Trăesc și ei “din jafuri până pe: la jumătatea vea- | 

“eului al. şaselea, când iată că din nesecatele. iz- 

voare ale Asiei, un alt popor se, revarsă, asupra 

“mătură și. pe aceştia din sălaşele. lor, şi-i duc 

în hiolă: peste amestecul: de neamuri “ce se fră- 

mântă în Lăuntrul. impărăției Romane. O parte 

IN! YironUL,.NĂVĂLIRILOR 39 
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din Slavi, răziindu-se din gloata cea mare, „se 

preling unii pe şes alții se mistue n munţi, unde 

dau peste adăposturile Daco-Romanilor — os- 

troave ce vieață neaşteptaţă în măreaţa.. pace 

si necliniire a înălțimilor acestora. — Imbiânzit 

de spaimă şi de foame, alungat și el din culcuşul 

lui. şi ramas fără nici un câpătâiu, Slavul se 

“apropie umilit de pragul stăpânului „acestor . 

”, E 
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"* munţi, care cu bunătate-i deschide uşa, ca unui 
străin pribeag și om al lui Dumnezeu, îl adă- 
postește ?n .bordeiul lui sărac, îl ospătează. la 

masa lui cumpătată, caută a-i. înțelege vorbele, 
ajulate de-gesturi,. de' privirea dulce a ochilor 
albaștri şi astfel, în focul acelorași dureri, isto- 
ria înseamnă cea dintâi atingere între sufletele 
acestor două neamuri... ; i, 
„Avarii, întăriţi de gloatele Slave şi Bulgare, 

      

    
m
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pradă ce mai găsesc “de prădat în văile Dunării 

şi pun stăpânire pe câmpiile Panoniei, de unde, 

timp de două veacuri, îngrozesc ţările din răsă- 

ritul Europei până?n -Constantinppoli .— Roma 

Bizanțului. De-abiă- în anul: 796, „după multe 

lupte, Carol-cel- Mare; * Impăratiil Francilor, îi 

birue, -li sparge cuibul din Panonia, vestitul Ring 

unde s'au găsit mormane: de pietre scumpe, îi 

împrăştie şi scapă lumea pentru totdeauna de 

pătura asta. de barbari. — Trec numai zece ani, 

şi Bulgarii, sub regele lor Crum,. ajung a fi cel .. 

mai puternic și cel mai temut popor din toată . 

peninsula Balcanică. Aşezaţi mai de demult în 

Moesia răsăriteană, peste Slavi, în gloatele că- 

rora fiina sorbiţi, și-au pierdut limba și parte 

din sălbăticia neamului lor înrudit cu Hunii. şi 

- cu Avarii, ci se folosesc. de frămânțțările din 

Apus şi-şi lărgese hotarele, țării cuprinzând toată . 

valea dintre Dunăre și Balcani, dela Porţile de“ 

„fier până “n Marea-Neagră. Undele roinane, îm- 

puținate de atâtea năvăliri, izbite acum de stânca 

“asta mare Și grea, pe care vârtejul întâmplări- 

lor o' aruncă ?n mijlocul lor, se. despart în mai 

multe viţe, ș'apucă unele '"nspre Carpaţi, unde 

le trage .inatca, iar altele. se răzleţesc,, pentru 

cine ştie câte veacuri, prin munţii Macedoniei 

şi pe coastele stâncoase ale Adriaticei, în Istria.
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Dia prin veacul al tecilea, dela- spărtura * pe - 

. care-au făcut-o* Goţii încoacă. cu. duiurmuut:. * " 

  
rile lor, clirgând mereu noroade. sălbatice pe 
poarta cea mare a şesului dunărean, şi văzând | 

„Daco-Romanii că. nu mai e chip:-de trăit pe lo-- 

“curile acesţea. aşșă de „bântuite, încep să-şi ri- 

dice turmele” şi ce bruma le-a mai rămas, şi se: 

retrag la deal din bătaia. năvălirilor, : :până ce se: 

adâncesc cu totul în. adăposturile munţilor, unde: 

fraţi - “de- -ai 'lor. sunt, încă dela începutul dom. 
„iei romane, sălășluiţi pe valea Oltului, pe va-. 
lea Timișului şi ?n' Ardeal. — Aici, în mândra : 
ingrădire de codri şi de stânci, îşi înfiripează -- 
cu ?ncetul aşezări nouă prin. localurile mai as-:
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- unse, împărțindu-se unii cu. turmele pe, înăl- - 

ţimile. plaiurilor, alţii cu' puţină semănătură pe 
luncile apelor, având ţara -deavalma și ducând. 
laolaltă aceeași:- vieață “retrasă, şi neştiută de:: 

nimeni, pe care tot în părţile : acestea au fost 

trăit-o şi Agătirşii, în vremile de "demult. "Din 

când în când se ivește câte-o nouă ceată de pri- 

„ begi, izgoniți și-ei din vetrele lor, de pe sub 
-"poalele munţilor, sau, de prin câmpiile Moesiei. 

Ei aduc ştiri de ce grozăvii se.mai petrec în lu- 

“mea. de-afară, de ce barbari mai vântură țările, PR 

“vorbesc de vitejiile împăraților, de puterea :cea 
sfântă a Papei, care-a domolit pe cumplitul A- 

la, biciul lui Dumnezeu, numâi cu Yraja cuvân- - 

“tului. şi l-a întors îndărăt - dela porţile. Romei, . 

vorbesc de frumoasele învățături—ereștine— ca” .. 

de-un izvâr” e Tumină mântuitoare, la: care_a- 

leargă să se adape toate neamurile pământului... 

Unul din ei — un: preot, un apostol desculț, 

soate din sân un “trătaj latinesc şi prinde-a, 

„..Faţa! i se înviorează, plasul se' ridică din “ 

ce în ce mai cald şi mai “sonor. Cu multă: luare- 

aminte ascultă. păstorii vorbele lui Isus, pline 

de adâncă: şi limpede înţelepciune, minunile pe 

cari le-a făcut, şi cât de mult: a iubit el pe oa- 

meni;, şi cum a. pătimit şi sa jertfit: pentru . 

mântuirea lor... li liniştea măreaţă . a munţilor, 

pe. înălțimile ' acestea. luminoase”. — departe de 

pământ, aproap€ de cer — “sufletele celor cari-au 

trecut prin atâtea dureri sorb însetate credinţa. 

<ta dătătoare de putere. O cruce de lemn înfiptă 

- III Rd           
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Ja gură unei peșteri, înseamnă pragul unei bi-: 
serici. Zile de sărbătoare se aprind ca niște can- 
dele în întunericul timpului, tot mâi larg ră- 
sună toaca, tof mai mulți cuvioși îi aud che- 

j 

| 

| marea. -: / . 
- Şi alte cete de fraţi vin, şi preoți: mai vin 

de prin ţinuturile căzute subt aspra stăpânire 
a Bulgarilor. Sate se înjghebează pe văi bătute 

e soare şi sfetnici se aleg din scoboritorii ve- 
„chilor viteji, din cei mai bătrâni, din cei mai 
cuprinși. j - 

| Astiel, pe când afară, în largul: câmpului, 

din ciocnirea celor două lumi — a Barbarilor 
și a Romanilor — şi din amestecul de sânge'ah 
atâtor neamuri, răsar popoare nouă și : state 

nouă se încheagă pe sfărâmăturile vechilor al- 

| „cătuiri, aici, în. tainiţile Carpaţilor, pe, sub poa- 

dele codrilor ocrotitori, fruntaşi cnzji îmbră- 

)caţi în. zeghe şi *ncălțaţi cu opinci, părinţii voi- 
vozilor de mâine, adună, sub povaţa lor pâl- : 
“curile. de păstori! risipite pe depărtările plaiu- 
"rilor, şi ?ncetul cu ?ncetul urzesc şi ei câte-un 

A început. de ţărișoară, la locuri. mai cu îndemâ- - 
- inare, pe deschizătura vreunei ape mai inari, a- 
“işezând rânduială între” oameni, altar ' aceleiaşi 
Credinți, şi străji.pe la porţile munţilor. «+ 

“Şi vremea trece, trec sutele de ani vânturând 
noroadele şi schimbând fața. lumii, numai crâm= 
peiul acesta de neam, nebăgat în seamă, pier- 
cut din „vederea istoriei, rămâne statornic aici, 

i
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şi ?n toată lungi întunecare, + „de aproape p 

mie de ani, nimic "nu se tulbură, nimic ru se 

strică din alcătuirea firii lui,: — cum “a intrat, 

aşă va eși din munţi : același chip, aceeași limbă, 

acelaşi suflet. "| Pa ai 
So 

, Ă 

Li



       pei 
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UNDIREA NEAMULUI ROMÂNESC | 
Intre Unguri şi Bulgari. Fraţii Assan şi Impărăţia Româno- :: o. - : Bulgară. Năvălirea Tătarilor. “tf. | 

[De pe la sfârşitul sutei a patra, marea Im- 
părăție Romană e desfăcută. în două. In 

partea din apus, cu scaunul la Roma, au năvălit 
Germanii, — în partea răsăriteană. cu- scaunul 
la Constantinopol, au năvălit Slavii. Neamurile 
celelalte de barbari se mistue cu încetul, ca a- 
pele fără. matcă, pe cari le soarbe pământut. . 
Lumea creștină e ruptă și ea în două: biserica - 
de apus — catolică — sub: ascultarea Papei 
dela Roma, şi biserica de răsărit —-ortodoxă — 
sub ascultarea Patriarhului deța Constantinopol. 
La anul 679 Bulgarii 'se aşează de „partea cea- 
laltă a Dunării, între Balcani şi Marea-Neagră, - peste Slavi şi se contopesc cu ei, In a doua ju-., 
mătate a veacului al nouălea -trec, cu regele lor | „ . 3 - .
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“Boris, la legea creştinească:. Şovăese la. înce-, 

“put, vre-o 'doi- trei ani, între biserica .de- apus şi 

cea de răsărit. . Frații Metodiu şi Chiril, trimiși 

să. răspândească înv ățăturile lui Hristos la'po- - 

poarele - Slave, alcătuesc un alfabet nou! —al- 

fabetul chirilic de mai! târziu —' şi scriu “cărți 

„slavoneşti “pentru, slujba: bisericească. Sub- în- 

- râurirea.. acestor mari şi 'neobosiți apostoli: ai 

 meamurilor Slave, Bulgarii rămân de-al binelea . 

„creştini „pravoslavnici”, legaţi de: patriarhia din 

Constantinopol. , Se 

Soarele Romei apune. Vechii locuitori ai pe-! 

ninsulei” Balcanice se urcă tot: mai sus pe cul-. 

mile rhunților; ca şi cun: ar căută să! se mai în- 

călzească la cele. din urmă raze ale acestui. as-. 

“finţit dureros '—.-dar umbra: amurgului creşte,. 

şi noaptea. îi învălue.- i _ . 

„lar dela răsărit zădarnic aşteaptăssă se mai 

rumenească cerul -de. zorii unei! alte dimineţi : 

“Împărăţia Bizantină de mult nu mai e decât o 

"insulă de Greci, în: mijlocul unui ocean de bar-.. 

bari. “In Europa o bat” valurile Slave, în Asia 

o- îneacă potopul Musulmanilor. Puterea: Bul- 

„garilor "creşte. Un şir de lupte norocoase îi 

- apropie de capitala Bizanțului: în anul 811 bi- 

ruitorul Krum își face cupă de băut din ţeasta 

împăratului Nichifor. Dela miază-noapte curg 

mereu . popoarele de Slavi; şi nu se mai. ispră- 

vesc: Rușii, Polonii, Moravii, Cehii, Croaţii, Sâr- 

„bii.. sunt braţele desfăcute ale aceluiaş fluviu | 

de. oameni, pornit . încoace încă de prin veacul
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al treilea. Viţele mai mici, răzleţite, se pierd î în 
albia! celorlalte neamuri. 

| De-abiă încep țările să se mai aşeze, şi oa- 

menii să mai răsufle, când o nouă: și neaștep= 

tată năvală de Huni -se aruică asupra lumii 

    = Mu! 

creștine. Sunt Ungurii, rămaşi de puhoiul lui 
Atila pe lângă Urali, sunt oardele sălbatice ale 
lui Arpad —, groaza întregului: Apus timp de 
o jumătate de veac. Bătuţi în cele din urmă de 
viteazul Oto, împăratul Germanilor, la anul 955, 
încep. să. se strângă de pe: drumuri: şi se aşează
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în Panonia, unde, mai norocoși decât strămoșii 

tor Huni şi Avari, urzesc domnie trainică. tre-: 

cind la legea creştină sub cârmuitorul lor Ște- 

fan, căruia Papa-i trimete 7n anul 1000 coroana 

de kege; și binecuvintează astfel întemeerea nou- 

lui, stat. O | 

* Valahii, cum numesc povestitorii vremilor pe 

toţi cei cari se tragi din vechea vițăi romană_ al- 

toită pe tulpina Ilirico-Tracă, Românii, cum îşi 

zic ei de când Sau trezit pe lume, se văd iarăşi, 

din toate părţile, împresurați de neamuri stră- 

ine. De astă- dată î însă nu mai e o năvală tre- 

"cătoare în: urma'căreia bântuiții să se *ntoarcă 

“iar la ceea ce-au fost — xi un popor vnăjmaş 

s'așează temeinic lângă ei și caută să se ?ntindă 

mereu, amenințând să-i copleşească şi să-i înă- | 

bușe în adăposturile lor. Românii se iau de gân- 

duri. Unde să-şi plece capul?.. Unde să se 

mai ducă? Aici şi-au îngrădit vieafţa, aici şi-au 

păstrat limba, datinile, sufletul curat şi făptura 
întreagă şi "mândră: a neamului . lor. Din cea 

mai adâncă vechime, dela capătul vremilor ştiute, 

ei și numai ci au fost stăpânii munţilor acestora. 

Cu bună dreptate ei pot spune lumii: Noi sun- 

tem Agatirşii, noi Dacii lui. Decebal, şi Romanii 

cari, cu armele, și-au, “despicat” drum încoace, 

tot “noi suntem, Cetatea. asta sfântă e de trei 

ori, a noastră; şi nu-i vale, nu-i izvoraş, nui 

stâncă de care să nw fie legată o bucăţică din 

vieaţa noastră. „Noi stăm aici de două mii. de 

ani! | ia a ; . - 4 : va 
, . . . d
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Inainte! de. venirea "Ungurilor, Românii, fiind 
“în îndelungată atingere cu Bulgarii, şi. împru- 
mutând. dela „aceşti puternici vecini multe din 
rânduelile şi întocmirile vieţii. lor- slave, îşi . 
veau,, în' lăuntrul Carpaţilor, micii: lor cneji.. un m: 

"fel de, sfetnici şi apărători. ai satelor, „puşi “sub 
ascultarea unor "căpetenii mai mari, cari se inu- 
miau Voivozi —" conducători de oaste în timp 

_: de războiu, cârmuitori de: țară în timp de. pace. 
Izvoadele vechi arată, la venirea Ungurilor, 

„trei, Voivozi de aceştia, trei duci ai; neamului 
Românesc, fiecare 'cu -ducatul lui: Gelu în Ar: 

. deal, “Menumorut în fara, Crișului şi Glad, în. 
Temişoara. 

i 
"In anul. 1018, Impărăţia “Brilgarilor, după- un: 
lung: şir. de lupte cu Bizanțul, 'e sfărâmată şi. 
supusă de Vasile al II-lea Cel. Mare, zis şi Bul-. 
garoctonul — omoritorul Bulgarilor. - Biruinţa, 
aceasta, la care-au . ajutat - şi Ungurii, întinde. 
iarăși, imperiul de. Răsărit. pân”. la Dunăre." IE 
întinde, dar nu-l întărește. Peste țara: de ieri a 
_Bulgărilor,. rămasă fără apărare, se răpăd de sub: 
poalele - Carpaţilor Pecenegii) popor sălbatic de: viţă mongolă, revărsat î incoace de,,pe podișurile- . “munţilor. Urali. In vetrele lor părăsite. Ş'aşează. 
Cumanii, din acelaş leagăn cu Pecenegii,; vorbind: 
aceeași limbă” turcească, “Purtând aceeași . duş- 
mănie Impărăţiei Bizantine ȘI "aceleaşi lupte cu ca.:- 

"Românii se folosesc da. tulburările acestea, 
și ?ncep: să se. prelingă pe luminișurile de- afară ale munţilor, intemeind sub cnejii - lor aşezări 

ă . i
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de sate ps unde: mai sunt de- -ai. „lor, în: valei 

tului” mai ales, şi pe plaiurile Vrancii,. și la 

| Capătul despre miază-noapte al Carpaţilor- -Bu-- 
'covineni, în Câmpulungul, îngrădit de codri. .. 
Li anul '1166,:când Impăratul Manuil Com- 

nen învingătorul Cumanilor, întră în. țara Oa a 

gurilor, unds o nouă biruință încununează stia 

gurile 'bizantinc, în oastea -lui vițează arcașii E 

Români de pe luncile Oltului! sunt printre cei . 

dintâi luptători. “Peste ' unsprezece: ani puterni- 

cul Manuil, care visă reînchegarea întinse îm- - 

părății 'a lui Traian, moare, și cu el se stinge 
cea din'urmă rază a "gloriei bizantine. „Deşarta,. 

“strălucire 'a curții: dela: Cornul-de-aur 'cere su- 

Pușilor biruri din 'ce în ce mai. grele. Doi fraţi 
Români, Petru și Asan, păstori în Balcani; merg 

„să se plângă *mpăratălui. Ei vorbesc dârz. A- 
san e pălmuit. Peste:trei luni toţi. Românii şi... 

Bulgarii din peninsula Balcanică sunt în. picioare, 
pata de iptă. Răpuși la început, cei doi viteji 

trec Dunărea incoace, strâng. oaste proaspătă . 

dela Românii de-aici şi dzla „Cumani, şi din nou 

se aruncă ?n luptă. De astă'dată armata Bizan- 
țului e sfărâmată. Isac Anghelul: scapă cu fuga, 
pierzându-și, coiful împărătesc prin- - poiioarele 
„muntelui . Herhus. "Toate cetățile greceşti până la - 

 Adrianopoli cad în mâinile biruitorilor. Şi: iată 

"că, dintro .răscoală de. ciobani, o nouă. Și Neaș- 

teptată împărăție se ridică în dreapta: “Dunării, 
Cu aşezarea scaunului: domnesc la Târnova. Dar 

5 
,
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„pare că un blestem. urmăreşte pe. urzitorii şi stă: 
pânii acestui tânăr imperiu. - a 

La: 1196 Asan, ajuns în culmea” măririi, cade 
ucis de-o mână nelegiuită. Petru, fratele şi ur- 
mașul lui, după un an, are acelaș sfârșit. AI 
treilea frate, viteazul Ioniţă căruia Papa. dela 
Roma, pentru a-l ademeni, îi trimete 'binecu 
vântarea. lui şi coroana de rege al Românilor și 
Bulgarilor, după o glorioasă domnie de zece ani, 
moare şi el străpuns. de spada unui trădător. 
Cătră jumătatea veacului al.treisprezecelea. Im: 
păratul Asan al II-lea, închinat. bisericii de! Ră- 
sărit, îşi atrage urgia Papei, care 'ndeamnă! pe 
regele Ungurilor să-i calce ţara și s”o supue. 

„Bela -al IV-lea își pregăteşte oastea, când de- 
odată un strigăt de. groază se ridică” din. toate 
părțile: „Vin Tătarii P'—Oardele mongole trec 
peste aşezările câmpiilor ca o vijelie pustiitoare, 
şi intră în marea cetate a Carpaţilor prin văile apelor. Oastea Ungurilor, spăimântată, fuge la. Buda. In pragul Făgărașului, lângă Pădurea Viahilor”, singur Banul: Basaraba încearcă să ţie - piept. cumplitului Orda. Viteazul Domn al Ol- teniei se repede la hotar, ca un vultur ce-și -a- pără cuibul, fără a socoti strășnicia puterii ce vine asupră-i. In această crâncenă luptă, de care. ! - pomenesc izvoadele Străine de pe vremuri, ar- caşii Olteni sunt biruiți. Paznicul “ţării, cu puţina oaste ce i-a mai rămasi e nevoit să se retragă, în desimea codrului, Dar. potopul e abătut “din cale. Sălbateca mulțime însetată de pradă, se nă-: 

a
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pustește nainte pe alte văi, lăsând -în urmă:i 

pământul acoperit de leșuri, cerul dogorit de 

vălvătăile flăcărilor. — Acestea se. petrec în. 

anul :1241. Peste trei ani Tătarii, lăsând Unga-, 

mia jătuită şi orașele ei dărăpănate şi pustii, se 

retrag încărcaţi 'de prăzi. Parte se împânzesc în 

câmpiile „Dunării spre Mare, Dobrogea de azi), 

parte dincolo de Nistri, în. şesurile de miazăzi 

ae Rusiei. .. Ma | i : 

Limpezindu-se văile, cetele de, Români încep 

să zvorască din adâncimile codrilor, şi lăsân- 

au-se iar pe poalele răsăritene ale Carpaţilor, 

în roiuri harnice, îşi înfiripează din nou aşeză- 

ile și vieața de mai înainte. 

In vremea. asta, de cealaltă parte a Dunării, 

“neamul Asăneștilor se stinge, şi cu ei se închee 

puterea şi gloria împărăției lor, ce pare că. 

un vis a fost. Rămân. Bulgarii singuri;. având 

o țară, dar neștiind să: şi-o păstreze ; desbinaţi 

din pricina certurilor pentru coroană, o mai 

duc târâș grăpiş până la sfârşitul veacului al 

paisprezecelea, când. slabi “şi vlăgtuiți în faţa 

unui dușman nou şi -puternic, îşi „pleacă „gru- 

iazul; aproape fără împotrivire, sub aspra stă- 

pânire a Turcilor, — lungă și dureroasă înge- 

" aunchere, din care, 'peste cinci veacuri, vitejia şi 

jertfele neamului nostrit îi vor ajută încă odată 

să se ridice. ; Da pi 

Românii, 'desfăcându-se de ci, îşi iau tur- 

mele Şi se retrag în Balcani. ; , 

Pentru această ramură scumpă, desprinsă din .
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- “tulpina vieții noastre, pentru fraţii aceştia - risi- 
„“piți” dincolo,- pe pământul! din - dreapta Dunării, 
Istoria se-"nchide aci. Ziua 'cea sfântă, ziua de 

mântuire: şi de dreptate, pe care cu toții-o aştep- 
“tăm, e ascunsă încă, în tainele viitorului.
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INTEMEEREA PRINGIPATȘLOR y 

. N unsă in păţină mirare este la“: 

o i Lu /ați câți seviu de aceasta, nici lu câți 
bine zoi socoti de acesti Roiidii câini 

- Sau (inut și au stătut până astăzi - 
dă, văziudut-și Și Tinta si cutit at pu- 
fut şi pot şi Păâmdntiu ile asestea lo- _ 

. cuesc, cure aceasta la Dufine dinabi s? 

i - vanturi se cede.:, și tai tdvtos datătea 

E "voduri de oaiiteni străine. și bar are 

peste dânşii au dat și du stiicat, carii 

este alții asi dând nici suinele; nici 
alt iimic nu se mai Ştie» nici iu ze? 

sai pomeneste de acein. 
Spătaru. N. Milescu. 

„Cei dintâi Voivozi - £ 

Pama cari-au trecut pe-aici: ş 'au tot curs. : 

înainte, - împingându-se unii pe alţii, sau: RE 

„amestecat cu neamurile. bătrâne şi. ostenite din: 

„ țările Apusului. - o 

- Limbi şi popoare nouă au răsărit din ames- * 

“tecul acela, -şi alte întocmiri şi alte așezări au 

îmbrăcat pământul. —. Ungurii, veniți mai țâr- . 

"ziu, mânaţi de aceeași, sete de pradă, încearcâi 

să ei să dea năvală "nainte, dar se izbesc ca "de
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un zid de tăria. oștilor germane, care-i silesc 
să se retragă 'n „Pustia Avarilor”, între . Tisa 
şi Dunăre, unde sunt buni rămași. | 

'De-aici încep a se lăți tot mai spre munţi, 

“* înghesuind pe Românii de baștină, căutând pe .. 
cei slabi şi *mpovăraţi de nevoi să-i -supuie . 

“cu binișorul, pe cei tari ŞI dârji să-i răpue. cui. 
“armele. . .: , 

După acel falnic Basarab, pe care-l: zărim 

o clipă, ca la lumina unui fulger, cu paloşul 
în mână, apărându-şi fara împotriva. Tătarilor, 

| încep negurile să se mai i ridice de pe trecutul 
neamului nostru. Şi iătă ce că în *n faptul zilei, ce: 

se desleagă ?n' sfârșit după o aşă-de lungă Și 
de cumplită noapte, în lumina. proaspătă a. ace- 
stei dimineți, de-o mie de ani aşteptată, se ivege 
cele dintâi figuri lămurite din «şirul! _Voivozilor + 

| Români: 

   

      

   

    
| In anul 1247, domn în ţara Oltului — vechigt * 
banat al Basarabilor — « Litean-Vodă, iar că- 

"ră răsărit, peste pământul din stânga Oltului, 
în ţara cea “largă și *mbelşugată a: Munteniei, 
domnește Voivodul Seneslau. Ei plătesc o dare: 
Ungurilor, vecini puternici şi: primejdioși, pe 
cari pâm acum. Românii, în așteptarea întâta- 
plărilor viitoare, îi măsoară doar din ochi, — 
Seneslau, avându-și ţara deschisă; și pusă "aa 
calea Tătarilor, mereu în harţă cu ei, își pierde 
curând domnia, și poate şi vieaţa, căci nu-l mai 
edem Şi nu mai auzim! niinic de el. „La 12:79
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“i itean-Vodă trece. Oltul, goneşte pe Tătari din Ia 

WMantzaiă ŞI vatrurpează amăndotiă ȚănleîntPun .,- 

lsingur principat. Domn mare, cu vază ?n lume 

E Seti na n regele Serbiei — „ Litean nu. 7 i 

    

   

  

ltiina bine că nu va puteă via dar totă de 

bine ştiind că nici o jertfă nu e zadarnică, îsi 

luptă şi moare ca un viteaz, apărându-şi țara 

apărând. dreptatea şi mândria neamului” Romă Li 

gesc. Fratele lui, Barbat-Vodă în toiul “luptei “ 

cade n mâinile Maghiarilor, se răscumpără. cu 

bani, — „pu bani mulți”, cum spune cu lăco- 

mie hrisovul unguresc: — şi domneşte unspre- 

zece ani; “adeverind vorba din Evanghelie: „Ca- : 

pul plecat — sabia nul tae”?. Lui Barbat îi ur- 

mează Tihomir-Vodă, care, după o domnie li- 

niştită de douăzeci de ani, închizând ochii la 

„1310, lasă cârma ţării în mâinile vrednice Şi 

norocoase ale fiului său Ion Basarab, alesul tu- 

“turor enejilor din dreapta şi din stânga Oltului. 

Este cel. dintâi Voivod . puternic şi hotărît, 

cel. dintâi. Gospodar mare al . Românilor. 

„Este omul mântuirii, pe care-l trimiete Dumne- 

zeu la cumpenele mari, când 'vreă să scape un 

| popor, din vâltoarea pierzării. Mai dinainte, încă 

de pe când trăiă 'tată-său, tânărul Domnișor 

se pogorîse din Făgăraş în Muscel şi-şi fă- - 

cuse aşezarea la Câmpulung, unde mormîntul 

scelui Laurentius, comite de Câmpulung, din 

1300, înseamnă poate o luptă, în orice caz 

sfârşitul căicărilor străine în părţile acestea.
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 *Dezaici trecuse în Argeș, și găsind un loc fru- 
“mos. şi bine apărat în întăriturile munților, își | “dură acolo o cetățue pe malul stâncos al: Ar-: -- “geșului, să fie-un adăpost ş'o pază bună la o 

Zi grea. ET „+ Când sfatul cnejilor îl: chiamă la domnie Ba= 
a , . a A ci igo .- 'sarab-Vodă: e: om in--vârstă”d€” treizeci de ani,.. .. ap, . . ch. E - 3 a =, 

| şi”iicercat. în trebile. ţării. El nu face decât să “desfășure mai “departe, pe un câmp mai larg aeul-6 muncă “începută "mai dinainte, Şi, ca şi' cum | ar, prevedeă că îndurarea Celui de-sus'îi va în- -gădui o domnie lungă şi HOrocoasă, el nu se gră- E „beşte, ci calcă liniştit, cumpănindu-și pasul şi. - puterile cu greutăţile drumului ce are de stră-. 3 bătut. Vrăjmaşi. mulţi îi- împresoară ţara din - toate părțile: Dela Apus Ungurii, dela Răsărit: " Tătarii şi Cumanii, mereu S'au întins; au co- tropit din pământul de baștină. al. Românilor.!-: "Trebuiă şi vitejie, dar mai ales răbdare şi, înţe.. "lepciune pentru a-şi putea drege şi întocmi ţara. „In cei dintâi. ani ai domniei lui, mai mult: cu min=_ tea decât cu armele îşi lărgeşte hotarele moşiei. - Stăpân pe Muşcel şi pe Argeş, trece! în Dâm-.. în _D boviţa şi: "ntemeiăză-6rășelul Târgovişte. _De- “aci îşi îndreaptă, privirea spre” câripiile Dună- - | „Tene, pe unde Românii, sub cnejii lor incepu: "seră să se reverse din munți, îrifiripează așezări "Ta "Bucureşti şi la Buzău, încinge cu zid de cetate Qrașul-ide-Ifloc 1) pe malul Dunării, ajută cu 
) Noi pe atunci eram numiţi Vlahi. “Tătarii ne ziceau - “Iloc. Muntenia sc numiă Vlahia-Neagră, Kara-lilac pe tur-  - -ceşte, Kara-Vlașca pe bulgăreşte şi Ssârbeşte. ÎN a
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oaste pe Mihail, Doranul Vidinului, să se > facă, 
Impărat al Bulgarilor, scoate pe Unguri din fara 
„Severinului, o ia în stăpânire și-i dă numele de- 
Ungro-Vlahia. 'De-aici. încep luptele. Carol: Ro-. 
bert, trufașul _rege al Ungurilor, ridică oaste - 

“mare şi vine grăbit să răpue pe acest domn cu- . - 
tezător al Românilor. Se lasă de- -adreptul. î 
„Oltenia . ȘI, intrând în Severin, așaz”. aici. oztire 

_:de pază ș'un: Ban” maghiar, stăpân. pe Bucăţica” 
„asta de țară- Românească. - — Basarab Vodă sii | 
trimite vorbă'-.de- pace. Carol Robert respinge: 
cu ocară solia domnească și pășește "nainte. 

E toamnă. Roadele pământului -sunt strânse, 
-bordeele părăsite, vitele duse la munte. Cât 
„bate ochiul nu se Zăreşte țipenie de om. Regele 

„„Posomorit străbate luncile deşerte și miriştile. 
--arse, apucă. pe valea. Argeşului şi înaintează ?n— . | AL ŞI inainteaz 
puterea codriiitui-cu astea fără merinde, slăbită. 

"de foame şi de osteneală; spre C Cetăţui 
   

depăr- 
tată, spre cuibul ascuns al Voivodului. “Sub greu-- 
„tatea armelor” şa loricilor. sclipitoare, călăreți, .. 
nedorimiţi, se leagănă pe cai. Din când în când . 

„Se opresc, ascultă. Bolboroseala izvoarelor. pare: 
o. sfadă de glasuri ce se alungă pe sub pământ, 
pripite, amenințătoare. Tot mai îngustă-i valea: 
tot mai întunecată. Sus, deasupra uriei. vâltori. 

“se desvălesc din desimea brădetului două tur- . 

PI
 

nuri înalte de piatră. De-odată uri șuer puter-. 
nic înfioară cuprinsul : tot codrul tresare, ca deş-- 
teptat din somn, Și iată că de pe zidurile cetă- . - 

” Tuii, de „pe stânci, din crăngile e copacilor, încep 

7
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săgețile să curgă, — ucigătoarea ploaie de fier 

acopere, învălue de jur. împrejur oastea ma- 

ghiară grămădită ?n strâmtoare. Cai şi călă- 
feţi se prăbuşesc în vălmășagul cumplit al! mor- 
ţii. Un iad e fundul văii. Strigătele şi vaetele 
celor căzuţi cutremură văzduhul. După o luptă: 
*ndârjită, de două zile “un duşman nevăzut, Re- 

"vele, îngrozit, dă poruncă să se plece arcurile 
și să se ”nalțe flamura păcii. Buciumaşii stră- 
jilor vestesc încetarea luptei. Biruitoiul se ndu- 

plecă a da Ungurilor călăuze, cari să-i scoată 
"spre Timişoara pe drumul cel mai scurt. -— 
Dar cum, pentru asemenea: oaspeţi, pădurile şi 

" munții noştri mau drumuri „scurte, şi nici lungi 
nu âu, iată că prin coclaurile încâlcite ale Gor-: 
jului, aproape de hotar, valea se ?nfundă de- 
odată, iar din pereţii ei încep stânci şi bolovani 

“să se rostogolească peste gloata Maghiarilor 
“înghesuită ?n strâmtoare, unde şe frământă, os- 

„. tasii, prinși „ca peștii într o mreajă”; > CUM Spun 
cu durere povestitorii lor. Regele, însoţit de 
câţivă supuşi, scapă! ca .prin minune din 'acest 
„groaznic măcel. Şi cât a trăit nu s'a mai atins 
de țara cumplitului Basarab. „A fost o nele- 
giuire”, zic „Ungurii. Păstorul ' bun îşi apără 
turma prin orice mijloace, — lupii le găsesc 
pururea nelegiuite. i , 

“Acestea se petrec în anul. 1330. In anii urmă- 
tori, ani de fericită; pace, Basarab-Vodă își în- 

- tăreşte ţara, împarte pământuri la ostașii vred- 
nici, . aşează rânduială şi pază „pe la târăuri, 

A
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pune străji de-alungul hotarelor, şi leagă prie- 

tenie ci puterile vecine. i. ne 

La 1338, închizând ochii slăvitul Voivod ur- 

zitârul ţării Românești, vine. la domnie fiut său 

Nicolae Alexandru, pomenit în cronici numai cu 

numele de Alexandru. Vredric urmaş al marelui . 

Basarab, în cei dintâi şapte âni. de linişte, întă- . 

reşte gospodăria 'cea nouă a țării şi legăturile 

de prietenie cu Ungurii, cu Bulgarii şi cu Sârbii, 

face biserici pe la târgurile mai însemnate, înalță 

o mânăstire la Câmpulung; iar în primăvara a- 

nului 1345, gătindu-şi. oastea, pleacă ?n po-. 

triva Tătarilor,. ce iau 'deşertat-încă văile răsă- - 

ritene ale Carpaţilor. In luptele acestea grele. 

şi îndelungate, fiul biruitorului din munții Arge- 

şului e ajutat de Ludovic, fiul și urmaşul lui Ca- 

rol-Robert, E zişor de ?nţeles pentru ce duşmanii 

de ieri luptă. astăzi sub' acelaş steag: Ungurii * 

"văd în mişcarea oardelor Tătare o pururea. te- 

mută primejdie pentru liniştea şi avutul. lor, 

iar în ţara şi ?n brațul viteazului Voivod. Român 

o minunată pavăză de. apărare. 

_Pe vremea -asta de învăluiri, iată că se po-' 

goară şi cneazul Dragoş cu Românii lui, din Ma- 

ramureș, arcași neîntrecuţi, porniţi și ei din lim- 

pezișul văilor la vânătoare de Tătari. Unii că- 

lări, alţii pe jos, toţi în cămăși” albe cu 'nflori- 

turi de arniciu pe la guler şi pe la mâneci, ițari 

„de abă strâmţi pe pulpă, opincă uşoară ?n pi- 

cior şi căciula țurcănească dată pe ceată, voinicii 

munţilor păşesc sprinteni pe făgașele apelor,
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„prin desime de codru şi» prin încâlcituri: de, po--. 
'noare, purtând în ei, fără să știe răsadul noro-- 

-cos al unei lumi nouă, aducând în tolba lor de: 

săgeți taina urzirii-şi începătura' cea întrun ceas: 
bun urnităj aunui nou temeiu de ţară. - . . 

Când ies Maramurăşenii din . noaptea pădu-" 

_rilor în minunata privelişte a câmpiilor, lise --: 

pare” că-i din basme mândreța asta de. Lume, 
„Niciodată mau văzut ei locuri aşă deschise şi 
'răsfățate de soare. Tăcuţi, îşi descopăr capetele-. 
şi se "nchină ca ?n pragul unei biserici. — Pe 

“dimineața asta de vară, sub. albastrul limpede 
al cerului, în larga și luminoasa - așternere de - 
văi, peste tari, „ca un brâu de argint, se îndoae 

“apa Moldovei, cum stau şi privesc uimiţi . în 
depărtările aburite ale - câmpiilor; - ei simt - că 
numai Dumnezeu: i-a îndreptat aici, şi că legă- 
turi veşnice. au a se pune. de azi inainte, între: , 
viaţa dor, şi gliea acestei țări: 

| Lăsândiu-se E jos pe luncă, şi dând de câr-. 
durile Tătarilor izgoniți din: valea Siretului de-. 
 Alexandru-Vodă, arcaşii lui Dragoş închee cu . 
noroc. biruința viteazului Basarab.. Săgeţile lor 
curăță pământul de dușmani. şi-l „pregătesc pen= 
tru plugărie. — Câţiva călăreți se reped să deă 
"de ştire: celor de-acasă. Și așă, trăgându-şi toți 
cuprinsurile din Maramureş, se. strâng, la un 
cuget în jurul iui Dragoș, şi-l roagă să, li stee . 

“domn. şi povăţuitor în țara asta nouă, cărei Mol--- 
dova î îi zic, dela numele, apei ce-o împodobește,
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“ “Minunata - închipuire, a poporului: înfăţoşează 

Taptul descălicătorii aceştiia, că o vânătoare după 

0" hiară năsâlnică”, — un “zimbru cu 'steă' în 

„ “Trunte, pe care Diagoș cu ai lui l-au fost gonit 

“din codri, şi nu l-au putut ucide de. cât aici, 
lunca Moldovei. das 

stă Dragoș ici numai doi ani, şi după el * 

vine “Sas,. fiul lui, care domnește patru ani, = 
ei stăpânesc însă ţara ca “împuterniciți ai craiu- , 

“lui Ludovic, și. asta Româriilor nu. le vine .la 

socoteală, “căci nu: porunca Regelui, ci numai 

vitejia. lor şi voia Celui” de sus i-au adus. şi i-au . 

“întărit aici. Gândul că şi ?n locurile acestea de- 

"părtate îi vor. urmări 'asupririle maghiare, giija 

aceasta le stă ca o piatră p& suflet. -: 
 Dar-în vara anului 1349 se scoală. Bogdan, 
 Voivodul "Maramureșului, ŞI trecând. munții în- 

coace cu: toţi cnejii și oamenii lui, alungă pe 

Sas, rupz legăturile cu Regele Ungariei şi se 
aşează el, Domn volnic și. bizuit numai pe vred- 
nicia lui în scaunul Moldovei.. : 

Trimste Ludovic oaste să-l :supue, cearcă ur-. 

mașii lui Dragoş, cu sprijinul Ungurilor, , să-i” 
„Smulgă . domnia ; de-abia se isprăveşte-o luptă 
și ?ncepe alta mai îndârjită. Ci Bogdan iese din 
toate biruitor. — O curte de piatră ?n orășelul 
Baia, întemeiat de Saşi pe lunca Moldovai, este— 

„Cea dintâi locuinţă a :Domnului.: In jurul „ui 

ţara se ridică văzând cu ochii. Roiuri -proaspete 

ide Români i izvorăsc mereu de prin ascunzișurile 
- 

/ 

7



- 

64 
so, 

A. VLAHUȚĂ 

codrilor. Văile se umplu de oameni şi de turme. 
Sate și târguri se ?nfiripează pe malurile apelor. . - 

Dumbrăvile răsună de cântece şi de chiote. Plu- 
gurile desfundă pământul înțelenit de veacuri. 

Pe prispele căsuţelor albe, bătrânii plâng de 

„bucurie, şi parcă tot nu se "cred. „că ceea ce 

_xăd e aevea şi că ?n frumuseţa asta de raiu sunt. 
„la ei acasâ. : i . . N ” 

De-acum, înainte neamul Românesc îşi are: 
ara, Domnii şi istoria lui.. » 5 

Bogdan —' Intemectorul Moldovei —  dom- 
neşte şaisprezece ani). N 

„In vremea asta înțeleptul Gospodar | dela + Ar- 
geş aşază liniștea și tăria ţării Muntenești pen-= 

tru zilele când nu va mai fi el pe lume. Cu Un- 

D) Moldova. 

Din iungi cărări de codru, din munţi e cu vârfu ?n nouri 
Eşit-au Dragoş-Vodă, îmblânzitor de bâuri, 
Mulțimea curgătoare s'a fost întors pe vale 
Şi buciumele sună şi oile-s pe cale. Ă 
Nainte merg moşnegii cu pletele bogate. 

” Țiind toiege albe in mânile uscate, 
Astfel eşiau tot rânduri venind d sub verzi ramuri 
"Copii ciobani, de turme, moşnegi, păstori de neamuri. - 
Şi au întins moşia spre răsărit şi-amiaz - 
Pam "unde marea starmă de țărm al ci ta!az; 
Au cucerit cu plugul, cu-vârtul! dragei săbii 
Pin” la Cetatea Albă, limanul de corăbii. . , 

„ Sute de ani stătut-au stăpâni până la Nistru, . 
Luptând cu răsăritul, cu cuibul cel sinistru 
De unde vin în rciuri în veci renăscătoare 
Lumi spurcate şi rele, barbarele popoare, 
Prin neagră vijelie ce vâjie și bate . 
Sfărmându-se la graniţi,de ziduri de cetate. 
Stă neclintit Moldova, ţesând ja pânza vremii, 

„Viteji îi erau îiii şi purtătorii stemii 
Cei dătători de lege ş'asezători de datini, . 

- Lumine din Lumin, Muşatini din Muşatint.. 
M. Liar escu.
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gurii sa împăcat Pe Tătari i-a” biruit şi i-a, 
alungat departe "nspre crivăţ. Între -ai ul -a sta- 

tornicit rânduialii, cu bunţi si dreaptă: înjelegere : că 
având doi feciori, pe cel mai mare, pe Vladislav, 
Pa făcut duce al Făgăraşului, pe :câl mai tânăr - 
— pe Radu — Va pus Ban Ja “Severin. Jar. pe 
cele două fiice — ta și dela ele să dibă ţara an 
sprijin — le-a mâiritat pe una cu regele Serbiei, NI 

pe ata cu impăratul Bulgariei. “Pentru “întoemi- 

rile bisericeşti, cerând povaja “patriahului. dela 

“Constantinopol, acesta îi trimite, în amuil 2359, 
pe loachint Critopol, rare se așează la Argeş, 
cu treaptă: de Mitropolit al „Onigro-Vlatiiei”, 

— Mândra lui ară, se întinăe acum lin “Zătile 

Făzăresului până 'a gurile Dunăăi,. cupiinzânia . 

şi. „părțile Tătărăști” cari .mai- târziu, sub -nu-! 
mele de Basarabia, se vor alipi “Moldovei. iEl 
moare îni anul 1364. Pe Jespeăea,: carcă. acopere -: 

| riormântul, sub strana "domnească -delă bise- 
i rica din Câmpulung, zidită de el, stă scfis “în 

” slavoneşte — limba obişnuită pe-atunci în toate 

cele bisericești: şi 7n cărțile doinnilor: -: 
ln luna 'Noemyrie 16 zile a zăposat marele 

şi singur stăpânitorul Domn”1o 7) "Niculae Ale. | 

xandru Voevod fiul marelui Basarab Voevod, î în 
anul 1364. | 

  

:) Acest „Io“ pus înainte «de numele: vechilor domni Ro- - 
mâni,-este o prescurtare din „foni/ă“ impăratul “Românilor 

i al "Bulgarilor, cel mai viteaz Şi -mâi-cu-'vază dintre Asă- -: 
neşti : amintirea iui s'a păstrat d: 'voevozii noştri ca un 
titlu de glorie. ' pi



VLADISLAV BASARABA, VLAICU- VODĂ), 

„(364--1372) 
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Țladislav, fiul lui Alexandru Basarab, pleacă 
cin Făgăraş cu ceata lui de arcași după 

ce mai întâi :dă, foc satului şi mănăstirii Tăl- 
maciu' unde-și aveau aşezarea urmaşii contelui 

Conrad — vechiul dușman al Basarabilor: El 
“se pogoară la, Câmpulung, şi de-acolo trece la 

Curtea 'de Argeş,! unde ia sceptrul şi grijile dom- 

miei. . ||! | 
De cum. se "desprimăvărează, Ludovic, craiul 

Ungariei, își ridică oastea și pornește cu mânie. : 

spre țara cutezătorului Voivod. Ajungând însă. - 

la hotar, se răsgândește.. 'Ştiau doar Ungurii ce-i 

așteaptă în codrii Argeșului. Atras , de-o buru- 

- înțăi mai uşoară, Ludovic trece Dunărea în Bul- 

garia apuseană, şi *mpresurând Vidinul .îl 'su- . 

pune fără multă vărsare de sânge, prinde pe. : 
Straşimir, cumnatul lui Vladislav, și-l duce rob 
în Croaţia, împreună cu soţia lui, fiica lui A- . -
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lexandru  Basarabă, Cetatea. rămâne sub stăpâ- 

nirea unui căpitan ungur. IDar iată că se ridică 

Şișman, ţarul dela Târnov, şi 71 fruntea unei oş- 

tiri turceşti se *ndreaptă spre: Vidin. Ludovic 

nu se ncumetează să se măsoare cu puterea: “Tur- 

cilor, temută.. de toți pe vremea aceea, şi se re- 

irage. Aprigul Vladislav însă vede în apropie- 

rea acestui nou duşman o primejdie pentru țara . 

lui și, trecând Dunărea cu douăzeci de mii de 

- arcași, se 'aruncă vitejește în calea lui Şişman, 

îl» birue” şi-l gonește ?ndărăt până 1a  Târnov, 

puind , astfel .stavilă celei dintâi năvăliri tur- 

cești în spre hotarele noastre. In lumea creștină: - 

din Apus se vorbește | de izbânda aceasta. neaş- 

teptată, ca de o minune dumnezecască. Dar pe 

regele Ungurilor. nu-l lasă să doarmă gloria 

Domnului Român. In deşert, pentru a-l îmbună,. ,. 

cearcă Vladislav — cu jertfa“ dreptei, lui mân- 

“drii — ai arătă supunere, zicându- -şi în cărțile 

domneşti: „Voivod din mila lui Dumnezeu şi. : 

a 'Regelui Ungariei”. In. deșert caută. a-i des- “ 

chide ochii asupra puterii păgâne ce se ridică 

tot mai amenințătoare | din răsărit, şi ?n faţa că- 

reia ar trebui-să steă uniţi, căci de-opotrivă de 

mare e primejdia, şi pentru Unguri ca și pen- | 

tru Români. Pe Ludovic ceea ce-l doare mai. 

mult şi-l “pun& pe gânduri dela o. reme încoace, 

e închegarea şi întinderea . din' ce în ce mai 

largă, şi mai puternică a unei domnii româneşti,” 

în contra regatului maghiar. Vlahii aceștia tă- 

cuţi, neamul acesta de oameni hotăriţi și dârți, :
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ce. izvorăsa mereu de sub poalele Carpaţilor şi, 
cu :sborul' săgeţilor, îşi. fac loc în lume, poporul 

"acesta de ciobani și de plugari, cu Voivozi mân=: 

„ri ce-și lărgesc hotarele, și poartă războaie 

- fără să-l întrebe pe el —, iată ce-l tulbură pe 

craiul Ungur. și-l face să cate cu atâta-ură . . 
spre țara Basarabilor, Şi toate silinţele Domnu: 
lui Român de a-l î împăcă “sint zadarnice. - 

Cătră «sfârșitul anului 1369 oastea regelui | 
stă ! gata; să intre în Oltenia. Vladislav î însă .nu-i 

Tasă timp; să-l lovească. Trimete pe Radu să pă- 
zească, ţara dinspre Făgăraş, aşază pe hatma-.. 

nul Dragomir la întăriturile de pe valea Ialo- - 
iniţei, iar el, “o frunte de voinici, trece Dunărea 
smulge Vidinul din mânile Ungurilor, şi 'când: 
“Ludovic se. pogoară cu oastea spre Severin, Vla- 
„dislav se trage la munte, unde, pregătit, așteaptă 

"lupta hotăritoare. Regele însă nu se bizue a. 
„_păşi ma? departe. El cuprinde, aproape fără 

luptă, Severinul și cetatea Vidinului lipsită de 
apărare, şi rămâne aci. — O a doua armată ma- 
ghiară, încredințată Voivodului Nicolae, se lasă 
din Ardeal 'prin țara Secuilor şi, intrând în Muri-. 
tenia, înaintează pe valea Ialomiţei, până ?n 

“strâmtorile întărite din Dâmboviţa, unde aşteptă, 
la pândă, hatmanul Dragomir. După o încăe- 
rare de câteva ceasuri, Românii se retrag. Un-: 
gurii crezându-se biruitori, îi urmăresc, şi “de- 
“odată -se văd grămădiţi cu toţii într”o râpă a-. 
dâncă şi mlăștinoasă. Caii. se duc în mocirlă 
până n piept. „Luptătorii se învălmăşesc, şi cad
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“unii peste alţii; subt grindina ide săgeți care-i 
împroașcă din toate părţile. Voivodul Nicolae 
e ucis. Pe. cei ce mai rămân cu zile, din falnica 
lui oaste, arcașii lui Dragomir îi. fugăresc prin 

„ desimea codruliii, vânându-i ca p2 fiare. Şi ast-. 

„fel Românii pun capăt și acestui războiu, pe 

care nu ei l-au dorit: -. . 
„Regele “e nevoit să închee pace. — Ungurii 

părăsesc Vidinul. Strașimir vine iar: împărat în 

Bulgaria apuseană, și Vladislav își reiă Seve-. 

'rinul. Toate se statornicesc, așă cum au fost-mai 

înainte. Ludovic înțelege că fără nici un folos 

au fost jertfite vieţile ostașilor Maghiari, şi Se- 

cui, în strâmtorile Ialomiţei, — el vede acum 

“toată dureroasa deșertăciune a visurilor lui de 
„cucerire, şi, cumințit;, se grăbeşte a-și întări mai 

„bine hotarele dinspre fara" Basarabilor, - aşă! de 

„primejdioăsă pentru Unguri, ridicând în dreptul: 
Sibiului. castelul Landskron, și ”n ținutul Braşo- 

vului —- Târzburgul. (Castelul Bran). ; - 
Fiinţa neamului Românesc e pe deplin, înche- 

gată. Poporul care-a crescut în umbră, în spaimă 

«Și ?n vijelii, a intrat acum” de-al-binelea în matca 
„. destinelor “lui. Scos din adăposturile lui as-, 

cunse, el se: revarsă, împins de asupririle. ma- 

Shiare, tot mai în larg, prinde încetul cu înce- 
tul, în spornica-i undire, partea bătută de soare - 
a: Carpaţilor şi,. binişor, lăsându- -se de vale, cu! 

apele munților. lui, cu sfetnicii, cu limba şi cu 

datinele. lui, se așază -”n câmpiile Dunării din “ 
ce în ce mai puternic, din ce în ce mai stăpân 

” 7
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pe el, pe vieaţa şi pe păimântul lui. Negurile e 
- cari-a stat învăluit atâta amar! de vreme se ri 

- sipesc, şi porțile Istoriei i se deschid. 
N - 

ii 4 

JNeadormiți în straja ţării, Românii dovedese 
aceeaşi statornică bărbăţie şi în apărarea cre-. 

dinții lor, a. sfintei legi strămoşeşti. Papa dela 

Roma, Urban 3 al V-lea, acelaşi papă: care mereu 

îndemnă pe Ludovic să-i cuprindă cu armele 

şi să-i facă-și pe ei catolici, aflând de vitejia 

câ care s'au luptat 'Şau biruit pe Turci în câm- 
piile: Târnovului;> şi cugetând că, vă căpătă «u 

blândeța şi iscusința” cuvântului ceeace nu pu- 

tuse dobândi cu străşnicia oștilor maghiare, scrie 
Domnului Munteniei în anul 1370: : E 

„Nobilului bărbat Vladislav, Voivodul Vala- 

hiei, poftim acum darul prin care: să 'dobândea- 

„scă mărirea csa viitoare. Din oameni vrednici. | 

„de credință am înţeles că, deși mărturiseşti cre- 

“uința aceluiaş păstor, adecă a Domnului nostru: 

Isus Hristos, totuşi zăboveșii afară 'din numitul 
staul, adecă afară din sânul şi ascultarea sfin- 
iei catolicaști şi. apostoliceşti Biserici a Romei, 

maicei: şi povăţuitoarei tuturor credincioşilor, a= 

fară de care nu este mântuire, fiind învăluit în: 

'desbinarea şi prea multelor sminteli, cari le-ai. 
- luat” dela. mai marii Tăi, şi doară, crezând-.că 
eşti în crugul mântuirii, pre “Turcii cei fără-de- 

“iege şi dușmanii credinţei cei catoliceşti, pentru 
cinsiea lui Dumnezeu şi a numitului scaun, îi. : 

soneşti şi-i ii a fi vrăjmaşii Tăi. Ci ne pare: 
N
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rău din suflet facă n nu te oşteşti pre lege, fiindcă 

au altora, fără numai celor ce.se oștesc după 

lege, se dă cununa cea după frumuseța: neamu- 

rilor, şi cu atâta mai ferbinte: râvnim “mântuirea 

Ta, cu cât credem că,: de Țe vei întoarce din 

roată ininda da Domnul, cu mult 'mai viteaz ostaș. 

d lui Hristos vei fi...” :. | 
“ Dulci și cu mult eștegugr potrivite sunt cu" 
vintele Papei, dar pe. Vladislav nu-l“adorm. Şi . 

legea apucată din bătrâni el nu, o sschimbă. Intre 

. Români și Bulgari. sunt legături vechi. .Loviţi, . 
şi unii şi alții, dintro parte de.Unguri,-din altă 

parte de Turci, se simt tot mai apropiaţi, tot : 

mai uniți prin puterea împrejurărilor. Dela: Ră- .. 

sărit au primit şi unii și alții taina .botezului, din - 
acelaş izvor şi-au sorbit credinţa, şi preoții lor, 

înaintea lui Dumnezeu, “aceeași cruce-şi. fac și. 

în aceeași limbă se roagă. | - | 

Stingându- se viteazul Vladisay î în anul 1372, . 

vine la: domnie fratele lui, Radu dela Făgăraş, - 

<uiosul Voivod, pe care mai târziu închipuirea 

poporului "îl împodobește cu toate isprăvile. bu- - 

micului, tatălui şi fratelui lui, împreunând ast- 

„fel pe-un singur nume. înțelepciunea, vitejia şi | 

gloria a patru vieți. 
Domnul cel nou al Munteniei, Radu Nezrii, - - 

cum îi zic vechii povestitori ai neamului nostru, | 

părăseşte dela început şi de bună-voia” lui Am- | 

laşul şi Făgărașul,. curmând “astfel orice legă- 

"tură cu regatul : "Ungariei. Si cu ierta asta, ră-
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mâne deplin 'stăpânitor în “țară lui. Despre «1. - 
zice. Cronicarul: ,;După ce au trecut -Domnul 
dincoace, mau mai avut stăpânire peste. Ro- 

“ mânii din Ardeal, „dar nici pe dânsul „să-l stă-. 
pânească cineva mau fost”... ; - 

. Incă de pe când eră Ban.al Severinului, 
Radu se "mprietenise cu călugărul Nicodim din: 

"ţara Sârbească, un om foarte. învăţat, care pen- 
tru faptele lui bune şi marea -lui credință ?n :Dum- 
nezeu, eră privit ca un “sfânt. Sub. domnia lui. 
'Radu,. Nicodim vine și se statorniceşte. ?n ţara 
Basarabilor. Numele” acestui. sfânt împreună cu. 
al înţeleptului. Domn amintesc înteimeerea celor! : 

„dintâi aşezăminte mânăstireşti pe pământul Mun- 

Ta, 

teniei. In cei doisprezece ani de: paşnică domnie | 
Radu-Vodă ridică locașuri de rugă şi chilii pen-. 
tru” călugări la :Tismana, la Cozia, la Cotmeana: 
și la Câmpulung. Nicodim rămâne până la sfâr- 
şitul zilelor lui :egumenul măreţei lavre dela 
Tismana, zidită pe-o stâncă urieaşă deasupra 

„unei cascade, în cel mai frumos adăpost din 
munții: Gorjului, N N 
_Radu Negru, închide ochii în anul 1384. EI 

„lasă doi feciori: pe Dan şi pe Mircea. Dan, 
cel mai mare, stă numai doi ani la cârma țării, 
“Sufletul 1ui pară a.fi inoştenit dela străbuni mai . 
mult însușirile de ostaş, decât pe cele de gos- 
podar. El îşi. face sub steag; scurtul veleat 'al 
domniei. O luptă norocoasă cu Ungurii pune iar Amlașul și Făgărașul: sub sceptrul Voivo- - 
zilor Români. — In' anul 1386 trece ?n- Bulgaria 

4
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"răsăriteană, cuprinde cetatea . Silistrei, şi alte 

“?pitărituri de.pe malul drept al Dunării. Dar, 

| într'o. încăerare cu ţarul Șişman .dela Târnov, vi- - 

"-“teazul Domn, aruncându-se în. fruntea. ostaşi- 

lor săi pentru a-i- îmbărbătă, îşi pierde vieaţa. 

„In scaunul Basarabilor sașază. al doilea fiu. 

al lui Radu Negru, — - marele Voiv od. Mircea. ;
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ÎN MOLDOVA: 

- Alexandru cel Bun | 

Re oecan-voaz, “Sub sceptrul căruia erau acum 
“uniţi toți micii cneji ai Moldovei, moare 

cătră! sfârşitul anului 1365 şi e înmormântat în 
„biserica dela Rădăuţi, zidită de el. Laţcu, fiul 
Şi urmaşul lui, 'e un suflet slab, nepregătit pen- 
tru greutăţile domniei. Oastea e împuţinată și. 
ostenită de-atâtea lupte. Țara, de-abia înjghe- 
bată, e șubredă încă în alcătuirile ci din lăuntru, 

- Şi din afară mare nici un sprijin de nicăeri. Iar 
“Ungurii 'mereu îi .icalcă, “hotarele, asmuţiţi de 

„ Papa dela Roma. ;Ca să mai adoarmă duşmănia 
„(asta veche, Laţcu se lasă ademenit de sfaturile | 
_sălugărilor fatini, ce furnicau prin târgurile Mol- 
dovei,. şi trece la închinarea bisericii: din Apus. 

„ Papa-i trimete binecuvântârea lui. Un episcopat 
„catolic se înființează în târgul Siret, unde cel 
“dintăi episcop e un Polon, Andrei din, Cracovia. 
Contenesc luptele la hotar. Oamenii își lucrează
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opoarele în pace. -Dar la Dorinul lepădat de 

lege, poporul şi fruntaşii. ţării se uită ca lă 

un străin. Laţcu moare, în anul: 1373. 'Dela: el 

nu rămâne feciori, ci numai o fiică, Anastasia, : 

pe care-o ia în căsătorie olteanul: Roman, . lăs- 

tar din ramura 'Muşatenilor, înrudită cu Basa- - 

abil. i! 

Istoria IMoldovei se întunecă pentru ticizeci | 

- de ani. Din (şirul Voivozilor ce “se perindează 

pe tronul lui: jBogdan, până la Alexandru: cel 

Bun, nici. o figură luminoasă nu mai răsare. 

După 'L.aţcu, domneşte aproape un an Costea 

Mușat, tatăl lui 'Roman. Cearcă să. ocrotească 

- legea catolică : fruntaşii „țării îl răstoarnă Și 

cheamă la domnie pe litvanul lurg. Coriatovici, 

care, pentru împăcarea drept-credincioşilor Mol- | 

doveni, înființează, un episcopat ortodox subt. - 

ascultarea Patriarhiei dela Ohrida. . Dar nici el 

nu domneşte mai mult de un an.,Boerii îl răs-- 

toarnă şi aşează Domn în locul lui pe Petru, fiuh 

lui Costea, Mușat. El strămută scaunul Moldo- 

vei la “Suceava. Fiind. cumnat cu Vladislav, re- 

gele Polonilor, Petru îşi pune coroana şi ţara 

subt ocrotirea. acestor vecini tari: pe vremile a- 

celea, şi domnește ?n „pace şaisprezece ani.. În 

anul 1391 moare. 

Roman, fratele şi “urmaşul lui, intemiectorul 

oraşului Roman, stă numai trei ani la cârma 

țării. Polonii se/amestecă din ce în ce mai mult 

în gospodăria . Moldovei, şi vrajba . sămănată de. 

ci în jurul tronului dela. Suceava prinde:a rodi,
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Orbiţi de patima domniei, încep. să se!  râdice 
frații împotriva! fraților şi fii împotriva păin> 

! ților. — Zile negre. şi istovitoare pentru. biata. 
țară ! Ca umbrele-au lunecat, domnii. aceia „peste | 

| vieaţa neamului nostru, -şi nici o amintire înăl- - 
țfitoare nu ni-au lăsât din trecerea lor. Polonii. 

„ajută -pe. Ştefan 1, fratele lui Roman să-i ia 
domnia, şi tot ci, mai târziu, -ațâță . vrăjmăşie . | 

Ă şi lupte sângeroase, pentru: coroană, între fe- ! 
- ciorii lui. La. 1399 iar vine. -Roman, şi. iar îl | 
surpă Leșii. Pe Juga, “fiul şi urmaşul lui, Îl - 

” răstoanră . Mircea, marele Voivod al Muntenici, | 
cu sprijinul căruia se așază în scaunul dela Su- : 
ceara, „pentru ur lung și fericit șir, de ani, A=" 
lexandru-Vodă cel mai vrednic şi mai cuminte . - 
dintre! feciorii lui Roman. Nesfârșitele frămân= , 
tări din lăuntru şi desele schimbări de: domn . 
sleiseră puterile Moldovei. Ungurii şi Polonii 

„se uitău lacomi la ţara asta frumoasă: şi fără 
noroc, Şi aşteptau cu bucurie ! ceasul“ în care să 
şi-o: împartă ntre ci ca pe 0 pradă. Noul gos- 
"podar: înțelege primejdia, şi caută a se. pure . 
bine cu Polonii pe cari-i ajută de trei ori cu- 
oaste, în luptele lor contra cavalerilor Teutoni 
„din Prusia (1410,.1414 şi 1422), 

„Alexandru-Vodă. —” zice ?n graiul lui băiră-, 
nesc unul din vechii. nostri cărturari — făcut-au 
prieteșug mare „cu Leșii, şi legătură, tare, ca. hie 
la ce treabă, unul “ pre. altul să agititorească ; : 

“o nici sminteală mau fost; că întâi au poftit Craiul 
“pre Alexahdru-Voliă ca: să-i trimată. ajutor. îm=: 

a 
„N 

o 
.
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_ potriva Crijaăilor 1) la Priuşi. Nici Pau amăgit 

cu prieteştgul, că au trimes ajutor călăreţi Mol- 

doveni, cari au făcut mare izbândă; că bătân- 

„du-se cu Crijacii, (întâi: s'au făcut a fugi, de 

i-au” înşirat, gonindu-i spre pădure, și îndată | 

pedestrindu- se, le-au săgetat caii subt Nemi, de . . 

le-au căutaţi a :dare 'dos ; şi aceiași ai noştri s au 

încălărat, şi mare moarte au' făcut într'îuşii...” 

In legăturile lui cu Polonii, în jurământul de 

credință pe care-l face înaintea Regelui, Alexan- - 

„dru-Vodă aduce prietenia statornică a unui'Domn 

cinstăt, cugetul drept, inima: “deschisă. şi braţul -- 

viteaz al unui bun tovarăş de luptă. EI nu e 

supusul smerit care cerşeşte îndurarea gi Drro- 

- tirea, stăpânului, ci Domnul vrednic şi prevă 

“- “tor, gata să ajute ori-când, cu pastea, cu sfatul 
„. şi cu banii lui pe Regele vecin și prieten. 
. Vremile sunt meașezate, şi banul e. scump. 

: Regi mândri şi :puternici se văd nevoiți să-și 

„. Pue, coroana "amanet 2). Craiul Vladislav împru- - 

"mutându-se delă Alexandru-Vodă: c'o mie de 

„ruble de argitit, îi zălogeşte Pociiţia, unut din 
cele mai frumoase ţinuturi ale Polonici. 

'Moldova inu e nici caumai bogaţi, dar nu ila- 

:) Cavalerii Teutoni. In războiul lor. cu Polonii + erau a- 

„jutaţi de Unguri. Marea luptă în care-au făcut minuai.de 

vitejie arcaşii lui Alexandru-cel-Bun,-sub : comanda spăta- 

rului Coman, s'a dat pe pământul Prusiei, în preajma.ce- 

tății Marienburg, în anul 1424. - 

3).La -1339 Regele Angliei Eduard al Ill-tea îşi. amane- 
tează la niște negustori coroana de aur. La 1441 Sigismund 

regele Germaniei îşi pune amanet la Ulrich Ortlieb coroana 

regală pentru suma de 15C0 de galbeni. E
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toreşte- nimărui nimic, şi nici cheltueli prea mari 
10 împovărează. Plugarii muncesc mult şi se 

mulțumesc cu puțin pentru nevoile lor. Ei își 

dau bucuros banul pentru. trebuințele domniei, 

| a “pentru încăputarea . 
oștirii. și mai ales 
pentru înzestrarea 
ţării “cu locașuri 

-
 

“pelor mari şi în a- 
Găposturile “munţi- 
lor, biserici şi mâ- 

“năstiri de piatră îşi 
înalță din desimea 

- codrilor turlelz stră- 

pacea și lumina vie- : 
"ii nouă celor. ce - 
„Xreme de veacuri au. : 
stat în grijuri şi ?n - 
întuneric. Călugări 

i învăţaţi, veniţi din *    

    

| temeiaseră mai ce 
„mult mânăstirea. Neamţului. ISubt Alexandru-Vo- : 
„dă se ?nalţă Imânăstirile Bistriţa, Pobrata şi Mol- . - 

davița,  s'aşează treptele, bisericești: un mitro-. 
polit „la Suceava, un episcop la Roman şi altul 
la Rădăuţi, se statornicește rostul şi rânduiala 

“boerilor, în sfatul doninesc şin. trebile: ţării: 
Logofăful «e slujbaşut cel mai de credinţă al 

îs 

N 

Sfinte. Pe văile a- .: 

lucitoare,  vestina ! 

7. țara Basarabilor, în-,
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- tronului, el „poartă. pecetea domnească, el în- 

tocmeşte hrisoavele de judecăţi și ocine, şi sub 

privegherea şi ascultarea lui sunt. toți îsprav- 

nicii dela curtea Domnului. i. . 

Vornicul e judecătorul tuturor priciriilor din 

„ară. E | 

| Hatmianul e paznicul Sucevei. şi. povăuitor 

„a toată oștirea. 7 , 

Postelnicul este tălmaciul curții, primitorul. 

»solilor şi sfetnicul. cel mai. de aproape al Dom- 

“nului în trebile din afară ale țării. | 

Visternicial poartă; grijă şi dă samă Dom- 

nului de toate veniturile şi cheltuelile țării. i 

Paharnicul: şi * Stolnicul îngrijesc de - băutură, * 

şi de bucate la masa domnească. . | 

Clucerul poartă. cheile” cămărilor. şi pivniţi- SI 

lor domnești. O 

Jitnicerul aren sama: lui hambarele cu - grâu. 

Slugerul — tainul slugilor. . 

Comisul — grajdurile domneşti. j 

= Șălrarul — corturile oştirii. - 

Armaşul — paza temniţelor, şi. 

'Aga — straja şi liniştea oraşului. 

Şi alte -bune întocmiri se așază, pe la judeţe “ 

şi pe la mărgini pe entru cârmuirea şi paza ţării. 

- Pârcălabul de Hotin are ?n'grija lui hotarul din- 

spre ţara Leşască şi - Căzăcească ;, vameşi sunt 

-puși pe la schelele ţării şi ispravnici pe la ţi- 

muturi, i. Pa 

| n” toată. vremea asta de muncă neadormită. 

pentru întemeerea gospodăriei « şi orânduiala din
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Dă Tăuntru a "Moldovei, înțeleptul Voivod nu pierde! 
„o: clipă din: vedere. primejdiile ce se urzesc în - afarăz. Cugetă că țara-i slabă, iar: greutăţile ce-i: 
stau: înr Cale sunt 'multe şi "mari, şi de aceea caută 
sprijinul: şt ocrotirea pe care: armele nu i-le 
pot încă dă, în: păstrarea legăturilor. de priete- mie-cu Leşii. EL ştie ce vitor se ridică dela ră- sătit. împotriva. creştin ătății.. Ştie şi. de învoiala pe care: “1 priinăvara anului 1412 au încheiat-o  1a-Eublau Sigismund, regele Ungariei, cu V]a-. „“ diStav; craiut. Poloniei — “de înţelegerea lor de. a-ŞE îimpătrf? Moldova pe din două, dacă Domnul ci: nu ar. ven) iau toată oastea în ajutorul Unguri. „or, cânl ar fi vorba de un. războiu cu Turcii. | „Toate. le ştie şi le cumpăneşte, şi prin toate .. | „se: strecoară  biruind pe cei vicleni şi răi, cu. - <imstea, cm blândeţea și cu bunătatea lui, Ştie „bine -ce. fel. de prieten 'îi este Vladislav; cu toate: astea; de câte ori îi cere, îl ajută, cu oaste = împotriva: cavalerilor “Fi eutoni ; iar când Țurcii <alcă hotarul: Moldovei, la. 1420, şi Alexandru- - Vodă mână trei Stafete după -ajutor ia craiul „Leşilor, „acesta nu-și clintește un ostaş “peritru apărarea celui mai cinstit și mai credincios prie- ţen: — Poate: căl tocmai amintirea aceasta amară „a: îi. tulburat mai târziu sufletul: drept al bă- trânuhui” Voevod şi-l va fi ademenit săşi în- | „Toarcă. oastea, alături cu Svidrigel, ducele Lit- vaniei, împotriva aceluia, căruia treizeci de ani : i-a [ăstrat cea mai curată credință. Ş'a plătit „Scump: pasul acesta nenorocit, — scump, şi pen-: 

4 
. s:



trucă şi-a văzut oastea sfărâmată, şi pentrurcă 

şi-a călcat. cuvântul, şi" pentrucă eră într'o vâr- 

stă, când nu mai-aveă' timp să îndre epte o ase- 

menea greşală. Cu durerea asta pe suflet - -a 

închis ochii, în anul 1433, adevăratul întemeetor 

al Moldovei, acela' căruia poporul pentru înțe- 

lepciunea şi blândeţea lui, cu drept cuvânt i-a 

zis: Alexandru cel Bun Oasele lui se odihnesc 
la mânăstirea Bistrița din' judeţul Neamţului. 

p 
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ÎN MUNTENIA 
Mircea-cel- Mare (ss6-—tăte) 

fârsitul veacului, al XIV-lea a aruncă un! nou: 
vrăjmaş şi, cu cu “el, un lung șir de primej- 

dii î în calea neamului românesc. Prăvălite din a- 
celeaşi mari pustiuri ale Asiei, valurile poto- 
“pului musulman sparg, : dela cele dintăi isbi- 
turi, putredele zăgazuri ale împărăției bizantina: 
Şi, în mai puție de-o jumătate de veac, îneacă 
„aproape toată” 4 eninsula balcanică. Cine să li 
se împotrivească ? — Popoarele din răsăritul 
Europei trăesc într'o veşnică desbinare, și nici 
acum, când'văd apropierea acestui cumplit vrăj= 
maş al Zuturor creștinilor, nu contenesc de a se 
sfâşieă între ele.  ; , 

Pe vremea asta de groază: şi de picire: vine 
(marele IMircea la cârma ţării româneşti. Grija 
lui cea dintăi e să-şi facă oaste puternică: el. 
strânge sub steag toată tinereţea Şi voinicia 
țării, şi însuşi: caută de-o învaţă șo întocmeşte, .
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„Ka So aibă gata la toată nevoia. Vede vijelia 

"cum se apropie, şi ştie ce cumplită mânie s'as- , 

<unde în huetul şin întunecimea. aceea. lar de 

vrăjmașul ce vine, — gospodărie întinsă şi pă-! 

mânt mult are de apărat, căci el e: Mara Voi- 

od și Dont singur stăpânitor ui foată fara Un- 

    

  

    
   AS: 0 Sisiee 

'gro-Viahiei şi al părților. tansalpine, încă şi ial 

părților fătărăști, şi al Amlașului şi Făgărașului: 

herțog, şi al Banatului Severinului: Domn, și 

al amâriduror malurilor Dunării până. la Marea 

„cea mare, şi al cetății. 'Dârstoruluii stăpânitor”. 

Acesta e titlul ce împodobește în izvoadele 

“vremii numele Voivodului Mircea. |
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, Valurile puterii „musulmane: au ajuris până 

-2 în “hotarul moşiei lui. “Din împărăţia Bizanțului 

“ma mai rămas decât capitâla — temnița întă- 

rită a celor din urmă. împărați creștini ai. Ră-. 

săritului. Serbia şi Bulgaria sunt cotropite. “Toate 
străjile "Europei până. la Mircea sunt abătute.: 

Singur el mai stă; în picioare, cu sabia în mână. 

In anul 1389 Sultanul Murat, care, biruitor, își 
strămutase capitala: dela Brusa la _Adrianopoli, 
pleacă în Asia ca, să potolească o răscoală. In 

“lipsa lui creştinii îngenunchiaţi încearcă, să-și 
recapete neatârnarea. Mircea vine şi el cu oaste 

„în ajutorul lor. 'Dar "Murat află, se ?ntoarce din 
“cale şi, în ziua de. 15 Iulie se dă acea sânge- 

roasă bătălie din. câmpul Mierlei (Cosova) .î 
„care aveă să se hotărască soarta peninsulei Bal 
canice, Chiar în zorii acelei zile de groază, în 
freamătul pregătirilor, Murat e ucis în. cortul . 
lui de sârbul Miloș Obilici, pe care Turcii, fu 
rioşi, îl rup în bucăți. |! . - | 

Baiazid, fiul şi urmașul. lui Murat, “se așează, 
în. fruntea oștirii, ȘI lupta reincepe numai de- 
cât, crâncenă, înverşunată luptă, cate, tocmai 
în ceasul cel idin urmă al zilei, aruncă biruinţa” 
de partea musulmanilor. -Mulţi creștini aleşi pier. 

în cumpăna aceea. Insuşi bătrânul Lazăr, vi- 
teazul țar al Serbiei: care înaintă. -în: vălmășag 
orbeşte, tăindu-şi cu 'paloşul drum spre, moarte, 

" cade '?n mâinile. Turcilor care-r târăsc,  batjoco- 
„rindu-, până la leșul lui „Murat, unde îl înge-. 
! nunche sii tae capul. d N
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In înfrângerea asta creștinii din peniasula 

Balcanică îşi văd stinsă cea din. -urmă nădejde. 

de mântuire. Serbii şi Bulgarii; supuşi; încătu- - 

şaţi, nu se mai pot mişcă. Rămâne Mircea în 

faţa” lui Baiazid. —' Cumintele Domn înțelege 

că singur nu 'se va puteă“ măsură cu cea mai 

„mare şi mai îngrozitoare , putere a vremii ace- 

“leia, “Deci, îndată ce se *ntoarce ?n ţară trimete 

doi boeri la Curtea Polonii. Aceștiia trecând. 

prin Suceava, iau şun sol din partea lui Petru 

Muşat, 'Domnul: Moldovei şi, “prin glasul lor, 

se aşează cea dintâi Înţelegere a lui Mircea cu ---. 

Vladislav Iagello, craiul Poloniei, iar ,sâmbu- 

- rele acestei înţelegeri e să-și. dea unul . altuia 

mâna de ajutor împotriva “Ungurilor, duşmani 

amândurora. In anul următor, soli de-o parte 

şi de alta întăresc la Suceava această legătură, 

lămurind între altele, că regele Poloniei să nu " 

fie“volnic a porni războiu Ungurilor, până a. nu 

vesti mai întăi pe Mircea, şi că dacă Mircea . 

ar încheiă pace cu regele Ungariei, . îngrădind 

în ea şi pe raiul Poloniei, acesta să o pri- Di 

inească - de! bună. „Mircea pregătiă astfel calea 

cătră o înţelegere mai largă a neamurilor .creş- 

tine împotriva Turcilor. „Pentru socotelile din- 

ire noi, ziceă.el, vom aveă destulă vreme să ne 

'răfuim; acum însă “trebue să ne strângem la o: 

laltă, ca. nu cumva marele duşman al Crucii - 

să-şi âfle “cheia unei biruinţi uşoare în însă 

desbinarea noastră. . i. 

An anul | 1394, Baiazid; ne mai “având nimic 

+ .. /
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- de. temut îndărătul lui, păşeşte spre ţara îui. 
+ "'Mircea, Semnalul îl dau cetele jătuitorilor, care. 
"spulberă şi cenuşa din vatră pe unde trec. Dar, 
„Mircea nu se lasă înfricoşat de vestitorii aceș- 
ia ai. marelui vifor, ci repede trece Dunărea şi | 

dă şi el un iuruş prin oraşele turceşti, de unde | 
se întoarce în ţară încărcat de prăzi și de cap- 
tivi. Și iată că şi Baiazid cu greimea lui, îl calcă 
din urmă. Il trage Mircea tot mai înlăuntrul ţăr 
rii, amăgindu-i mărginile cu hărțueli ușoare, 

„Până ce-l potriveşte în nişte locuri mlăștinoase 
"Şi viclene în preajma Craiovii, Acolo, sub -poa- 

„“ ele pădurii dela Rovine, în. imineața zilei de 
10 Octomvrie s'a pornit în strigăte de buciume 
bătălia aceea grozavă, în care astfel ştiuse is- : 
cusitul Voivod să-şi rânduiască cetele de arcași, 
“încât „oastea lui Baiazid Fulgerul ori încotro * 
se "ntorceă primeă în față. ploaia de 'săgeți, ce 
tot 'mai întețit curgeau, şi. nu se ştiă de unde 
„izvorăsc. Uluiţi de spaimă și de vălmășag, Tur- 

„ii Zorind să iasă mai iute în limpeziş, se stri. 
viau, se ucideau între ci, lovind orbeşte, să-și - 
facă loc, să-şi tae drumul de fugă 1). De lupta 

1) Codrul clocoti de sgomot şi de arme şi de bucium, -. iar la poala lui cea-verde mii'de Capete pletoase „Mii de coifuri lucitoare es din umbra 'ntunecoasă „ Călăreţii umplu câmpul şi roesc după un semn, Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn, "Pe copite iau în fugă fata. negrului pământ, Pe Lăuci scântee 'lungi în soare, arcuri se întind în vânt, : Și ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni, Orizontu "ntunecându-l, vin săgeți de. pretutindeni, Vâjiiad ca vijelia şi ca plesnetul de ploae, 

i
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asta scrie, în cronica lui, călugărul Moxa: „De 

aici 'se ridică Baiazid cu Turcii asupra Români- 

lor. 'Deci se lovi cu Mircea Voivodul și fu răs- 

boiu mare, că se întunecă de nu se vedeă văz- 

duhul “de mulţimea săgeţilor. Şi multă oaste 

pierdii Baiazid, şi paşii periră cu toţii. — Atunci 

peri Constantin Draguşevici şi Marco Kraje-“ 

vici. Se 'vărsă sânge mult de erau văile înroşite. 
"Deci se sperit Baiazid și fugi de trecă Dunărea 

şi puse iscoditori-pe la toate vadurile”. . : , 

Se aşteptă, se vede, la o năvălire din partea 

Românilor. Lucrul însă nu ieră cu putință. Mir- 

cea pierduse işi el oaste multă; și maveă de unde 

să şi-o împrospăteze numai decât; apoi ştiă el. 

bine că. de aci încolo au a-l înteți valurile cele 

Uriă câmpul și de tropot şi de strigăt de bătae. 
In zadar. strigă *mpăratul ca şi.leul în turbare, 
Umbra morţii se întinde tot mzi mare și mai. mare; 
-In'zadar flamura verde o' ridică înspre oaste, 

" Căci cuprinsă-i de peire şi în față și în coaste, 
.- Căci se clatină rărite şiruri lungi de bătălie : 

Cad Arabii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie, _ 
In genunchi cădeau pedestrii, colo caii se răstoarnă;; 

Cad săgețile în valuri care şueră, se toarnă, 
_. Şi lovind în faţă ?n spate, ca şi crivățul și gerul, 

Pe pământ lor li se pare că se nărue tot cerul. , 
Mircea însuși mână ?n luptă vijelia 'ngrozitoare, 

„Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare, 
Durduind sosiau cătării ca un zid înalt de suliți, 
Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi, 

Risipite se *mprăştie a dușmanilor şiraguri, 
Şi gonind biruitoare, tot veniau a țării steaguri 

a potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată. . 

Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată, 

Acea grindin” oțelită înspre Dunăre o mână, . 

„Tar în urma lor se 'ntinde falnic armia 'română. 

Eminescu
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mari, . Incărcat de glorie şi de griji se retrase la 
Argeș. Cum ar fi mai schimbat el cununa ace- 

lei biruinţi pe-o rămurică de maslin !.Dar pacea: 
de care-aveă atâta mevoe.n'o găsiă nici între ai 

“lui, O' parte din boierii argeșeni erau nemulțu- 
"miți că strămutase scaunul domnesc. la Târgo- - 

„vişte şi când Mircea trecă în Ardeal pentru -a- | 
“pune .la cale apărarea cea- de temleiu a țării, în. 

_lipsă-i, Vlad, unul! dintre fiii lui chiar, cu Spri- 
* jinul riemulțumiților acelora, ia țara - în stăpâ- 

nire, Şi face fapte de Domn: nemernic: "lingu- 

seşte” pe craiul. Poloniei, şi se: *nchină Sutta- | 
nului, târînd cu el în această umilință mândria - 

"gării cea cu. atâta jertfă păzită până atunci, ” 
„ Subt. această; nenorocită domnie de furat, Tur= - 
cii pustiesc. în toată voia pământul ce aburiă. 
încă. de sângele lor, se fac: stăpâni pe Nicopolea 
cea mică — (Turnu-Măgurele) şi înscriu pen- 
tru întâia oară! în cartea măririi. lot „peşcheşu”? A 
"țării Românești = un dar de trei mii de sal- 
beni pe an. i DE 

Ce face în vremea asta „Domnul cel adevă- 
rat? La. biruinţa dobândită cu. săbia adaoge o 
tot așă .de 'însemnată biruință politică, datoriță 
înţelepciunii lui: EL face pe regele Unpurilor. 
să înțeleagă în sfârşit” că înaintea puhoiului 
musulman, Românii sunt un stăvilar ce, pentru - : 
binele creștinătății, trebue întărit iar nu Sur- | 
pat. Şi ?u ziua de 7. Martie. 1395 Mircea închee : 

<u Sigismund la Braşov urinătoarea învoială : 
„De câte ori va mierge regele însuşi să se bată 

.. ă - . -
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cu Turcii, să meargă şi Mircea; iar când regele: 

va trimete numai oastea; tot numai oastea's'o 

trimeatăi 'şi Mircea, şi la trecerea gloătelor un- 

gureşti prin ţara Românească, să Ji se.deă cele: 

pentru. îndestulare, însă. cu plată. 

: Şi iată că şi pleacă Domnii amândoi ci oaste. 

împotriva. iTurcilor. Ei se lasă. devale “până la 

vărsarea Oltului în Dunăre. Aici împresurând" 

cetatea Nicopolea cea mică o smulg din mâinile: 

musulmanilor. Pământul țării se curăță 'de duş-,. 

mani şi: sceptrul domniei: intră; iar în mâna cea. 

vrednică a lui Mircea. Dar. Sigismund ,e nevoit: 

“să se întoarcă, chemat grabnic” de boala soţiei. 

, 

sale Maria, 'care, fiică-a regelui Ludovic cel: 

mare, îi adusese ca zestre tronul Ungariei. Pe: 

drum în dreptul Posadei, cum treceă prin valea: 

'. îngustă a Prahovei, de-odată se „pomeneşte subt . 

o grindină de săgeți şi de bolovani: Vlad se: 

răzbună astfel de ceeace, în judecata lui păti-- 

mașă, i se înfățișase ca o nedreptate.” 

Eră pe la mijlocul iernii. Soţia lui Sigismund 

murise.. Mircea dregeă pe unde stricase Vlad. 

Frigul şi pacea lungilor nopți păreau a' mai 

fi aţipit învrăjbirile, când deodată un strigăt de: 

groază răsună în toată lumea creștină: Impă- 

ratul Bizanțului: Manoil 7al Il-lea, împresurat 

în mândra lui capitală, cere ajutorut “Europei, 

Şi vremea cruciatelor se: reîntoarce; O suflare 

de tincrefă, un dor de vitejie şi de jerttă înflă-. 

cărează iarăşi inimile creştinilor. Şi iată că de: 

pretutindeni, din Italia, din Franţa. din' Germa-. 
m.
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:nia, din depărtata, Anglie, mii şi mii le cava- leri, în zale strălucitoare, pornesc spre sfânta „dapitală a Răsăritului. La Buda se întâlnesc cu toții şi, pe la sfârșitul lui August, sub povaţa regelui Sigismund, ajung la hotarul Olteniei, „unde-i întâmpină; Voivodul ' Mircea cu. oastea lui pregătită. “Trec Dunărea, cu ușurință iau WVi-. -ainul, apoi. Rahova, şi ?n ziua de 12 Septemvrie; 10.000 ide creştini roiesc. sub zidurile Nicopolii. ! “Cetatea asta însă e bine apărată și toate silin- „-“4ele lor “de-a o supune Tămân zadarnice, iar „peste 'două; săptămâni se "pomenesc cu vestea, «că Baiazid, aflând de sosirea lor, iute şi-a ri- “dicat oastea din faţa Constantinopolului şi vine. «să le-aţie calea. Şi ?n adevăr, în dimineaţa zilei „de 8 Septemvrie (1396) Baiazid e lângă: Nico-. poli gata 'de luptă. In tabăra creştină e fierbera “amare: Sigismund şi toți cei cari cunosc felul “de luptă al Turcilor sunt de părere ca întâiul „tac să-l deă Mircea cu arcaşii lui, încercaţi. : — Dacă sfatul acesta ar. fi fost ascultat, poate că „alta ar fi fost soarta vremilor următoare, Dar deșertăciunea omenească se amestecă adesea îii jocul celor mai însemnate Și. mai hotăritoare | întâmplări. Mândrii cavaleri Francezi, siguri de - izbândă, țin morțiș, o, în. adevăr morțiş! să li „se lese lor, întreagă, cinstea celui dintâiu pas Spre biruință. Şi nerăbdători, cum zăresc înain- tea lor o ceată de călăreţi turci, se răpăd' nebu- „Meşte, se amăgesc -de fuga vicleană a dușmanui - - dui, şi, înfierbântaţi de-acea beţie “a mulțimii
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care împiedică: pe cei mai cuminţi. oameni să: 

mai judece, după ce sparg întâile rânduri, des-- 

calecă de pe cai. şi, cu săbiile în mână, dau 

busna ?n ploatele turcești. Baiazid, care-i pân-. . 

dește: ca un vânător, trage de-o dată zid de 

spahii în jurul lor — se face o învălmăşeală 

_ cumplită, bravii francezi cad stropşiți de mul-.. . 

țime, 'doboriţi. de lovituri ce curg înteţite din 

toate părțile. Nu mai e luptă, “căci ei, bieţii, 

nu se mai pot apără —e o crudă, o înfiorătoare: 

jertfă de oameni. : | — | 

In deșert Sigismund mai umblă, să 'însufle-. 

țească, oastea aproape biruită de spaimă, în. 

deşert inimosul Mircea în fruntea aripei drepte; 

cearcă' să, ţie în loc duiumul năvălitor al spa-:. 

hiilor, — de “partea: cealaltă, Croaţii părăsesc : 

lupta ; moartea - şi spaima fac. goluri mari în. 

rândurile creştine, orice împotrivire e zadarnică, 

şi fuga, fuga cea oarbă şi înfricoşată rămâne 

singura mântuire 'a. biruiţilor. Pe mulți îi scapă, . 

Mircea trecându-i la noi: Pe - Sigismund îl smulge 

din fața morții Comitele,. de Zollern,, unul din- 

marii întemeietori-ai casei de. Hohenzollern. : | 

In ziua” aceea au pierit numai în luptă 20.000 

de. creştini ; numărul celor care, în năpustirea 

fugii, se vor fi înecat în Dunăre, nu se mai 

ştie. Dar şi Turci au căzut “mulți. A. doua ;zi: 

Baiazid, văzând câtă oaste a pierdut, de mânie: 

puse pe gealaţi să tae dinaintea lui pe cei trei . 

mii de creştini prinşi în războiu. |
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Mircea ştie . bine 'ce urmări va „aveă pentru 

„el “înfrângerea aceasta. :Deci, cum se întoarce 

?n ţară, întăreşte străjile pe la vaduri, trimete 

"pe femei şi pe copii în adăposturile munților, 

iar el se găteşte de luptă. Şi iată că și vine Ba- 

„iazid Fulgerul cu oaste multă. să-l răpuie. Dar 
"şi «de data asta Mircea îl atrage pe valea Ialo- 

miţei, în nişte, locuri prietene celor puţini, şi 

lupta se petrece întocmai ca la Rovine. De bă- 

“tălia. asta vorbeşte cronica anonimă a ţării Ro- 
"nâneşti când .zice: ,,Mircea-Vodă, Bătrânul a. 

«avut mare. răsboiu cu Baiazid-Bei de la Nico- 
“poli. Făcutu-“au acest războiu. pe : apa lalomi-.. 

“+ei, biruit-au Mircea-Vodă pe Turci, şi fără nu-. 
măr au pierit, trecând Baiazid- Bei Dunărea fără 
vad”, - | . - 

: Cu „câtă durere se e plânge unul din povesti- 
torii moștri. de mai încoace: că, "Românii Mau 
stat să însemne la vreme. luptele şi biruințile 
lor! „Şi multe lucruri vrednice de auzit, închee 
Constantin Căpitanul, înşirând isprăvile, lui Mir- 

„ea; dar ai noștri nimic mau „scris, fără numai” 
ee: aflăm de la streini”. | 

“La 1400 Mircea se repede în Mâldora, în 
„biata !Moldova ce se sbăteă în mrejele Poloniei, 
“prinde pe nevrednicul luga, şi aşează Domn în: 
locul lui, pentru mântuirea țării pe Alexandru 
cel Bun.. 

-Ca toți “marii noștri Voivozi, Mircea îşi în- 
tinde vederea ŞI. grija “dincolo de hotarele ării 

u 
1 
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lui, şi dincolo “de hotarele vremii lui. Astfel - ” 
îl vedem „mereu .cu privirea aţintită, 'la "mişcă-. 

rile vecinilor săi, și mai ales la cele, ce'se petrec . 

în Răsărit. Poate că nimeni m'aâ înţeles ca Mir- 
cea cât de mare-i primejdia care „vine. de-acolo, 

şi nimeni ma'stat mai neadormit în faţa ci. 

. Trufaşul Baiazid se pregătiă să s'arunce asul- 
pra Europei apusene, când viforul năvălirii Mon- . 

gole îl chiamă în Asia. Acolo, la Angora, biruit 
“în bătălia dela 12 Iulie 1402 cade în “mâinile 

lui Timur, hanul Tătarilor, care- | duce, ca pe-o: 
fiară, închis întro colivie de fier, să-l arate -cât 

€ de mic şi de slab, celor ce credeau că Baiazid - 

“e mai presus de orice putere omenească: Rămân. 
de la el trei feciori în-vaza istoriei: Suleiman 
ia partea, de împărăție din Europa, Mohamed. 
pe.cea din Asia ; al treilea fiu Muza prins odată? 
cu tatăl: său, scapă peste un an, la -moartea a- 

cestuia. Suleiman se ?nchină lui Timur, pe Ma- 

noil al Bizânţului îl “iartă de bir, iar de Unguri 

nu se teme, căci îi ştie slăbiţi prin certurile din 

jurul tronului. Singur Mircea îl nelinişteşte, şi 

cu el face pace. „In urmă, zice ctonicarul bizan- 

in, ei au încheiat un pact prin care Mircea a 
promis să, deă tribut şi au tocmit pace. Şi el, 

Mircea, a primit multă ţară în partea Bulgariei 

şi Serbiei”. 

Dar în. toamna anului 1404, iscându-se în 
Asia războiu între „Suleiman şi Mohamed, se 

scoală și. Muza, cel rămas pe dinafară, şi vind 

la Mircea, ca la un Domn puternic ce eră, îl
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roagă să-l ajute a luă împărăţia lui Suleiman. 
“Mircea îi dă: oaste sub povața nepotului săw 

Dan, Serbii se dau şi ei de partea. lui Muza, 

“Aproape de Constantinopol însă,. Domnul Ser- 

bilor îl părăseşte şi. trece cu oastea la- Turci, 
Muza e învins. El: se *ntoarce la Mircea, sin“ 
gurul lui sprijin .şi prieten: credincios, şi ?n anuh 
1-410 se ridică: iar, cu oaste nouă. De data asta 
Suleiman e biruit, prins şi ucis. Muza îşi vede, 

„în “sfârşit, visul cu ochii; dar întocmai ca un 
vis trece toată; mărirea aceasta, prin sânge: do- 
bândită, In anul 1413 vine Mohamed din” Asia, 
şi ajutat de Bizaptini, ucide. pe Muza, se aşează 
la Adrianopol şi pune temeiu ' trainic puterii 
musulmane î în “Europa. Mircea işi vede țara pră- 
dată, şi, me mai avându-și oastea întreagă, 
silit să reînoiască legăturile din trecut. Ce mar 
da el să poată 'rupe „aceste legături ! Ajută cu 
oaste până şi pe. Mustata, un svânturat ce se 
dă de fiu al lui Baiazid şi cearcă să smulgă pu- 
terea din mâinile lui Mohamed; dar şi ace- 
sta! e prins şi ucis. Și i iarăşi vin: Turcii şi pradă 
țara, luând în robie, după cum spune un cru= 

_nicar turc: „feciori mândri ca soarele şi fete dră- ” 
gălaşe ca trandafirii”?,. : 
Aceasta e cea din urmă durere a bătrânului - 
Voivod, pe care un cronicar turc din vremiie 'a- 
celea, un dușman deci al' neamului nostru, fl 

| numeşte „principe între „crestini cel mai viteaz 
„şi cel mai ager?. ; 

“Marele Mircea închide: ochii- pe da începutul i
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anului 1418, şi e îngropat la Cozia; în frumoasa 

lui mânăstire de pe Olt: După! o strălucită dom- 

nie de 32 de ani, el lasăi o țară destul: de puter- 

„nică, pentru a nu se prăbuşi sub urgia valuri- 

lor ce de-aci înainte au a se năpusti asitpră-i. 

Pe banii ce sau bătut subt el, şi care sunt. 

cei dintâi bani românești cu chipul Domnului 

nostru, Mircea e întățișat în' picioare, cu barbă 

şi cu plete, hlamidă pe umăr, spadă în mâna 

dreaptă, iar în cea stângă globul cu crucea. !. 

 



SI RI ci Aa 
“URMAȘII LUI MIRCEA -! 
A Vlaa Tepeș - 

pe cât a fost Mircea de mare prin înţelep- 
iunea şi- prin vitejia lui,: pe cât a fost 

-el de puternicica: Domn şi ca ostaş, — pe atât 
“sunt de slabi şi de nctrebnici feciorii şi nepoții 
lui, cari, nevăzând. în, doinnie decât. farmecul 
deșertăciunii, sunt, fără să-şi dea: seamă, cei 
mai răi şi mai stricători vrăjmăşi ai ţării şai 
neamului lui. Ocrotiţi, unii de Unguri, alții de 
Turci, ei rup în două şi boierimea şi oastea ță- 
rii, sfarmăj vechile datini cari ?ngrădiau dintru 
*nceput rândul la domnie, şi, orbăcăind, cu mâi- 
nile mânjite de sânge frățesc, trec prin 'vremile 
acelea tulburi, aci târîndu-se, aci asmuțiţi, îm: 
brânciți mai mult 'de viclenia “altora decât. de 
patimile lor, spre o biată coroană care, de cele. 
mai multe ori, cade cu cap cu tot. ; _ 

Mihail singurul fiu bun și. legiuit al lui Mir i 
cea, “căruia multă. vreme îi stătuse ajutor „la 

i



VLAD ȚEPEȘ: -. .. 97. 

cârma tării, după doi ani de domnie, cu tot spri- - 

jinul pe care-l capătă de la Unguri, e răsturnat 

şi ucis de vărul său Dan al N-lea, fiul vitea- , 

zului “Dan, care-a lărgit cu spada hotarul ţării. 

de partea cealaltă a Dunării, unde Pam văzut 

căzând în luptă cu Şișman ţarul Bulgarilor. 

Acest Dan al Ii-lea ia domnia cu ajutorul Tur- 

cilor, şi cearcă mai târziu s'o apere cu ajutorul ” 

Ungurilor împotriva . fratelui său Radu cel Ehel 

(Prasnaglava), ocrotit. şi el tot de Turci. Scep- 

trul țării trece de la unul la altul, până când se 

ridică iar Vlad, poreclit Dracul, fiul cel din . 

flori al lui Mircea şi, cu sprijinul împărăției Bi-. 

zantine ş'al. boerilor nemulțumiți, în anul 1430 

răpuind pe Dan şi pe Radu, pe cei doi cari se 

certau, dobândește el: domnia cea împresurată 
de-atâtea primejdii. lar de desubtul acestor. ne- 

norocite schimbări de Domn, cari mau fost nici- 

odată spre bucuria oamenilor cuminţi, ţara îşi 

vede hotarele îngustate, lanurile pustiite, oas- 

tea. ticăloșită, sfetnicii şi fruntașii dezbinați în- 

de-ei, norodul din ce în ce mai asuprit și mai 

strâmtorat. Că asupra lui apasă toate nevoile. 

El trebue să poarte cheltuiala şi cea de bani şi 

cea de._sânge a. tuturor luptelor acestora. Eh 

trebue să plătească -Turcilor birul care-acunl . 

se ridică la zece mii 'de galbeni pe an, și pesta 

asta să mai dea și cinci sute de copii într'ales 

pentru oastea ienicerilor; — cel mai sălbatic, 

cel mai greu şi mai dureros tribut la care-a pu- 

tut fi vrodată supus un popor. De la Domn 

5
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nici o imilostivire, de la biserică nici o mângâere.. 
Preoţii bulgari şi sârbi, alungaţi încoace de pri- 

gonirile 'Turcilor, împănează altarele noastre.: 

IDin Ungaria” catolică vin cârduri de călugări 
“ Minoriţi, și sub ocrotirea Domnului, care nu mai 

știe nici el cui să-și plece capul, cutrezră ţara, 

bombănind rugăciuni într'o limbă pe care Ro- 
mânii o înțeleg aproape tot.aşă de puţin ca şi pe 
cea „bulgărească. Intre Domn şi ţară nu mai e 
mici o legătură. Mândra, „Puternica gospodăris a 
lui Mircea, părăsită în voia întâmplărilor, js 
clatină în cumpăna peirii, ca o corabie fără. 
cârmă în isbeliştea valurilor. E 
„Ca să-și păstreze. domnia, Vlad închină ţara 

'Ungurilor, iar peste cinci ani se duce smerit la 
Turci, jură credință Sultanului Amurat al II- 
lea, şi când acesta, puind. temeiu pe vorba lui, 
vine cu oaste împotriva: Ungurilor, Vlad iar se - 
rjăsgândește, şi, cu "chip că-l scoate în Transil- 
vania îl vâră prin nişte coclauri încâlcite şi 
prăpăstioase, de unde Sultanul e nevoit să se 
*mtoarcă fără nici. o ispravă, 'cu vremea pier- 
dută, cu oastea trudită în deşert. Iată cum în- 
jelege a-şi păzi domnia: urmaşul lui Mircea. 
Şi cu toate astea tot Ungurii îl răstoarnă Și 
tot la Turci găseşte ajutor spre a-și reluă: co-" 
roana pusă de loan Corvin de Huniade pe 
fruntea rudei și ocrotitului său Dan al [II- lea, 
fiul lui Dan al II-lea. Acest loan Corvin «de 
Huniade, român neaoş din Banat, luptând sub 
Steagul, regelui Vladislav, ajunge, prin "vitejia
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şi destoinicia - lui, cel. mai mare povăţuitor de 

oşti al Ungurilor, şi cel mai de temut „Vvrăjmaşi 

al Turcilor. : - 

In toamna anului 1444 izbucniid - iarăşi jun 

războiu . între creştini -şi musulmani, Vlad tre- 

bue să ia fățiș o hotărire. Cearcă mai întâi-să 

"ncredinţeze pe Unguri că mau. destulă oaste 

peritru a se puteă măsură cu Turcii, şi că merg). 

la o înfrângere. vădită. Corvin zice că vorbe- 

şte ?n el vătaful Sultanului, nu. Domnul: Româ- 

nilor. Vlad scoate sabia să-t lovească. Apoi, ca: 

sarate că întradevăr ţine cu Vladislav, îi dă 

şi pentru el patiu mii de călăreţi sub cel mai viteaz 

dintre fiii săi. Dar' spusele . lui se izbândesc. 

Cele două “puteri se întâlnesc la: Varna şi Tur- 

cii ies biruitori.: Insuşi regele Vladislav cade pe 

câmpul de luptă. Călăreţii lui Vlad pradă. cor- 

turile regeşti şi se fac nevăzuţi. loan Huniade 

de abiă scapă cu puțini ostaşi. La trecerea lui 

prin Valahia, Vlad Dracul, ca să-și răsbune, îl 

prinde. şi-l închide. Dar când vede că Ungurii 

amenință să-i calce ţara, îi dă drumul, și, ca | 

să-l îmbuneze, îl încarcă cu : daruri şi-l duce: 

cu alaiu până la Braşov. Sunt cele din urmă 

svârcoliri ale' acestei domnii sbuciumate. Peste 

un an loan Huniade vine cu Dan al Ili-lea, de 

partea căruia se dau acum toţi boerii şi toată 

ticăloşita oaste ce mai rămăsese ţării. Vlad Dra- 

cul e ucis la Târgovişte împreună cu fiul său 

Mircea : Rămân însă de la el doi fii: Vlad Țe- 

peș şi Radu cel Frumos. l ij iei
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| “Stă la domnie zece ani, cu sprijinul Unguri- 

lor neamul! Dăneştilor. In neamul lor se! păs- 

tră vița cea curată a Basarabeştilor ; căci Dră- 

culeștii, 'scoborîtori din' Mircea 'prin fiul „cel din 
flori,. erau s,sânge amestecat”. NE 

'Dar hici în Dan al III- lea, nici în: Vladis- 
lav feciorul Şi urmaşul lui, nu sa vestește Dom- 
"mul cel “aşteptat. Şi.?n. ce cumplită învolburare 
de vreimi . trăesc piticii şi. nevolnicii aceștiia !- 
Tot :Răsăritul Europei e în. flăcări. Țurcii sub. 
viteazul iMohamed al II-lea ajung în culmea pu- 
terii lor: Creştinii mai fac o încercare de a-i ră 
pune.. Incă odată roșesc cu sângele lor pămân- 
tul acela. de dureroasă aducere-aminte din Câm- 
pul :Mierlei. Cei -opt mii de. ostaşi. ai lui Dan - 
leapădă armele şi trec la. Turci. Nu-i cea din- 
tăi imișelie a lor, —' e însă cea din urmă: Sul- 
tanul, pentru a da cu ei o pildă straşnică, pune 
de-i omoară pe toți, în faţa oştirii: lui: înmăr- 
murite. “Creştinii sunt biruiţi și de „astădată 
(1448). | 

» „Peste cinci ani trufașul Mohamed al II-lea 
intră călare în biserica Sfintei Sofia din Con- 
stantinopol şi, ştergându-şi de: perdeaua alta- 
rului hangerul. ud de sângele celor din urmă 
apărători ai Impărăţiei Bizantine, aşază „Semi- 
luna ?n locul Crucii batjocorite. Podoabele pa- 
latelor, cărţile scumpe, tablouri, statui, munca 

_Bi strălucirea atâtor rânduri de vieți, tot. ce 
Sa agonisit cu atâta grijă din strădania atâ: 
„toc sute de ani, toată, lamura aceea de bogății .
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şi de minuni cum mau mai fost. şi mau-să se, 

mai vadă, toate se "fac pulbere și scrum în câ- 

tevă ceasuri de sălbătăcie, i 

Surparea lumii aceşteea umple! de. uimire și 

de groază sufletele creştinilor. Incep mulți să 

creadă că Dumnezeu şi-a întors fața “dela «i. 

De pretutindeni pare că se *ntunecă, un vânt. . 

de nebunie suflă peste vieața popoarelor. 

Pe fundul acesta de noapte şi de vijelie s se 

” arată” figura posomorită a lui Vlad al IV-lea, 

Țepeş,. pe care tot mâna. cea puternică a lui 

loan. Corvin îl. ajută să se facă Domn. Şi îa- 

răși, după rânduiala vremii, cel care vine tae 

capul celui care trebue să, plece. De-acum bo- 

erii Dăneştilor iau drumul pribegiei, iar la masa a 

părăsită de ei s aşază hemesiţi oamenii Drăcu- 

leştilor. ! 
Se 'doarme însă cam rău: în. cărțile Târgo- 

viştei. Saud șoapte prin ungherele întunecoa- 

se, gemete vin din adâncurile tainiţilor, umbre. 

nedeslușite lunecă pe lângă ziduri, şi ?n toată - 

noaptea cântă. cucuvaia sub straşina iatacului 

«domnesc. lar cruntul Voivod care-a pășit la tron _ 

peste leşul lui Viadislav, cugstă | că ma pierit 

sămânţa poftitorilor! de domnie, că aceiaşi Saşi 

din Ardeal şi din țara Bârsei cari Pau ospătat . 

pe el şi pe ai lui, în zilele de. aşteptare, şi de 

pregătire, găzduesc acum 'pe ceilalți, pe fuga- 

zii Dăneștilor, cari plătesc şi ei tot aşă de bine. 

Și iată-l, co ceată de călăreți, trecând. munţii
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și abătându-se ca o. furtună peste: bietele sate. 
bănuite ar tăinui dușmani de-ai. lui: In preajma. 
Sibiului înalță cele dintâi flăcări: ale pustiirii, şi. 
cele dintâi țepe ale chinului. ș'ale morții batjo-. 
corite. Apoi, cu-aceeași oarbă: mânie se-lasă a-. 

- supra satelor. de lângă Braşov, spulberând totul. 
în cale-i: Sute de oameni nevinovaţi, femei, băa. 

3 

  

  

  
  

trâni, copii chiar sunt uciși. fără nici-o milă, şi? + - groaza pe care-o împrăştie: în juru-i,. în vaetele.- „elor cari mor chinuiți, în "“strășnicia flăcărilor.. " mistuitoare omul acesta pare a căiută să:și dove- dească măsura puterii şi vitejiei lui. Ca şi cum S'ar rhinună Singur mândriiidiu-se de cât rău poate: -el'să facă, aşă se încarcă de zădarnice păcate şi. se .îmbată: de priveliștea cruzimilor lui. 
N 7
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La un an după asta, năvăleşte iar în ţara 

Bâisei, pradă. satele, dă foc cetăţii” Braşovului, 

acolo, lintr”o adevărată orgie: de sânge, în-mij- ! 

locul înaltelor țepe cu oameni înfipți, în geme- 

tul sfâşietor 'al celor ce se căznesc să . moară! 

Vlad stă. voios la masă și petrece cu cei mai 

vrednici ostaşi ai lui, prețuiţi; de bună. seamă, 

după măsura cruzimii lor, şi cu cei mai.buni 

prieteni, cărora le tremură mâna de câte oii. -: 

"duc paharul. la: gură, căci, la un asemenea os- 

păț, întrun asemenea. lo 'şi “un astfel de Voi- 

„VOd în capul mesei, fiecare pahar, poate fi cel 

din urmă. ” Ă 

„In una din aceste - vajnice vânători de oa- 

meni, prinde el pe tânărul Dan, şi, ca să-l vin- 

dece pentru totdeauna de pofia 'domniei, îl culcă 
între: făclii aprinse pe marginea unei gropi, să-” . 

pată pe măsura: lui, pune preoți să-l prohodea 

-scă. şi femei să-l bocească, “apoi îi tae capul. şi 

rânjind îl împinge cu piciorul în „culcușul de 

veci. 

Neadormita frică de cei: cari-l pândesc din 

întuneric, goanele și adulmecările acestea după . 

“domnișorii. de peste hotar, grija de a nu-şi 

pierde scumpa prietenie a lui. Matiaș Corvin, 

fiul și urmașul lui loan Huniade, multele ne- 

voi ale ţării şi nenumăratele judecăţi şi certuri 

între ai lui pe care zilnic trebue să- le descurce 

cu sabia, îl fac pe semne să piardă din vedere. 

_că dinspre Ră sărit: sclipește tot mai aproape 

hangerul puternicului Mohamed, și că e birni-
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cul acelui sultan, până la care ajunsese vâlva: 
isprăvilor lui. Deci, în at cincilea 'an de domnie, 
la” 1461, neplătindu-şi Vlad birul se pomeneşte 
Cun sol de la Turci — Catabolinus, un grec 
şiret, care umblă cu 'binișorul s'ademenească pe. 
„xDracula” cum îi ziceau. pe-atunci, şi să-l ducă. 
peșcheș Sultanului. Vlad pricepe gândul. gre-- 
cului, se face a-l ascultă, îl petrece cu cinste: 
„pân la Giurgiu, dar acolo, când Hamza Paşa, 
paznicul hotarului turcesc, se repede să pue 

“mâna pe el, într'o clipă scutarii Domnului ră- 
sar ca din pământ, o luptă se ?ncinge, și cei, 
cari ?ntinseră cursa cad ei întrinsa. Hamza cu. 
ostaşii lui și grecul cel iscusit sunt duși la Târ- 
govişte şi traşi. în ţeapă. Cel dintâi, ca paşă: 
de Vidin, are cinstea de-a muri întro ţeapă: | 
mai înaltă. Peste Dunărea, rămasă fără pază, - 
iarna. aşterne pod pentru aprigii călăreți ai lui ” 
Ţepeş, cari dintrun iuruş pustiesc aproape toate , 
raielile de pe malul drept și ucid peste douăzeci. : 
de mii de Turci.: Vlad scrie: despre isprăvile a- 
cestea craiului Unguresc, şi-i cere ajutor pen- 
tru întâlnirea cea mare ale cării primejdii îl atrag, îl.sorb ca vraja unei, adâncimi. El spune . hotărît Craiului că nu se dă în lături din faţa: 
Turcilor, ci orice sar întâmplă vrea să se bată .. cu ei, ca'să S'aleagă la un fel, că biruinţa lui va. fi spre cinstea și binele tuturor creștinilor, . iar „„dacă, Doamne fereşte, ne va eşi rău, și. 
tărişoara asta a :noastră: va pieri, nici Măriei . tale nu-i va izvori de aici vrun folos și vrun
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bine, căci ar fi în paguba întregii creştinătăţi”. 

“Acestea ile “scrie Vlad din Giurgiu, în frigu- . 
zile pregătirii, pe la începutul lui Fevruar, anul - 

- 1462, “Către sfârşitul lui', April, Mohamed îşi 

” zidică oastea şi pleacă. înviforat spre ţara seme- 

ului :ghiaur. — Vlad îl aşteaptă, la hotar. In- 

dărătul -lui 'satele' și cetăţile sunt pustii. Mun- 
ţii ŞI codrii tăinuitori primesc “iarăși în. buna. 

lor pază pe oaspeţii zilelor de groază: Pândarul. 

de la Dunăre pune străji neadormite pe la: va- 

duri și trimete iscoade înaintea Turcilor. Des- 

pre unul din cercetaşii aceştia . se povesteşte” că 

"Bind prins şi dus înaintea Sultanului, cu toate 

chinurile la care a fost supus, -ma vrut să spue 

nimic. de Ţepeş. Sa minunat Sultanul şi ci-Car 

fi zis către ai lui: „Intradevăr tari oameni are 

blestematul acela de .Draculea”. 
Pe la începutul lui luniu, Turcii tăbărăsc 

lângă 'Nicopoli. Vlad, de pe celălalt mal, îi vede 

:cum. se pregătesc să treacă, Dunărea. Arcașii: 

lui stau la pândă şi cele dintâi bărci care se în- 

cumetează: să tae latul hotar de apă se prefac, 

pe la calea jumătate, în năsălii plutitoare. Nu- 

mai târziu, sub pavăza nopții, se 'strecoară din- 

coace o frunte: de ieniceri co sută douăzeci 

de tunuri ; a doua zi mândrul'cuceritor al Con- 

stantinopolului se uită cu durere de pe celălalt 

mal cum fac proașcă în. cei mai scumpi viteji 

ai lui opincarii lui Draculea. Povesteşte mai 

târziu un ienicer sârb care a scăpat cu zile din 

lupta aceea: „Mult se întristă Sultanul, vă-
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zând de pe malul celălalt bătălia cea. mare, şi 

meputându-ne veni în ajutor, temându-se. foarte 

să nu-și piardă toţi ienicerii, căci, el, „Sultanul, 
nu trecuse încă Dunărea......”? | 

Dar aşezându-şi Turcii tunurile și. pornind. : 
a bate tot mai întețit, Românii :se trag la o. 

parte din ploaia ghiulelelor. de piatră, și, spre 
“malul părăsit de ei, se îndreaptă cu vuet clo- 
cotitoarea mulțime ce izvorăşte de. „sub zidurile 
Nicopolii. Vlad înţelege 'că. nu se: mai. poate: 
măsură cun astfel de. vrăjmaş. De-acum el cere: 

"codrului şi întâmplărilor neprevăzute ajutorul 
„pe care Matiaş nu se grăbise a i-l trimete. Cu 

N, 

multă grijă înaintează duiumul turcasc în lăun= 
trul acestei ţări tăcute, printre copacii vrăjiţi, 

„cari, dintro clipeală în alta, se pot: preface 
în. luptători. Se *mping încet valurile de oa-. 
meni — pământul par'că se lasă” de-atâta greu-- 
tate; de departe s'aude ca huetul mării, frea-- 
mătul- învălmăşit al; mulţimii. Inaintea. oştirii. 
merge, cu. chip că ştie drumurile, zălogul drag- 

„Sultanului, Radu cel Frumos, vrednic. de cea mai. 
înaltă; țeapă. a, fratelui său, 

":Dar ce ţară-i asta? întreabă răstiţ Mohamed.. 
Unde i-s: oamenii? Nu văd un târg, nu. văd un 

„sat. Şi unde-i Vodă, cu oastea ? Unde-i. Ghiaurul ?- 
Nu-i liniştea morții asta, nici: încremenirea! 

fricii, e ura la pândă, e răzbunarea care tace 
Saşteaptă. 

Nu ştie el, împăratul, câţi, din cei. de pe. de 
lături, săgetaţi ca din “senin, înseamnă: cu le-
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“şurile lor dâra. trecerii lui prin acest pustiu. Şi. 

câți din sprintenii spahii trimeşi. în iscoadă, ră- 

-mân să-și dea .răspunsul pe lumea cealaltă. - 

-Se mișcă încet: marea. oştire, în mijlocul că- 

:reia Slăvitul Slăviţilor, închis în cetatea lui de 

suliți, nu poate şti nimic din cele: ce se petrec. 

“dincolo de zidurile vii cari-l păzesc — se mişcă 
încet căci e norod mult și *ncărcătură multă, 

şi locurile 7s rele și zilele stint de-o zăpuşeală 
de cad bieţii oameni din picioare, iar. noaptea, 

noaptea când. se opresc din mers toate sunt 

fioroase ; ; pământul geme când bat țăruşii cor- 

turilor, apele și pădurile șoptesc vorbe nedes- - 

luşite, şi mulți din cei cari sapă șanțurile din. 

jurul taberei, cad deodată cu fruntea ? n “țărână 

:Și nu se mai ridică 
Pe una din acele nopți de îngrijorat popas, 

“târziu, către al. doilea schimb de străji; aude. 

din marginea dinspre pădure un strigăt, apoi 
«O „salvă .de vaete înfundate apoi un, bufnet în 

pământ,. parcă sar fi prăbuşit. un mal — pe 

„urmă, 0 „clipă de tăcere. Și de-odată, tot dintra- 
colo pornește o îmbulzeală' mare, un vălmășag 

îngrozitor! de oameni, cari se ?mping, se. stri- 

vesc, se ucid între ci, şi nu ştiu ce e, ce s'a în- 

tâmplat. i | - ! 

Și “frământarea, zarva asta nepricepută,. ide 

zimeni, se poartă prin tabără de colo-6olo, ca 
un vârtej .al morții, umbre ciudate alunecă pe 

“dinăintea ochilor ce ?n buimăcirea somnului se 

“deschid o clipă şi se reînchid. pentru vecii ve-
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cilor. Umbrele acestea ce : uinblă buluc printre 
corturi, sunt ostașii crâncenului Voivod pe care 
vreă să-l întâlnească Mohâmed, şi .cel ce pă 
şeşte înaintea lor, şi scrâșnind își tae drum pri 
mulțime, este însuși Ţepeş care caută cortul 
Sultanului. Dar iată că trâmbiţi pornesc.să sune 
din toate părțile şi gloatele se desmeticesc ; ne- 
străbătute ziduri 'de oameni încremenesc în gJu- 
rul marelui împărat ; tot mai rar se aud zgomo- 
tele de-luptă, tot mai departe. - 

Se luminează de ziuă. Turcii dau zor 'să mai 
ascundă din morți, — să nu vadă Padișahul 
ce vraişte și stricăciune. au - făcut ghiaurii în 
tabără. Acum' înțeleg ei de ce gemeă aşă pă- | 
mântul când băteau « seara făruşii corturilor. -* ; 

- Departe, în adâncul codrului, în largă | poiană 
ce se umple de soare, Vlad împarte prăzile 

- nopţii la. vitejii cari i-au mai rămas. 
Turcii se năpustesc asupra “Țârgoviștei, so- 

cotind că acolo seva fi întărit Vlad cu oastea, 
lui. Dar: găsesc porţile deschise și cetatea pus- 
tie, străjuită numai de sutele de țepe î în vârful 
cărora putrezesc fraţi de- -ai lor, cu „Hamza în- 

„tre ei, 

De aici, unde să mai meargă? Țara-i deșartă, 
'merindele-s pe sfârşite, drumurile-s grele, oa- 
„Stea-i împuținată. şi ruptă de: osteneală, 

Și cât mai e până *n Ardeal, şi! câte se mi 
pot întâmplă și până acolo? . | 
N Mâhnit împăratul de-atâta sbuciurn fără nici
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o ispravă, lasă pe Radu cel Frumos, să-şi îngră- 

dească el domnia cum! o şti, şi se *ntoarce grab- 

mic pentru a se găti de alte războae. | 

Vlad, părăsit de noroc, e. părăsit şi de ai lui 

cari, doritori de zile mai liniștite, trec la Radu, 

| Domnul cel nou,! dela care aşteptau mai multă 

milă. — Şi iarăşi ia toiagul pribegiei. Tocmai 

prin Noemvrie capătă dela vechiul! prieten Ma- 

tiaş un mic ajutor de oaste: Pe drum se .gân- 

deşte că numai cu sprijinul Ungurilor. mare să 

poată păstră domnia. Deci oprindu-se în Rucăr 

trimete marelui Vizir rugă de iertare, legându-se 

că de-aci înainte el va ţineă-cu Turcii, chiar şi 

împotriva Ungurilor. Scrisoarea cade în mâi- 

nile lui Radu, care o trimete lui Matiaș, și Vlad 

nu mai apucă domnia, o scurtă şi neînsemnată 

domnie de irei luni, decât după ce-și ispăşește 

păcatul acestei vânzări cit doisprezece ani de. 

închisoare. | | o | St 
.. 
Asa



XIII. 

MOLDOVA. .- 

Subt urmaşii lui Alexandru cel Bun până la 
„. Ştefan cel Mare. 

a, _ 
Viata “Moldovei se ?ntunecă iar: pentru un 

„V “ sfert de veac. Figurile Domnilor. de-abia 
se ?ntrezăresc. Feciori legiuiţi şi- feciori, din flori. 

iai slăvitului Gospodar, “tinzând mâini lacome 
'spre mândra moștenire părintească, se *ndeasă, 
se "mbrâncesc, se sfâşie fiecare cu boerii lui, 
fiecare cu proptelele lui, şi, după cum bate 
vântul dinspre țara Leşească sau dinspre cea 
Ungurească, ei vin, se duc, vin iarăşi, sbuciu- 
mându-se și găsindu-și pieirea în jurul .coroanei, 
Ka fluturii în para lumânării. Nici o rânduială 
nu se mai păzeşte în urmarea Domnilor. | 

Jlie este feciorul cel mâi mare al lui: Ale- 
xandru Cel 'Bun, fecior legiuit, şi rudă 'după 
nevastă cu regele Poloniei căruia-și închină sa- 
bia și sceptrul, și. cu toate astea nici un an nu 
„Poate stă în domnie. — Către sfârșitul anului
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1433 îl alungă şi-iia locuk frate-său Ștefan, spri- 

jinit de Vlad Dracul, Domnul Munteniei. După - 

doi ani vine el cu oaste de la Poloni, dar: în-: 

toate luptele pe cari le dă e biruit şi, când a-. 

mândoi se îngrozesc de atâta măcel, îşi întind. 

mâinile spre împăcare peste bucăţile însânge- . 

rate ale sărmanei Moldove, pe care şi-o împart 

ca pe-o moșie a lor. „După aceea, scrie -vorni- 

cul Grigore Urechă, s'au împăcat liaş-Vodă cu 

“îrate-său Ştefan şi Sau împărțit cu țara. Ce- 

tatea-Albă, şi Chilia și toată Țara de Gios s'au 

venit lui Ştefan-Vodă, iară lui Iliaș-Vodă, Su- 

__ceava Şi Hotinul cu Ţara de .sus, zicând că 

“după aceea au fost legătură cu cpaiul: Leşesc, 

şi mai mare, şi daruri în toți anii i-au fost tri- 

mițând lliaş”. 

Iar idarurile acelea, şi toată risipa aceea de 

bani şi de'sânge, ca și toate păcatele boerilor şi 

Domnilor de-atunci, de-atunci şi din alte vremi, 

le plătește tot mulțimea. aceea tăcută și supusă 

a muncii fără de răsplată şi fără de sfârşit, tot 

țăranul acela harnic şi răbdător care, ŞI- atunci: . 

şi ?n totdeauna a ştiut păstră întreagă, sub paza: 

jertfelor -lui, făptura cea de- atâtea ! ori primei: 

duită a neamului nostru. 

Şi nouă ani stăpânesc Moldova: aceşti doi. 

fraţi — „doi domni în țară săracă”. In “toamna 

anului 1444 pierind Vladislav, craiul Poloniei şi 

al Ungariei, în marea bătălie dela Varna, ră-: 

mâne Ilie-Vodă, fără ocrotire. Poftit de frate * 

său în Vaslui, la o petrecere domnească, se duce:
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bucuros, dar abiă păşeşte pragul casei unde-l 
aduceă 'dorul de frate, că patru gealaţi:se răpăd 
Și puindu-i un căluș în gură, îl târăsc în fund la 
vatra cu jăratec, unde îl ţin întins cu faţa în sus 
şi-i ard ochii cu fierul roșit în foc. _ 
ă Orbii nu pot domni. Rămâne Ştefan singur 
stăpân, având pe lângă el pe un alt frate, Pe- 

tru, care luase parte la orbirea lui Ilie şi care se 
mulţumeşte “ deocamndată cu firimiturile ce se 

„scutură de pe masa domniei. Dar peste trei 
„ani, în ziua de-:13 Iulie, vine Roman. fiul lui - 
Ilie, cu oaste dela Cazimir, noul craiu al. Polo- 
nici, şi, lovind țara pe neașteptate, prinde pe 
Stefan şi-i” țae capul. Tânărul Petru fuge în 
Ungaria, unde loan Corvin e mare şi tare, sen- 
soară cu sora acestiiia care îmbătrânise aştep- 

„tând un mire, şi, cu sprijinul puternicului cum- 
„mat, ia sceptrul 'Moldovei. In ziua de 2. lulie 
:1448 'Roman moare otrăvit în drumul spre Po- 
lonia. Mamei lui, pribegei Maria, îi mai rămâne 
în fiu, Alexandru, un biet copilaş de 'zece ani, 
care se uită cu ochi mari, 'speriați la mă-sa de 
câte ori o aude. spuind aceleași şi tot aceleaşi 
vorbe: „Pe tată-tău Pau orbit, pe frate-tău Pau 
otrăvit, iar noi umblăm fugari...: tu trebue să fii 
într zi 'Domn şi să ne răzbuni pe, toţi”. : 
„__“IDar Craiul Poloniei, nepotul: ei de soră, se 

» Mrnește cam anevoe, şi tot ar ajută-o el, dacă 
viu Par chemă aiurea griji mai mari, şi dacă. iar şti că la spatele lui Petru:stă Huniade. împrejurările. însă par mai zorite decât oame. -
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i. Neliniştitul Domn. at Moldovei, spre a se 

cupă pe tronul ce se clatină subt el, în- 

tinde co mână cetatea Chilia lui Huniade,. cu 

alta jurământul de credință lui. Cazimir, şi, fă- 

cându-şi  socoieală că-i adoarme pe - amândoi, 

uită că mai e o putere pe care n '0 înșeală ni- 

“meni: Moartea neașteptată. a lui. Petru deschide 

micului Alexăndrel porțile Moldovei. Intre. a- 
«cești doi însă ci-car fi mai stat vre-o două luni, 

un domn de pripas, “poreclit Ciubăr-Vodă,. des- 

pre care închipuireascea poznașă a poporultu * 

spune Car fi murit mâncat de șoareci. 

Deci în primăvara anului 1449 Maria îşi vede 

visul cu ochii. Din mijlocul: acelorași tozri cari 

„au stat sfetnicii lui Petru, dă ăcum porunci de . 
Domn şi cărţi de judecată plăpânda ei odrasiă. 

"Dar nici Huniade nu doarme, nici numărul fe- 
“ciorilor din flori ai lui Alexandru-cel-Bun înii 
sa încheiat încă. Şi toamna aceluiaş an aduce 
Moldovei Voivod riou. Bogdan vine din Munte- 
ma, unde eră dus mai de mult; nevasta lui, fru- 

, moasa Oltea, e de-acolo, — Vlad: Dracul ţine 

pe-o nepoattăj a lui. In ziua de 12 Octomvre se 
“întâlmesc “la Tămășeni, pe apa “Moldovei, cele 
două cete de voinici, a căror vitejie va să hotă- 
'rască cine să stee Domn. Câtă îndârjire trebue 

să fi fost lde-o parte şi de alta se vede din aceea 

-că, pe câmpul de luptă, cad morţi, peste ostașii 

„de: rând, o mulțime de boeri însemnați între ” 

“cari se pomenesc doi vestiți fruntaşi ai lui A- | 

lexăndrel: Oancea Logofătul şi Costea Andro-
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nic. „Şi după. multă nevoință, zice cronicarul, au 
biruit Bogdan-Vodă; pre Alexandru-Vodă”. 

Și iarăși Maria cu fragedu-i odor fără noroc, 
cu micul ei cerșitor de domnie, se duce să, bată 
la uşa nepotului Cazimir. 

iMulţi din boerii lui Ale extindrel « se dau acum 
de partea biruitorului. Dar ce greu se păstrează 
o coroană! bătută de-atâtea vânturi! Nici Pa- 

"pucă Bogidan a se așeză bine în domnie şi, lo- 
“vindu-l pe neaşteptate, trimisul. lui Cazimir, cu. 
oaste din Rusia, îi și rășlueşte cetățile de sus: 
Hotinul, Neamţiul și Suceava, pe cari i „le dă 

- lui Alexăndrel. - 
ară Bogdan, zice vornicul Ureche în gra- 
iui lui bătrânesc,: fără zăbavă adunând oaste 
de pe unde au putut: au venit și au scos pre 
Alexandru-Vodă den scaun și iar au stătut Bog- 
aan-Vodă în scaun. .Deci Alexandru-Vodă au” 
năzuit la Leși şi: au făcut jalobă la Craiu pre 
Bogdan-Vodă. Iară Craiul au făcut sfat ce va 
face cu această ţară mişcătoare și neaşezată. 

“Sfătuiau unii de ziceau să scoață Domnii, să 
nu-i mai lese să hie şi să pună giudețele sale, 
şi să: o împarță să o. facă: ținuturi. Iară alţii | 
ziceau, cari erau împotrivă, că mai bine este - 

„a se apără de Turci de după păretele altuia 
decât după al său”, 
"De părereai asta e și Regele, dar stăpân...... 

- „păretelui” aceluia să fie văru-său Alexăndrel. 
Şi, de cum se desprimăvărează. trimete : : să-i 

,
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strângă oaste multă din Rusia, ș şi prinde a face 

„ pregătiri mari de războiu. 
Leşii se mișcă încet. li mai zăboveşte. ŞI. 

“teama, teama de pământul Moldovei, miai mult 

decât de oamenii ei. Aşă că tocmai pe la strân» 

sul bucatelor, oastea crăiască trece Prutul şi o- 
colind pe departe pădurile, înaintează cu. grijă 
şi tot pe locuri deschise spre.coclaurile Vasluiu- 
lui, unde meșterul Bogdan, aşteptându-şi oas- 

peţii, prefăcuse dealurile în cetăţi şi codrii în 

oaste. i . , 

La începutul lui Septemvre năvălitorii în- 
tind corturile în valea Lipovăţului. Aici vine o 

solie de „pace din partea lui Bogdan: Să stea 

el Domn peste toată Moldova până va, împlini 

Alexăndrel cincisprezece ani, și, pentru asta se 
leagă a plăti Craiului câte 70.000 de galbeni 
turcești pe an. Ochi mari, scânteetori de lăco-. 

mie, holbează.. nobilii. castelani şi palatini ai 
Legilor, când aud ei de-atâta băfiet. Pacea se 
închee în ziua de '5 Septemvre. Croită pe trei 
ani,.ea nu ține decât o noapte. A doua zi în 

'zori oastea Craiului; e pe drum, bucuroasă 'de 
“întoarcerea asta neașteptată, mai mult decât de-o 
biruinţă, Numai Alexăndrel și boerii lui sunt 
amăriți. Ei trecuseră” pădurea Crasnei de cu 
sară sub pavăza lui  Manuil, pârcălabul Hoti- 

“nului, care mai luase în grija lui şi carele cu 

provizii: păzite de-o ceată de Podoleni. Trece: . 

rea li fusese straşnic de prea, şi țipetele lor 

vestiseră pe cei din urmă ce gând are pădurea
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cu ei. De aceea grosul oştirii se 'varsă acum 
„pe şesul deschis. Ca dintr'o baltă de sânge ese 
soarele pe măgura di dreapta. Departe, îna-. 
inte, se saltă. cevă în zare, întâi parcar fi niște 
iute ce-şi” clatină; vârfurile în adierea dimine- 

ţii, dar se desluşește: îndată că sunt oameni, oa-. 
meni mulți, -zoriţi, ce izvorăsc mereu de după 
muchea dealului. Sunt Moldovenii lui Bogdan. 
în sunetul trâmbiților oastea regală; se păteşte: 
de luptă. In frunte se așează opt escadroane de - 
călăreți. Ei lasă pe Moldoveni să se apropie, şi, 

„! 1a cea dintâi bură! de'săgeţi, plecându-se pe gâ- 
tul cailor, se răpăd' orbește cu sulițele întinse. 
Ca o perdea se tragi la o parte boerii călări, şi?n 

- Faţa Leahului rămân pedestrașii, ţăranii cari. 
„nu fug; de greu și nu se. tem de morte. In 
gloata asta: vânjoasă, în mulțimea asta,. care 
freamătă din ce în ce mai îndârjită, se prăbu-. 
șesc, canir'o vâltoare, rândurile călăreților po-- 

„loni; unii tae cu coasele vinele cailor, alţii cu 
furcile, mai lungi decât sulițele,: scot ochii nă- 

- vălitorilor, iar cei mai mulți îi doboară 'cu 
ghioaga. —. Pier “viteji mulţi de-o parte şi de- 
alta.“ Trei mari căpetenii ale Polonilor cad în 
luptă, și toată 'oastea lor învălmășită începe- 
a-şi căută drum de scăpare, când iată că: Ma- | 
nuil cu Moldovenii lui Alexăndrel vine'să smul-- 
gă biruința din mâinile fraţilor lui şi so arunce: 
în partea vrăjmașului. Zice -cu- durere :cronica-. 
rul: „Și biruiă Bogdan-Vodă, de mar fi dat a=- “giutor “Moldovenii lui Alexandru-Vodă, care: tre--
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-cuse pădurea cu Podolenii, pe cari îi trimisese: | 

cu caele. Aceia sau vârtejit la războiu de au 

dat inimă celorlalţi, ce erau peitori, şi au împins: 

pre oastea lui Bogdan-Vodă, de unde au prins. 

a fugi şi fîmpluse pădurile. Şi. așă cu. vitejia. 

iar, a' Moldovenilor au' rămas. izbânda la Leși,. 

cei ce pierduse războiu”. .; | 

Seara târziu se mistue ?n codru Bogdan cu ai. 

lui, gata să iasă iar la luptă în revărsatul zilei.. 

Dar oastea. Craiului. toate le-ar. da acum să 

poată face aripi; — „nici au aşteptat de al doi-— 

lea rând războiul” zice acelaş cronicar: „Ce 

numai Sau bulucit dimpreună cu Alexandru- 

Vodă, şi cu toţii stau tras mai degrabă spre . 

țara Leşască”, Ş'acesta e şi singurul rod al Di” 

ruinții lor. E 7 

Bogdan: rămâne Domn. Ocrotit de Unguri, 

temut de Poloni, viteazul de la Tămășeni şi 

de la Crasna cugetă că-şi. poate pune paloşul: 

- în cuiu pentro bucată. de vreme. Dar ese incă. 

fum de: sub mormariul de cenuşă cu tot sângele. 

ce sa vărsat. O samă de boeri, dintre bunii 

sfetnici ai lui Bogdan, îl. părăsesc şi fug. în Po- 

lonia la Alexăndrel. In hrisovul din 31 Iuliu | 

1451 prin care Domnul întăreşte o danie mâ- 

năstirei Neamţului, nu se “mai pomenesc decât 

şase din boerii cunoscuţi ai: Moldovei; în îrun- 

tea acestora e Ştefan, fiul iubit al: Domnului, . 

un tinerel frumos, cu ochii albaștri şi: cuminţi. 

a căror dulce privire e pururea dusă, pierdută 

în cine ştie ce adâncime de gânduri mari. +,
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Pentru. el, pentru mândreţea asta de Făt: 
Frumos, se luptă! Bogdan. din răsputeri, - să-i _- 
lămureasco ţară.. Şi. multe greutăți. i. se mai 
pun” în cale, iat numărul vrăjmaşilor sporeşte. | 

'E un an încheiat de la cercarea de sânge 
„din valea Crasnei. Trei castelani ai Regelui pă- . 
'şesc iarăşi” cu oaste spre hotarele Moldovei. 
Solii lui Bogdan îi întâmpină la Camenița, și, 

- pe când se târgueşte o pace, care tot în aurul 
“Moldovenilor ar fi să-și aibă tenieiul, iată că 
un nou fiu al lui Alexandru-cel-Bun aduce o 
“deslegare neaşieptată. Petru Aron “cere numai - 
o sută de voinici, pentru a scăpă ţara de Bog- 
dan, şi a netezi lui Alexăndrel drumul la dom- 

„mie. Invoiala e făcută, şi, în seara de 15 Oc- 
tomvre, pe când Domnul petreceă la o rudă a sa în, satul Răuseni, lângă Suceava, un. ropot 
de călăreți șun zăngănit de arme în curte în- 

- gheață deodată „Veselia oaspeţilor. Intro cli- ; 
peală ușile sar din ţâţâni, masa :e răsturnată, 
Sângele se amestecă cu vinul. Mâini nelepiuite târăsc pe Bogdan afară şi-i taie capul. _; 

Alexăndrel vine cu mama lui la Suceava să culeagă roadele! crimei.. Dar Petru. nu se mai fine de cuvânt, ci cată să-şi păstreze sie-și scep- 
trul 'mânjit de sângele fratelui său. Şi iarăși iMoldova se părăginește sub doi stăpâni răi. „Boerii țin mai mult cu Alexăndrel care, pentru 
a-şi mai. ridică o pavăză împotriva lui Petru, se "mchină şi lui Huniade în ziua de 17 Fevrua- zie 1453. Dar copilul-Domn Salege-un stricat 

2
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şi ca de un vin tare îmbătat de putere, îşi face 

duşmani din cei mai buni apărători ai lui. Pe-. 

ste doi ani, cei mai mulţi boeri trec de partea 

lui Petru Aron. O luptă hotărîtoare se dă la 

“Movile în ziua de 25 Martie. Invins, Alexăndrel 

caută, adăpost în Cetatea-Albă, unde în cu - 

rând otrava pune sfârșit şi zilelor hi aşă de 

- zbuciumate. . ; 

Rămâne Petru Aron Domn singur. a toată 

„Moldova. Boerii - țării se strâng în jurul lui, 

Mitropolitul -T eoctist îi stă ca cel mai de a- 

proape sfetnic. La 6 Octomvre 1455 se, închină: 

" Polonilor, şi hărăzeşte Mariei, să-i fie sprijin 

și mângâere, cetățile Siretul şi Volovăţul. lar | 

peste un an, ca să-și aibă liniște şi din partea 

îngrozitorului Mohamed, se leagă a-i. plăti bir 

câte. 2000 galbeni venețieni pe an. ! 

"* Darnic şi ?mpăciutor cu toată lumea, Petru - 

începe a se crede neclătinat în domnie, când . 

iată că ?n primăvara anului 1457, vine, Co 

mână 'de oaste, tânărul Ştefan, feciorul . Oltei 

Şal lui Bogdan. EI vine dinspre țara Munte- 

nească: 

- Voinicii lui, tot unul şi unul, îi curăță dru-- 

mul cu. zborul săgeţilor. In deșert oamenii lui 

Petru cearcă să-i aţie calea. La Doljeşti, pe 

Siret, îi pune pe fugă întâiul rând de săgeți. 

O nouă ceată trimeasă împotrivă-i îl întâmpină 

la Orbic, în ţinutul Neamţului. Un alt rând de 

săgeți o împrăștie şi pe aceasta. Voioşi flă- 

- căii lui Ştefan chiue, ca după lup; pe urma Ce-
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lor „voinici la fugă” —; şi glas din glasul lor - prina văile, şi apele, şi codrii, ca și cum toate 
:Sar bucură de sosirea noului Domn. Biruito- 
Tul păşeşte hotărît spre Suceava. infricoşat, Pe- tru fuge la Poloni. ; ne 
"„Ridică-te, 'Moldovo, și Pune veșmânt de săr- „. . “bătoare, pentru a primi pe trimisul lui Dumne- 

“Zeu, pe Ștefan, pe mântuitorul tău!



    

  

    

  

  

XIV, 
ȘTEFAN CEL MARE. 

(1457— 1504) i 

| «Pane pieptul la hotare- 
- -  . Caun zid de apărare», 

i i (Cântec vechiu) i 

pi 

D= jos “de Sucedva, pe Siret, la locul ce-i. 
/ zice Direptâte,.stau adunaţi, ca în zilele 

marilor. judecăţi domneşti, boerii ţării, curte=: 

mii toți și feţele bisericești cu. Mitropolitul Teoc- 

- tist în frunte, şi norod mult 'de prin sate, întru 

intâmpinarea 'Domnului cel nou. Aici e „pn- 

mirea” ; aici se oprește cu arcașii lui cel ce- 

de "două; ori şi-a biruit vrăjmașul. Aici desca- 

lecă întâiu feciorul lui Bogdan şi, ridicând spre. 

mulțimea care-l “priveşte cu drag, frumoșii lui. 

ochi albaștri, întreabă cu acea dulce sfieală ce- 

stă aşă de bine unui viteaz, de este cu voia tu-. 

_turor să le fie el Domn. Şi toţi întrun glas! îi 

“ răspund: „in mulţi ani dela Dumnezeu să dom-. 

nești !? i Na | 
Apoi se face linişte. Din cer, din cerul lim=
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pede al acestei minunate zile. de primăvară, v 
putere tainică,- o credință nouă pare că 'se -co- 

„Doară în inimile tuturor. . ; 

„Lin încep :cădelnițele de argint să 'Zornăt ; . 

            
      

îmbrăcaţi în odăjdii scumpe preoţii se rându- 
esc în cerc, bătrânul Teoctist ridică mâna lun 
Slabă spre binecuvântare, şi glasuri  potolite 
pornesc trăgănat . cântarea rugăciunilor pentru
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ungerea .Domnului. In lumina acestei măreţe 

sărbători, tânărul Ştefan pare. un Făt-Frumos, 
'şi toate privirile cată la el'cu încredere.: lar 
în clipa când Mitropolitul pune crucea, Sfântu 
lui Mir pe fruntea. ce va 'purtă.coroana Moldo- 
vei, lacrimi. de bucurie, lacrimi de iubire stră- 
lucesc în ochii tuturor. | 
“Prin norodul. în “freamăt se deschide sdrunn ș, 

întâi trece Domnul călare, apoi se ?nşiră boeri- 

mea, clerul, ostașii, şi după ei mulțimea toată 

se mişcă ?ncei, se urcă ?ncet pe drumul ce se 
îndoaie la deal, spre porțile cetăţii. 

Soarele e la nămezi. Din pământul „i eavăn 

se ridică mireazma dulce a încolțirii, prin aer 

„trece ca o suflare. de putere nouă, de vieață 

proaspătă ; chemări prelungi de bucium se lea- 
gănă pe văi. In pasul stăpânit al calului, tână- 
rul -Voivod intră în Suceava ; din cerdacuri, de 

la terestrele deschise, “unde flutură, năframe 

albe, flori i se aruncă. ?n cale — acum alaiul 

domnesc. -de-abiă se mai'- urneşte, strigăte 'de 

proslăvire sbucnesc din mii de guri, şi toate 

“clopotele bisericilor vestesc bucuria zilei aces- 
teia. Sfântă şi hotăritoare stă în istoria -Mol-: 
dovei ziua de 12 Aprilie, Joia-mare a anului 
1457, când, din mila Celui de sus, se aşează 
Ştefan, vrednicul nepot al - lui Alexandru cel 

Bun, în scaunul domnesc de la Suceava. - 

Mulie mai sunt de făcut” într”o țară" stricată 

de atâtea stăpâniri vitrege și pândită de peste
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“ “hotare de atâția dușmani lacomi. — In noul 
“Gospodar se arată ide la început înțeleptul care 
vede. limpede şi departe înaintea lui, cârmaciul 
iscusit care ştie să- -Și potrivească pânzele coră- 
biei. după vânturile ce i 'se ridică ?n cale. 

Cu inima lui largă, iubitoare şi fără cămări 
„ascunse, cu firea lui dreaptă, hotărită, croită. 
“pe fapte mari, și mai ales-cu minunatul lui dar. 
de a înțelege și rostul vremii şi "sufletele oame- 

“ilor ce-l înconjoară, “Ușor își” atrage "dragostea 
“şi deplina încredere .a ţării. El trimite vorbe 
de pace și de îmbunare pribegilor înfricoşaţi 

sce tânjesc încă pe lângă Petru Aron; încet-în- 
„cet ochii se deschid, “sufletele se reculeg şi pu-, 
terile desbinate şi risipite ale „Moldovei încep 
“iarăşi să se adune laolaltă. | 

Polonii găzduesc și de-astădată pe . fostul 
“Domn, amenințând cu el pacea „Moldovei. Re- 
gele lor e departe, în Prusia, în luptă: cu Teu- 
tonii. Ştefan trimete. peste :Nistru o „ceată de 
“călăreţi să bântud Pocuția Şi, până să vie Cra- 
“iul, obişnuit a cere și primi închinarea Dom- 
'nilor Moldoveni, o brumă- de ?nvoială se încher 
“între cele două puteri: Leșii să nu mai deă nici 
un sprijin lui Petru Aron, „Moldovenii să nu 

” «mai calce legăturile de supunere, așezate ide 
înaintaşii cei slabi şi nevolnici ai lui Ștefan.  » 

Văzând că nu mai e nicio nădejde, puţinii 
boeri ce mai aciurau pe lângă Petru se desfac 
-de el şi se întorc. în țară. Dar ucigașul lui Bog- 
dai nu-și. poate luă gândul „de la domnie. pă- 

4
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răsit de ai lui și, înțelegând că  Leşii umblă să 

se scuture de el, îşi mută cuibul în Ardeal. Şte- 

ian, Co mână de voinici, se aruncă pe urmeie 

lui şi “pustieşte ţinuturile Secueşti,. bănuite că 

dau ocrotire primejdiosului fugar. “Craiul Un- 

gurilor, 'Matiaş Corvin, .e dus departe. să mai: 

vâneze o coroană, căci e'o vreme de neastâm- 

păr când regii pământului nu -se mai satură 

de putere, și, cu ochii pe ţara altora, uită că cea 

mai bună ispravă ar fi să şi-o îngrădească pe-a 

lor. , - 

“Acum, din “partea Maghiarilor, ştie Domnul 

_Moldov ei la ce se poate aşteptă şi, ca.să maibă: 

împotrivă-i 'doi vrăjmaşi :deodată, reinoeşte în 

primăvara anului 1462 legăturile 'cu Polonii, 

făpăduind solilor 'veniți pentru aceasta la Su- 

ceava, că, - îndată ca se va înlesni, va căută să 

„se răpadă însuși Ja Camenița pentru.a depune 

înaintea regelui . obişnuitul jurământ de cre- 

dință. — Dar primejdia 'temută, se ridică 'din 
altă parte. Vlad Țepeș, crâncenul Voivod al. 

Munteniei, a tras sabia împotriva marii împă- 

rății turceşti, şi cată că însuşi puternicul Mo- 

_hamed al II- lea vine cu oaste îngrozitoare să-l 

răpue, 

Ştefan mu-i un. vânător : de primejdii. EL nu 

„le stârnește, nu le caută, și nici în cale nu Ii stă, 

decât atunci când nu-i loc de abătut pe alăturea, - 

pentru un om cinstit. Viteaz e şi el, şi dragi 

“i-au fost -luptele de când a deschis ochii în 

lume, dar „peste învăpăerile tinereţii s'au aşe- 

Li 

,
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zat grijile cele mari ale domniei. Soarta unei 
“ țări, soarta unui neam întreg; stă în mâna lui. 
“Răspunderea asta mare şi grea Ştefan o înţe- 

lege, cum puțini cârmuitori pe lume au înţe- 

les-o. Toată; domnia lui, toată. lunga şi neador- 
-mita lui domnie oglindește, la fiecare clipă, la 

“fiecare -pas, înalta, sfânta grijă a răspunderii 
aceşteia.. lată de ce pe cumintele Voivod al Mol- 

dovei nu-l vedem alături de Vlad în războiul 

cu Mohamed. El nu vrea să arunce soarta ţării 
lui în jocul primejdios al: unui Domn nesocotit, 
fie fratele lui un asemenea Domn, fie părin- 
tele şi binefăcătorul lui. Ștefan, în războiul 

„acesta, vede vălvătăile unui foc năprasnic, — 
şi cel dintâi gând al lui, singurul lui gând, este 
să smulgă Chilia, să scape din .pieire bucăţica - 
asta scumpă, ruptă din trupul Moldovei lui. Şi 
astfel la lumina acestor flăcări, vedem o clipă pe 
acela care mai târziu va i numit „Spada Creș- 
tinătății”, luptând alături! de ostașii lui . Mo- 
hamed împotriva creștinilor, Români şi  Un- 
guri, apărători îndârjiți ai cetăţii Chilia. Nici 
Turcii însă, nici Moldovenii nu pot sparge ve- 

"chile ziduri ridicate de: Alexandru cel Bun la 
gurile Dunării.. In ziua de 22 lunie o ghiulea 
svârlită din cetate, lovind pe Ştefan şi făcân- 
du-i o rană grea la gleznă, pune sfârşit . aces- 
tei lupte nenorocite între. Domnii aceluiaş neam. 
Lui Ştefan însă îi frebue Chilia. Țara lui nu 
poate rămâneă deschisă tocmai dinspre cel mai 
de temut Vrăjmaș, Stăpânirea și paza. «acestei
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porți ia Moldovei, spre nesfârşitele căi ale a- 

“pelor, intră ca o parte de căpetenie în planul. “ 

de apărare şi „ide întărire al marelui. Gos+ 

podar. Și iată că, după trei ani de pașnică 
străduință în- dregerea ţării, - Ştefan 'se arată - 
iarăşi în' fața Chiliei. Iarnă fiind, şi Dunărea 

„?ngheţată, cetatea poate fi lovită din toate păr- 

țile, — ea se apără vitejește două zile, dar: la 

urmă văzându-și zidurile stricate de ghiulele 

Moldovenilor, înalță flamura păcii și-și . des- 
chide porţile înaintea biruitorului şi stăpânului 

ei de azi înainte. 

Sâmbătă la 25 Ianuarie 1465, cum glăsuesc 
izvoadele vremii: „intră Ştefan Voivod în ce: 

tate și rămase acolo trei zile petrecând şi lău- 

dând pe “Dumnezeu și îmblânzind pe oamenii 
“cetății, și le puse acolo pârcălabi pe Isaia și pe 

Buhtea și-i învăţă să păzească cetatea de lim: 

bile necredincioase. Şi - astfel se întoarse cu 

„toată oştirea sa în scaunul. său dela Suceava, şi: 

"porunci mitropoliţilor şi episcopilor şi tuturor 

preoţilor să mulțumească lui Dumnezeu pentru 

darul ce i-a făcut”. 

; Cetatea Hotinului,: straja dela Nistru, . şi-o 

'reluase cu bună înţelegere de la Poloni încă 

de-acum doi ani, șo dăduse ?n seama pârcă-. 

labului Goian. „: , 

Sa izbândit astfel o bună parte din planut 

“tras de la început: Moldova reîntărită în ve- 

chile-i hotare, boerii ei uniţi .subt ascultarea 

Domnului, căile negoţului deschise tuturora, târ-
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goveții cuprinși, — „țăranul, ușurat de asupriri, | 
“stăpân pe bucățica lui, de pământ şi gata, la: 
„cea dintâi chemare de buciurm, să-și ia arcul şi. 

tolba cu săgeți, merinde ?n traistă pentru mai 

multe zile,. şi s”alerge. sub steagul. Domnului. 
„viteaz. Căci de oaste. regulată nu se pomeneşte 

" încă. Moldova își are tot vechile orândueli, 
luate dela Munteni, cari şi ei le- -au fost primit 
în mare parte dela Bulgari: 

:Domnul, Voivodul vremilor de: sânge şi de. 
foc, — moștenitor . de-a dreptul sau ales de 
boeri — e stăpânul desăvârșit. a toată ţara şi 

„peste toți câți sunt. cuprinşi * între hotarele |ei.. 
In mâna lui stă cumpăna Dreptăţii. Averea ŞI 
vieața supușilor, de orice treaptă -ar fi ei, sunt 
la bunul lui plac. Iși are, în jurul tronului, 

„sfetnicii lui — boerii de frunte, mitropoliți 
- și episcopii — dar, la urma urmei, el hotărăște, 
după: cum îl tae capul, sau după cum îl povă- 
țuește obiceiul: pământului, căci pravili scrise 

“nu sunt încă, ci el e „dătător de e legi și datini”, 
şi vorba, lui e sfântă. : 

Boerii — povăţuitorii satelor dinainte de- 
„ descălecătoare, ridicați firește . tot -din opincă 
Sunt. stâlpii și fruntașii neamului: ei poartă. 
slujbele țării, ei stau în Sfatul domnesc, ei 
merg la' războiu, fiecare cu ceata lui de voinici, 
și Domnul, pentru credința şi destoinicia lor, li 
dărueşte urice — moșii scutite: de. bir, dregă-. 
torii bănoase, sate domneşti, și ranguri "mai: 
înalte în treptele boeriei. E
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Țăranii — păstorii turmelor. şi muncitorii. 
câmpului —- sunt birnicii tuturor vremilor, ki 
duc nevoile păcii şi greul războaelof, ei sunt 
tăria — temeiul statornic al ţării. Cei mai mulți 
și cei mai puternici sunt răzeșii, moșneni cum: 
se numesc în Munţenia. Ei îşi au pământul din 
vremi străvechi, şi sunt deplin stăpâni şi pe 
brazda şi pe munca lor, Satele scăpătate ce-au 
căzut în vro vină, Sau nu și-au putut plăti dă- 
rile, sau mau mai putut trimete călăreţi în răz- 

„boiu, au fost luate de: Domn: și ținute ca sate 
domneşti, sau dăruite pe la mânăstiri şi pe la 
boeri, —' oamenii lor nu Şi-au pierdut pămân- 
turile, dar au ajuns clăcași, supuși, legaţi să. 
deă stăpânului zeciuială şi să-i facă muncă. 
„fără soroc”. Ei alcătuesc gloata pedestraşilor. 
în războiu şi — când răzeșii mândri şi dârji se. 
scutură de- unele dări prea asupritoare — tot. 
ei săracii se vând şi le plătesc. Numai pe câm- 
pul de războiu se pot 'dobândi dintr'odată toate 
bunurile păcii. O faptă vitejească, o zdravănă. 
învârtitură de ghioagă —' şi, pe negândite, ță- 

"fanul cel mai scăpătat se pomeneşte umbrit de 
mila domnească, boerit, înălţat - în - slujbă, și: 
dăruit cu moșii. Cu adevărat timp de legende! 

Au trecut zece ani. Acum Ştefan, stăpân pe 
toate” puterile țării, pregătit, aşteaptă. EI ştie: 
din ce 'parie are să se ridice furtuna... De greul 
dărilor; de urgia Ungurilor, de dorul unui traiu 
mai ca lumea, Ardealul Sa: răsculat. Dar Craiul
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Maiiaş vine mai repede și mai pregătit decât 

se puteă crede. Răscoala e. potolită ușor, fără 

vărsare de sânge. | 
In inima lui însă rămâne bănuiala că. Ştefan = 

mar “fi tocmai străin de cele întâmplate în Ar- 

deal: Apoi, Craiul Maghiarilor mai are şi alte 

socoteli de răfuit cu 'Domnul Moldovei. Și se 

cine să i le aducă aminte. Matiaş are lângă 

„el pe neastâmpăratul Petru Aron, gata să-și 
închine ţara oricui Par ajută să, pue mâna pe 

domnie. Şi Ştefan e iun. Voivod dârz care nu - 

vrea s'asculte de nimeni, şi Moldova cată mai 

cu drag la. Poloni decât la Unguri, şi oastea 

crăiască e dorită 'de lupte, mai bine zis flă- 
“ mândă de prăzi, — deci toate împrejurările în-. 

“ deamnă pe Matiaş: să calce țara lui Ştefan. — 
„EL intră ?n !Moldova prin. strâmtoarea Ditu- 
zului ; răzbate anevoe, căci drumurile sunt as- 
tupate,. Şi-i vreme de iarnă și de nicăeri nu 
aude un glas, nu se zăreşte un fum. Tăcere 
şi neclintire ca întro țară din basme. Săptă- 
mâni întregi orbăcăeşte astfel înviforatul' Craiu 
în fruntea celor patruzeci de mii de oşteni, cari, - 

şi 'după socotelile lui Petru Aron, sunt mai mult 
"decât trebue pentru deplina îngenunchiare a Mol- 
dovei. Cu urlete adânci viscolul spulberă, şi duce 
'de colo-colo orbitoarele valuri de zăpadă, şi n 
mânia lui pare că însuși sufletul țării strigă, 
amenință, loveşte, — pare că luptă oastea. ne- 
Văzută a lui Ştefan. Nici în Trotuș, .nici în Ba- 
cău, nici în 1 Roman. nu se pomeneşte“ țipenie de
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om. Pe la jumătatea lui Decemvre :(1467) nă- 
vălitorii tăbărăsc în târgul Baia, de unde nu mai 

” au'decât o palmă [de loc până la Suceava. Regele 
îşi vede biruința la o întindere de mână, şi nici. 
nu Vrea să asculte pe solii de pace trimişi de Şte- : 
fan. Dar, mai către seară, pe când stau sfetnicii 
în jurul Craiului: şi pun la cale soarta Moldovei, 

"vine o iscoadă şi-i vestește că pădurea de lângă - 
” Baia geme de oaste, şi'n' luncă, pe şleaul Su- 
cevei, curg șirurile de călăreți, . 'şi nu se-mai is- 
prăvesc. Vreme de gândit mult nu e. Numai 

— decât se așează „puşti”? la: intrările cetăţii, Și 
două sute de voinici s'aleg pentru a păzi viața 
Regelui. Oșştirea toată. e în “picioare — tocmită 
*n rânduri, gata de luptă — sufletul -ei stă ca 
un arc întins, în tăcere încărcată de griji. a 
lungilor clipe de aşteptare. Se pntunecă. Şi nu 

„se simte de nicăeri nici o mişcare, nici un semn. 
Incep unii să creadă că şi-au făcut spaimă de-. 
geaba, — când deodată: o izbucnire de chiote 
cutremură noaptea. Până să se dumirească paz- - 

“micii din cotro vine larma, îndărătul lor, în u- 
lițele strâmte ale cetăţii, se şi "ninge! lupta cu 
ostaşii lui Ștefan, eșiți ca din. pământ. La în-: 
ceput „e zăpăceala şi vălmășagul întunecimii. 
Din toate părțile saud pocnituri de ghioage, 

„vaete, gemete ?nfundate. Apoi flacările sbuc- 
nesc prin ferestrele și coperişurile caselor de 
lemn — și la lumina acestor uriașe torții, mă- 
celul se arată îri toată grozăvia lui : peste băl- 
toacele de sânge, peste trupurile celor căzuți,



fare leşească. 

132 A VLAHUȚĂ 

luptătorii, în pâlcuri, se asvâri orbește unii. a- 

supra altora și, prăbuşindu-se clae peste gră- 

madă, se svârcolesc, în încleştarea morții, Cu 

mișcări şi gemete de fiară. Zorii zilei încunu- 

„.nează- deplina, dreapia izbândă a Moldovenilor. 

“Baia rămâne ?n. paza flăcărilor ; pe ulițele ei mii 
de. Sezui şi de Saşi năimiţi de Voivodul Ardea- 

jutui, dorm-acum alături cu el somnul de veci. 

Ştefan acuce Sucevei lui steaguri ungureşti și : 

slava biruinții, în “schimbul vitejilor pieriţi. Crai- 
“nicii călări buciumă ? n ţară vestea cea bună. In: 

vremea asia, pe valea Oituzului, o ceată: de os- 

iaşi, în neorânduiala trudei şi. a fricei, grăbesc. 

spre hotar ducând, în mijlocul lor, un -rănit 
pe targă. Sunt ungurii ce .veniseră trufaşi să ia 
Moldova ?n stăpânire, iar bietul rănit dus pe 

tatgă „prin poteci ascunse” e, însuşi regele: Ma- 
iiaş, [a ă 

* Zice-aicea cronicarul nostru: „Așă noroczeşte 

Dumnezeu pre cei mândri şi falnici, petitru ca 

S'araie lucrurile. omeneşti cât sunt de fragede 

şi eadevărate; că Dumnezeu nu în mulți ci în. 
puțini arată puterea, sa”, : 

Ştefan se grăbeşte a întări legăturile cu po-: 
lonii, ca cel puțin despre partea lor să m'aibă 

„a puriă grijă. Trimete lui Cazimir o parte din 

steagurile izbânzii dela Baia, cu făgăduinţa că 

în curând va veni el .însuşi pentru jurământul 

şi ?nchinarea, meu cerută de cunoscuta îngân-
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- ş acum, din nou în “Ardeal, Ca un vifor trece 

ci sprintenii lui: călăreţi, şi bântue scaunele - - 

* Secueşti. Petru Aron ese din ascunzătoare, mo- 

mit de câţivă boeri, — “vulpoi bătrâni — cu 
chip că iarăşi îl vor iDomn. Credincioșii dui 

Şiefan pun astfel mâna pe ucigașul: dela. Rău- 

seni, şi-i tae capul. Moartea nelegiuitu/ui aces- . 

tuia, pururi la pândă, ascuns între vrăjmaşii țării 

lui, ridică o mare grijă -de pe sufletul lui :Şte- 
fan. Sa stins. deacum sămânța vânătorilor de. 

. donuie. A vrut Dumnezeu, se .vede, pentru no- 

_rocul Moldovei, ca, din toţi urmaşii /ui Alexan- 

dru cel. Bun, în ceasul cel mai greu al țării lui, 

“să nu mai rămâe decât unul, acela să fie 
mântuitorul Ştefan. 

. 

De pasul şi isprava lui în Ardeal, scrie” cro- . 

nicarul Ureche: „Și multă pradă și robie au 
făcut în țara Săcuiască, neavând cine-i stă îm- 

potrivă, şi cu pace sau întors înapoi fără nici 
o sminteală”, 

Ci goana întâmplărilor nu-i lasă clipă de. o 

'dihnă. :De abia soseşte ?n Suceava, şi-i vine 

veste .Cau năvălit Tătarii. Indată şi-a . strâns 
iar oaștea călăreaţă și, pâma nu răzbi flămânzii 

în lanurile Moldovei, „le-au cșit înainte la o 

dumbravă ce se chiamă la Lipinţi, aproape de 

„Nistru, şi i-au lovit cu oastea sa, Avgust 20; şi 

dând războiu, vitejeşte i-au risipit şi multă moarte, 

și perire -au făcut într'înșii, și.pre mulți i-au 
prins vii şi le luă tot pleanul”?. Spun. martorii 
acelor vremi că au căzut atunci și fiul şi fra-
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tele Hanului. în mâinile Moldovenilor, şi. că, 
trimițând Hanul de peste Volga soli, cu vorbe 
*ndrăzneţe, la Ștefan, acesta a pus de-a omorit 
în faţa lor pe feciorul. Hanului, iar dintre soli 

numai pe unul' Pa lăsat: cu zile: „i-a tăiat doar 

nasul şi urechile şi Pa trimes aa, să, spue Ha- 
nului 'ce-a văzut”. , 

Acestea se petrec în vara anului 1469. "Pe 
toamnă, după sfinţirea mânăstirei “Putna, gân- 

dul lui Ştefan se ” ndreaptă spre ţara lui Mircea. 
Acolo e iDomn 'Radu cel Frumos, omul 'Turci- 

“ 1or, şi duşman 'Moldovenilor, de când i:au, luaţ 
"Chilia. Indărătut lui. însă stă duşmanul cell mare. 
Pentru Voivodul Moldovei, a lovi pe Radu ea 
se apără. 

„ Iarna întinse peste ape podurile ei de ghiaţă 
şi, pe la sfârşitul lui Fevruar, Brăila, comoara 
țării surori, eră în flacări. Radu, cu tot _în- 
demnul şi ajutorul Turcilor, nu se bizui să iasă 
voiniceşte ?naintea lui Ştefan. Ci,- dibuind „dru- 
muri piezişe, urzi cu cei mişei pieirea viteazului, 
Ștefan simți mreaja, și o lăsă întinsă. Din ta- 
băra dela Vaslui unde-şi ţineă curtenii gata, 
pândiă toate mişcările vicleanului Şi, când îl 
văză că-și urneşte oastea spre hotarul Moldo- 
vei,: întunecat se ridică! înaintea sfetnicilor săi: 
»Cu cine dintre voi a tocmit vrăjmașul pieirea 
țării voastre?” Trei boeri şi-au pus ochii în 
pământ sub căutătura straşnică a Domnului: 
Negrilă, Isaia şi Alexa Stolnicul. Paloşul gea-
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„ latuluii a Wenit ca o: adevărată ș mântuire, pe lângă 

pedeapsa acelei priviri cumplite.  -... 

Şi cum înaintă „Radu, voios, ca 'la o. ispravă 
de-a gata, iată că la “Soci, în. ținutul Bacăului, : 

îl întâmpină oastea Moldovenilor, eşită p& ne- 

aşteptate de după o perdea de codru. “Lovitura 
a fost aşă de repede, şi de hotărită, că. Domnul 

Muntean o clipă ma mai stat la cumpănă: fuga 
„ cea „„ruşinoasă dar sănătoasă” i Sa. înfățișat 

din capul locului ca singura scăpare. Schiptrul 
domniei, steagurile oștirii și mulți boeri de sea- : 

mă rămân .în mâinile lui Ştefan, care ştie să 

deă fiecărui. lucru şi fiecărui om. ca i sie cuvine, 

Dar, întețit de Turci, Radu. pregătește-o nă- 

vălire nouă. Ridică lângă hotar, 'pe malul Put- -“ 
„mei, cetatea Crăciuna, şi alta pe Teleajen pentru 
apărarea Târgoviștei. Domnul Moldovei vegheă. 

— “Turcii, în vremea asta, ;purtau în. Asia răz- 
boiu cu Perşii. Deci ajutor. mare dela.-ei nu pu-' 
teau aveă Munfenii. Acum Ştefan găsise și Domn 
de pus în locul lui Radu — pe Laiot Basarab, 
un fecior al lui Dan al Il- lea, de mult adăpostit 
la Sași în aşteptarea zilei norocoase. Șahul Per- 
siei, Uzun- -Hasan, scriă stăruitor Voivodului Mol 

“dovei să, facă toate chipurile, ca şi ţările creș- 

tine din Apus să; se ridice împotriva Musulma-= 
mului, că numai așă, lovindu-l din amândouă, 

„Părţile, îk vor puteă răpune. Dar țările. din A- : 
pus îşi au frământările lor, şi nu văd încă pri- 
mejdia. — Ştefan o vede. O vede viind, şi-i . 
iese ?n cale. — In toamna anului 1473 pleacă
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împotriva lui Radu. In ziua de 3 Noemvre po- 
poseşie la apa -Milcovului, împarte steaguri oş- 
tirii şi pune la cale planul de luptă. Domnul 
'Munteniei știă bine că-i soarta lui în cumpăna: 
războiului acestuia. De astă” dată-şi: strânse toate 

„puterile: și, cu scârșnirea celei din. urmă, ?ncor- 
- dări, se aruncă ?n propta dușmanului. Joi, la 
18 Noemvre, şi Vineri toată ziua, şi Sâmbătă 
până ?n noapte, ca doi. împărați din poveşti, 
Sau războit înverşunaţii Voivozi la Cursul Apei, - 
lângă Râmnicu-Sărat. La urmă Radu rămăsese 

„cu foarte. puţină! oaste, dar_nu se dă răpus. Nu-- 
mai când; a văzut şa: văzut că nu: 'mai e-nici un: 
fel de nădejde, „că din 'ce în ce mai deaproape 
e învăluit în ploaea de săgeți a Moldovenilor, 
numai atunci a lăsat tot şa rupt-o de. fugă. Dar 
Ştefan 'nu Pa slăbit, ci, adulmecându-l, după. 
cinci zile de goană, Pa: împresurat î în cetatea cea 
nouă a Dâmboviței, pavăza Bucureştilor,: unde: 
-eră'acum scaunul țării. De-aici, biruitul sa stre- - 
„curat noaptea ?n taină, Şa scăpat la Giurgiu, 
în raiaua Turcilor. Ştefan ridică din cetate pe 
Doamna Maria cu cele două fete, împreună cu: 
visteria şi cu steagurile pe cari nimeni nu le 
mai apără şi, încredințând: lui Laiotă domnia și. 
„paza bietii ţări, se ?ntoarce la Suceava, de unde 
trimete, cu . vestea . biruinții, douăzeci și opt de: 
flamuri craiului Leşesc. ap . 

Dar Laiotă nu-i omul pe care-l cereau împre-. 
jurările. Și lucrul făcut în “pripă, în pripă se A 
desface. De-abiă : "mplineşte-o lună de domnie:
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şi e alungat. de Turci, care-l urmăresc până . la 

Bârlad, ;pustiind totul în cale. Ştefan îl mână 

“ndărăt co -ceată de viteji încercaţi. O nouă bi- 

„ruință a Moldovenilor îi redă domnia. Moartea 

neașteptată ă lui Radu i-o limpezeşte. — Suflet -- 
nevoiaș, doritor de putere, dar înfricoșat de lup- 

“tele și primejdiile ei, Laiotă, înțelegând că nu 

-va 'puteă domni împotriva Turcilor, părăseşte pe. 

binefăcăiorul lui, și se ?nchină Sultanului, care, 

împăcat cu Perșii, pregătiă 'răfuiala cu Voivodut 

Moldovenilor. Impre;urările păreau grăbite. Ște- 

fan îşi întăriă străjile, Nistrului, pe unde iar îşi 

cătau vad haitele flămânde ale Tătarilor, — 
“când iată că-i sosesc soli dela Padișah, cu straș- 
nice porunci: să părăsească numai decât Chilia 

şi Cetatea-Albă, şi să-și plătească birul datorit. 
Pentrun om! ca Ştefan, aceasta nu puteă aveă 

decât un singur: înțeles ş'o singură. deslegare 

“cinstită : Războiul.. II prevăzuse,: ŞI- şi luase toate 

măsurile. Un gând îl mai tulbură: Muntenia, 

pe care "ncepuss ao privi ca pe o partie a. “ţării 

Jui, eră “iar în mâinile. Turcilor. — Pe .miriștile 

„uscate, pe sub codrii stropiţi de toamnă cu pete 

ca de sânge, sboară spre Laiotă, “o frunte de 

călăreţi, — o clipă, numai o clipă; să-l -privească 

n ochi. La Teleajen, cetatea de strajă ai cărei 

pârcălabi” plătiră cu viaţa ticăloșia "Domnului lor, 

'primi veste că Turcii, gătiți ae războiu straşnic, : 

“in prăpăd, şi că dela 'Mircea ma mai văzut Du- 

nărea atâta sodom 'de oaste. 

' Vulturul se rotește deasupra, cuibul, când e
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vremea a Vijelie. Cele dintâi zile ale lui Noem- 
vre îl găsesc pe Ştefan la Vaslui, în ropotele 
marilor. pregătiri. De pe culmile dealirilor bu- 
ciumele cheamă ?n toate părțile cu strigări stă- 
ruitoare; Chiote răspund în depărtări. Noap- 
tea, până către ziuă, .clipesc lumini pe măgurile 
de strajă. Şi cete de călăreţi izvorăsc de prin 

“satele bogate, sub povaţa boerilor ce-şi 'au -par- 
tea de cinste, după câţi viteji aduc în luptă. 
Pâlcuri de plăeşi coboară din munți, pe drum 
întâlnesc turme, chervane ?ncărcate: — băjenia 
câmpului înfricoşat. Din zori până ?n noapte 
curg spre staniştea oștilor darabani și glotași 
din Țara de Sus, bătrâni iscusiți, cercați în răz- 
boae și flăcăi Sprinteni, în cojocele . *nflorite, 
cu ghioaga pe umăr şi căciula brumărie dată pe 
ceafă, a voe bună şa dor de luptă... L 

“Dela” Poloni şi dela Unguri mai nici un aju- 
tor mau avut Moldovenii, la' o cumpănă a 
asta, Şi doar de valul ce ?naintă, m aveă a, se 

_teme: numai Moldova.- 

Ştefan, iprin iscoadele lui, Ştiiă toate mișcă- 
rile vrăjmașului. Știiă că sunt peste-o sută de 

“mii de' Turci sub steagul lui: Soliman Paşa, 
Şi Cau trecut Dunărea pe la Nicopoli, şi “au 
mai luat în drum vre-o Idouăzeci de mii de ță- 
rani români, cari vin cu Laiotă-Vodă să se bată 
şi “ei, săracii, cu fraţii lor Moldoveai. Cât au 
mers prin Țara 'Muntenească, Turcii au găsit şi 

- conac şi merinde ; dar dela Milcov încolo parcă 
şi vremea s' 'a schimbat deodată, Zile de moină 
S
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începură să desgheţe drumurile, roţile se ?nglo- 

dau până ?n bucşă, în locul târgurilor, în vatra. 

satelor nu se mai vedeă decât -părăgini şi mor- 

mane de moloz înegrițe de fum. Pe la Bobo- 

tează au intrat în valea Bârladului; în drumul 

de şleau ce duceă la Iaşi. Deoparte și de alta 

erau numai dealuri îmbrăcate cu păduri. Puțin 

mai în sus de Vaslui, la locul ce-i ziceă Podul 

Inalt, unde se varsă gârla Rahovei în Bârlad, 

valea, mai strâmtându-se, adună ca întro pâlnie 

scursorile pripoarelor.. Aici, pe-o. frunte de mă- 

„gură, se aşezase Ștefan cu cei patruzeci de mii 

de ostaşi ai lui, gata de luptă. 

In fdimineaţa zilei de- 10 lanuar, valea prin- 

se-a vui de larma duiumului, dar ochiul nu .des- 

luşiă încă nimic, pentru că eră o pâclă deasă 

de nu se zăriă om' cu om. Turcii înaintau în- 

cet. Bănuiau ei mreaja, dar nu ştiiau unde-i — 

Cercetaşii lor, cei nevrednici. aduceau veşti min- 

cinoase, cei vrednici nu se mai: întorceau. La 

pod, cum eră gloată, se făcii îmbulzeală. Mul: 

țimea se frământă în loc, huind ca marea. De- 

odată, ca şi cum Sar fi despicat cerul, un trăs- 

net s'auzi de sus, şi ?n aceeaşi clipală o ploaie 

de ghiulele căză peste” furnicarul ce clocotiă 

în strâmtoare, şi săgețile începura. curge ga 

dintro 'ruptură de. nor. Spahiii își struniră caii, 

să vadă 'dincotro ' vine moartea. De după un 

huceag se ridicau strigăte zorite de 'trâmbiţi şi 

de bucium. Ș'atunci o parte din oastea lui Soli- 

man, răpezindu-s se orbește întracolo s'a nămo-
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lit în crivina luncii şi” ma mai putut eși, iar 
grosul:a “dat busna "nainte, Un şuer a-Săgetat: 
cuprinsul, şi codrul sa prefăcut în oaste. Cu 
urleie de fiare, Creştini şi Turci Sau asvâilit:” 
în luptă ?nverșunată, şi până cătră seară nu 
sa ştiut -ce se va puteă alege din vălmășagul 
acela îngrozitor. Secuii, când au' văzut ce se- 
ceriş de vieţi se ?ncinge, au rupt-o de fugă. 
Turcii începeau să se! creadă  biruitori, când, 
deodată, însuşi “marele Ștefan căză asupra lor : 
cu cei mai aleşi viteji ai lui. Toporul abătii ia- 
taganele. cu. braţe cu tot. Călăreţii, cumpăniți 
în scări de aur, se prăbușiră sub ghioaga de: 

„corn „a Moldovenilor. Atunci a “văzut vestitul, 
Soliman cât ţine roibul lui la fugă. Dunărea, 
pragul mântuirii, şi-a avut şi ea, ca de obiceiu,. 

“partea ei de leşuri. Sa 
lar când; după două zile de vifor, sau strâns 

vitejii iar la Vaslui, în jurul stăpânului lor, ca. 
„îraţii Sau îmbrățișat cu drag, căci frați erau în 
ceasul acela țărâni, boeri și Domn, şi, făcându-şi. 
cruce, cu lacrimile ?n ochi, au. mulțumit lui Dumi= 
nezeu pentru izbânda aceasta deplină, cea mai 
frumoasă din frumoasa viaţă a lui Ștefan, şi una. 
din cele mai strălucite în luptele creștinilor cu 
Turcii. A | ] 

Biruitorul trimise şi: craiului Leşesc şi celui 
Unguresc parte din pleanul şi din steaguri/e- 
smulse dela vrăjmași. Izbânda aceasta avi un 
larg răsunet în= lume, Şi Ştefan ajunse a fi. 
privit, chiar şi de neprieteni, ' ca cel, mai: mare 

.
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viteaz al. vremii acelzsia. Papa dela Roma nu- 
mindu-l întro. scrisoare „Sabia lui Christos”? 

între alte laude-i spuneă : „Biruinţele tale, în- 

țelepte şi viteze, au adus atâta mărire, nume- 

"lui tău, încât toate gurile îl rostesc, și toate 

inimile-t slăvesc”?. lar cel mai priceput cărtu 
rar al Polonilor, vestitul Dlugoş, martor: şi po- 
vestitor întâmplărilor de pe atunci, după ce vor- . 

“beşte de lupta dela Podul: Inalt, laudă asttel 

vrednicia 'Domnului Moldovei': »O bărbat. mi- 

nunat, cu nimic mai pre jos de vitejii cei din. 

vechime, de care noi atâta ne minunăm! EL e 

cel dintâi înțre principii lumii,.care a dobândit 

în vremile noastre o biruință așă de strălucită 
împotriva 'Turcilor. După judecata mea, vred- 

nic e să i se ?ncredinţeze prin învoirea tuturor 

cârmuirea lumii întregi și mai ales povăjuirea 

oştilor creştine împotriva Tiurcilor”. | | 

Şi Ştefan nu-şi legă mintea nici de mărimea 

izbânzii nici de mulţimea laudelor. 
Cum . ajunse la Suceava porunci hotnogilor 

să-şi ţie oamenii la îndemână, că de aci încolo . 

vor aveă să întâmpine greul cel mare. lar“în 

ziua de.25 anuar. trimise ţărilor din Apus o : 

scrisoare în care arătă pe larg că împăratul 

Mohamed, al II-lea se pregăteşte să vie el în- 

suși cu oşti puternice *mpotrivă-i, şi că Mol 

'dova, fiind „poarta creştinătăţii”, ar trebui, cu. 

puterile tuturora, să fie apărată pe mare şi. pe 

“uscat, ca nu cumvă păgânul, doborînd străjile, 

să intre ?n cetate. Şi, ca să vadă că au cui să 

z
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”ncredinţeze sprijinul cerut, zice *n “scrisoare, cu 
privire la bătălia din lunca Bârladului : „Când | 
am văzut noi o. aşă de mare oştire; ne-am râdi- 
cat vitejește. cu trupul nostru şi armele noastre, | 
şi i-am stătut împotrivă, şi cu ajutorul lui Dum- 
nezeu cel atotputernic, am biruit straşnic pe acei 

“ dușmani ai noştri Şai întregii creştinătăţi, și „i-am sfărâmat şi i-am călcat în picioare!” .. “Dar marile puteri ale: Apusului, darnice a - 
laude şi făgădueli, se mişcau anevoe la fapte. 
Valul se apropiă, și nimeni -nu întindeă Moldo- 
vei o mână de ajutor. ă 

- Ce limpede se oglindește. sufletul neadormi- 
tului Voivod în “scrisoarea lui “dela 20 - lunie 
1475 către solii trimeşi să ia. înţelegere 'cu. îm- „Puterniciţii Craiului Matiaş, în- vederea! mari- . lor. întâmplări ce se pregătiau. Cuvintele în- cărcate de grijă, parcă şueră ide vitorul ne-.. 

.Tăbdării: „De aceea: voi, fără “zăbavă, îndată ce veţi vedeă această carte, numai decât să 
„vă sculaţi și să grăbiţi cu solii ce vin împreună - “cu voi dela regele Matei cătră noi, şi să mânați “un trimis grabnic cu scrisorile - voastre şi cu ale solilor ce vin cătră noi, care trimis trebue 
să zboare ziua şi noaptea cătră regele Matei şi să-i deie de ştire despre aceşti dușmani ai creş= „tinătății, şi să-l roage a veni cât se va „puteă mai repede, ziua şi. noaptea, cu toată puterea “Măriei Sale şi cu toate oștile. ce i-a dat: Dum» nezeu, ca să nu ne lase să perim noi şi ţara -: “noastră, călcați de aceşti păgâni fără de lege”. 

pr.
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Şi Matiaş dădi. numai vorbe acestui om al 

faptelor... Matiaş, care scrieă Papei dela Roma. : - 

şi Senatului Veheţian că, prin Ştefan, ef a biruit. 

pe. Turci la Podul-Inalt, Matiaș care iprimiăi 

bani dela creştinii din Apus, ca Sajute pe Mol- 

doveni în lupta lor cea sfântă şi-i păstră pen- 

iru nevoile lui, deșertul rege, care ştiiă așă de 

bine. să-şi tragă laude şi foloase din. jertfele al- 

tora !... Inaintea Senatului Veneţiei, solii lui.Şte- 

fan, când li sa, spus una ca asta, au răspuns - 

limpede, cu mândria celei mai curate dreptăţi: . 

„Că Ştefan-Vodă nu e supus întru nimic rege- 

lui Ungariei, ci Domn al ţării şi poporului săw”?. 

Şi în vremea asta, pe când trimișii lui Şte- 

fan cutreerau lumea după. o mână de ajutor, -- 

“Sultanul “Mohamed al -Il-lea, temutul dușman. 

„al întregii. creştinătăţi, veniă ca o vijelie asu- 

pra Moldovei, cu toată puterea lui 'de împărat 

mare şi viteaz. Incă din vara trecută cetatea 

Cafa de pe țărmul 'Crâmului, unde domniă un 

cumnat al lui Ştefan), căzuse sub steagul Tur- 

cilor ; le*mai trebuiă Chilia şi Cetatea. Albă şi 

rămâneau ei singuri stăpâni ai Mării Negre.. 

Numai aşă îşi puteau vedeă în sfârșit deschisă . 

  

"*1) Ştefan se căsătorise, pentru a doua oară, în ziua 

de: 14Septemvrie 1472 cu Maria fiica lui Alexie, din sca- 

unul împărătesc ai Comnenilor, soră cu Isac, Domnul Man- 

gupului. Intâia lui soţie fusese Evdochia, sora lui , Simion 

vestitul Cneaz al Kievului. Aceasta a murit la 1466, trei 

ani după căsătorie, lăsând lui Ştefan o singură fată, pe 

frumoasa Elena, care a ajuns soţia unui fiu de ţar. A treia 

şi cea din urmă soţie a lui Ştefan a fost Maria, fiica lui 

Radu cel Frumos. , CE ” — 7
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înainte-li “poarta: cea mare a Europei. Şi regii 
Apusului dormiau. Şiefan înțelese că. dela «i : 
nu mai aveă nimic de aşteptat. Și ce speranțe-și 
pusese el în unirea tuturor creştinilor! Işi în- 
Chise în suflet toată durerea acestei amăgiri și 

“se hotări să lupte singur, "chiar şi. în „contra 
- soartei de va trebui. Niciodată un viteaz ma stat 
mai mândru în fața morţii. - i 
Pe la începutul lui Iunie 1476*Seriă din Bâr- 
lad prietenilor din Braşov: „Sântem în lagăr 
cu toată puterea noastră; şi mergem asupra 'Tur- 

"cilor”. Şi pe când Marea. descărcă pe ţărmul 
Dobrogei o sută cincizeci de mii de ostaşi cu 
Impăratul lor în frunte, el se și înțelesese co 
dumbravă 'de arini, din bătaia vadului, Saţie 
calea năvălitorilor. Ii aşteptă, pregătit. de luptă, „când 'deodată veşti sosiră cn urma lui ara e „bântuită de Tătari. - | | 
Cu ce inimă să mai ste bicţii oameni, când sc gândiau la cei. de-acasă ! Trebui să dea dru- mul glotaşilor pentru două săptămâni. Domnul rămase numai cu zece. mii, — oșteni aleși, dar... zece mii. Şi marea oştire a Padișahului s'a- propiă. „Grija eră nu, cum să trăim, ci cum. să murim” zice un sol al acelor zila de scârş- nire. Atunci s'a văzut una din jertfele cele mai 

măreţe, ce sau pomenit vro dată în istoria unui popor. Cei zece mii, cari înfățişau acum - toată cinstea neamului, toată mândra alcătuire a Moldovei, se *ntăriră pe-o. măgură deasupra Pârâului Alb din ţinutul Neamţului, întro pă- 

N 

.
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dure de stejari, prefăcută .?n cetate, după ve- 

chiul obiceiu al țării, şi așteptară. Domn și su- 
puși alcătuiau, în fața primejdiei - ce: veniă, o 

singură făptură, un singur Suflet, logodnic morţii. - 
De data asta- Laiotă-şi duceă ocrotitorii încet, 

pe drumuri ştiute,-cu teamă celui bănuit, cu 
grija celui pățit. Tocmai către sfârşitul lui luliu 

codrii Ozanei prinseră a: vui de freamătul duiu- 

mului turcesc. Funia se strângeă la steajăr. Leu 

și vânători se simțiau tot mai aproape, şi, ini- 

mile băteau din ce în.ce mai tare. Cetatea Neam- 

“ului primi, fără să răspundă, cele dintâi ghiu- 

„ele ale Turcilor. Nu braţe. de viteaz, ci mâini 

lacome se năpustiră ?n cuibul părăsit, să caute. 

comori. Cel ce spărsese zidurile Constantinopo- 
lului” înțeleşe că aiurea trebue să fie cetatea 
lui Ştefan. Ş?o' găsi. Insuşi Domnul Moldovei 
i-o descoperi, în dimineaţa zilei de 26 lulie,, 
Co slavă de săgeți, după care porniră a bate 

puşiile, de-o parte și de alta. Multă vreme a 
stat lupta nehotărită că Moldovenii aşă înteţiau 

cu ghiulele din meterezele lor, cât rânduri peste 
rânduri cădeau neînfricoşaţii leniceri, până ce, 

însuşi Sultanul, tremurând de mânie, apucă stea- 

gul cel mare în mâna lui de, viteaz bătrân, 

și-și năpusti odată 'ioată oștirea întrun iuruş 

năprasnic.  Intăriturile se sparseră, mulţimea 

oarbă năvăli ca un puhoiu printr'o ruptură de 

Zăgaz, şi dreptatea îşi îndoi grumajii sub covâr- 

Sirea puterii. „A rămas izbânda la Turci, zice 

cu durere cronicarul Ureche, Şi atâţia de mulți 

e
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au pierit, cât au nălbit poiana cu. “trupurile lor: 
unde . a. fost războiul, şi" mulți din boerii cei 
mari au “picat, şi vitejii cei. buni au perit cu 
totul atunci şi, neivindu-se ajutor nici dintro 
parte, au picat, nu fieşte-cun, ci până la moarte 

“se apără, nici biruiți de arme, ci stropşiți de 
mulțimea Turcilor”. lar Ştefan, care cu paloşul . 
îşi tăiase drum: printre năvălitori, rădicând mai 
târziu o biserică,. pe locul acela de jerttă, numit . 
ae atuncia Războeni, spune ?n pisanie: „cu în- 
găduirea lui Dumnezeu, biruiți fură creştinii de 
păpâni, şi căzură acolo mare mulţime ae ostași 
Moldoveni”. . - 

Ci mult mavi.a se Ducură Sultanul de crâri= 
cena-i ispravă. 'Merindele se *mpuținau, căldu-. 
rile secau pâraele, cetățile întărite se apărau cu 
înverșunare — cinci sute de ieniceri pieriră za-. 
darnic sub zidurile Chiliei, — săgețile -arcaşilor 
nevăzuţi: făceau drumurile tot mai temute, ciuma: 
şi foametea vămuiau pe capete, corăbiile ce ve- 

- niau încărcate cu merinde fură *nghițite de: va-: 
lurile mării. „ Vitejii, dela Valea-Albă păreau că, 
luptă încă “dedincolă de moarte. Padişahul află 
cu bucurie că e ?n -spre Dunăre un drum şi mai 
scurt decât acel pe unde venise. In vremea asta; 
din zările Vrancii pânăn limpezişul Nistrului, _ 
lungi chemări de bucium înfiorau : tăcerea codri-. 
lor ; țăranii se ?nturnau sub steag după cele două 
săptămâni de.voe, — oaste nouă se *nchegă în: 
jurul Voivodului, pe care în ceasul de. primejdie | 
munții, smulgându-l din . vâlioare, îl” trăseseră 

4
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da ei ca pe-un copil al lor. Şi câţi dintre păgâni 
mwapucaseră a trece Dunărea, nici mau mai tre- 

cut-o. — La sfârșitul lui August solul! Veneţian 
'scriă dela faţa locului: „Sultanuli a 'eşit din 
fară, cu cetele sale, fără a fi luat-o singură ce- 
tate, şi fără altă pagubă pentru Moldova decât 
prada ce-a dus cu, sine; iar Ștefan Vodă a eșit 

„din munți şi călăreşte viteaz prin “toată domnia 
lu. „. , 

- Peste două luni Voivodul Moldovei, cu aju-. 
torul Craiului Matiaş, smulgeă coroana Mun, 

teniei de pe fruntea nevrednicului Laiotă şo 

încredinţă lui Vlad Țepeș, ne ?nduplecaful, te-. 
- mutul de-odinioară, care stătuse atâţia ani ui-. : 

tat în. închisoarea dela Buda. Planuri mari își: 

făceau acum' cei doi Voivozi. pe de-apururi . în- 
frățiți. Dar pe Ştefan îl chemară grabnic grijile 

țării lui; peste podul ide ghiață al iernii Laiotă, 
se ?ntoarse cu oaste *mpărătească, și Vlad pieri 
ca un'viteaz, alături cu ostașii lui, în lupta sân- 
geroasă de lângă Bucureşti. - | 

Un şir de ani Domnul Moldovei'avii de lu- 
cru cu tronul fără de noroc al ţării 'lui Mircea. 
In toamna anului 1477 se repezi iar în Munte- 

nia, alungă; pe Laiotă şi ipuse .Domh în locul 

„lui pe Basarab cel Tânăr, poreclit Țepeluş, care 

“peste doi ani se?nchină şi tel Sultanului. Din nou 

Ştefan îşi găti oastea, şi ?n luna lui August 1481, 

biruind pe Țepeluş î în lupta dela Râmnicu-Sărat, 

Tăcă Domn pe Vlad Călugărul, un frate vitreg 

al lui Vlad Ţepeş. Dar eră scris, se vede, 

4
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visul lui de a-și aveă un prieten credincios pe 
tronul 'Munteniei, să nu se poată izbândi. In vara 
anului '1484, când Baiazid: al II-lea, Sultanul 
cel nou, îşi ancoră corăbiile încărcate cu tinuri 
în faţa cetăţii Chilia, Vlad Călugărul, cap ple- 
Cat, îi şi veniă grăbit'în ajutor cu Românâșii lui, 
ce nu mai ştiau săracii, de-o seamă de vreme, 

nici pentru cine, nici în: potriva cui aveau să-şi 
încordeze arcurile. Pe la sfârşitul lui Iuliu, Chi- 
lia şi Cetatea-Albă erau în mâinile Turcilor, 
Lucrurile Sau petrecut repede, aproape tâlhă- 
reşie. Ca un trăsnet a căzut la Suceava îngrozi- 
toarea veste. Erau bogăţia și tăria Moldovei acele 
două scumpe cetăți, unde străjuiau cei mai des- 
toinici pârcălabi ai lui Ștefan. — In sufletul a- 
prig al -biruitorului dela Podul-Inalt “scăpără 
gândul unui războiu norocos. Dar oastea i se 
împuţinase de-atâtea lupte.. Cu chiu cu vai ar 
mai fi putut pun&n picioare douăzeci de mii de 
oameni. Pentru întâia oară simți cât de îngustă 
i-e ţara, şi ce mici îi sunt puterile. pe seama inimii lui mari şi grelelor învăluiri şi mulțimii 
vrăjmaşilor” lui. Bătii iar la porțile” creştine, 
cari se deschideau așă de greul adevărului şi 
dreptăţii !... Singur Craiul Poloniei se lăsă în- duplecat. Trufia Leşească își avi ?n 'sfârşit săr- „bătoarea ei de-atâţia ani visată; In cortul de pe 
câmpul Colomeei, înaintea, îngâmfatului rege Ca- 
zimir, a îngenunchiat cel mai înțelept Domn şi 
cel -mai strălucit viteaz al acelor vremi. lar pen- tru ca deșarta mândrie a Leahului să fie şi mai
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măgulită, viclenia a făcut ca, în' clipa când şte= 

fan va pune genunchiul în pământ, cortul să se -. 

, 

ridice, şi să vadă toată obştea. cine se închină. 

bătrânului rege -al :Polonitor. „Ceea ce Pa rănit 

însă mai adânc pe Domnul - Moldovei, a fost 

că, după atâtea umilinți rău i-s'au dat 'decât două 

mii de călăreți: Atâta, la o adică, i-ar fi înjghez 

bat şi răzeşii lui. Hotărit, Leșii 'nu-i puteau fi 

prieteni. In vremea asta țara * eră bântuită ie 

Turci, cari acum, stăpânind cele două cetăţi, 

își încurau . caii pe. pământul Moldovei ca pe : 

moşia lor. Ba încă aduseseră: şi un vânător de 

domnie, pe. unul Hromoi, — să-l pue în locul: 

lui- Ştefan. Când s'a întors Domnul în ţară, 

Şuceava lui eră în flăcări, și năvălitorii se risi- 

piau spre Dunăre încărcați de prăzi. Grabnic: 

“luându-i din urmă, ajunse o parte din ei lângă: 

lacul Cătlăbuga, şi tăindu-le calea, îngrășă braz- 

„da de toamnă cu sângele dlor.'— In primăvara 

anului următor (1486) veni iar Hromot iîn frun- 

tea unei oști puternice. De astădată îl: aşteptă 

la Şcheia, pe lunca Siretului, paznicul Moldovei. 

cu arcaşii lui. „Și dând războiu vitejeşte de 

ambe părţile, zice cronicarul, într'o Luni, Martie 

în. şease, au pierdut! Hromot războiul şi oastea, 

mai apoi şi capul”. Dar ce noroc puteă. izvori 

neamului din toate biruinţile acestea? Ştefan 

nu eră un Voivod însetat de vâlvă. El nu se gân- 

diă la slava şi răsuneiul' numelui lui, ci la în- 

grădirea cea bună. și statornică a ţării, la ridi= 

carea poporului căruia Domn şi părinte-i eră.
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— „Deci cu amărăciune privi în urmă peste mul- . 
” fimea luptelor prin care trecuse... Unde eră Mol: 
“dova lui, dacă lin toată vremea asta târgurile 

şi-ar fi sporit negoțul şi satele. gospodăriile, 
“dacă, în loc alerge, şi să se bată în războae, 
boerii ar fi rămas liniștiți la trebile. țării, plu- 
garii la: coarnele plugului şi. ciobanii la târlele 
lor !... Cumpănise el odată lucrurile. întralt fel. 

„In cugetul lui curat împărțise lumea ?n două, în 
„creştini şi păgâni, şi-şi ziceă că el, fiind ostaş 

al Crucii, va aveă, firește, dragostea şi 'spriji- 
nul tuturor acelor pe cari-i apără cu pavăza _vi- 
tejiei şi jertfelor lui. Vremea însă l-a făcut să 
"cunoască toată adâncimea . deșertăciunii şi ţi- 
căloşiei.. omeneşti. Acum judecă limpede, cu 
„mintea Moldovanului cea de pe urmă”. El eră : 
„bătrân, ţara ostenită, zilele din ce în ce mai 
grele. Unde aveau să-l ducă, şi cât puteau să-l! 
mai ţie biruinţile lui! Turcii pierdaau o bătălie, 
şi ca dintrun izvor scoteau altă oştire şi porniau 
altă bătălie. EL cu aceiaşi boeri şi cu aceiași 

„țărani duceă greul atâtor războae,, şi numai i- 
nima lui ştiiă cât îl dureă și cât de scumpă-i eră 
fiecare picătură jertfită unei biruinți, din sângele 
sfânt al vitejilor lui, al fraților lui. Şi-atunci în- 
“țeleptul Gospodar al-păcii. se arătă tot aşă de 
“mare ca şi neînfricoşatul Voivod al războaelor : 
Ca să nu-și părăduiască țara, apărând cu vred- 
nica lui trândăvia altora; se hotări să pue capăt luptelor cu Turcii. Pe vrăjmașul tare, când nu-l 

„poți răpune, caută de ţi-l împacă. Trimise deci:



ŞTEFAN CEL MARE ” 151 

Sultanului . Baiazid” birul cerut, îi dete ostatec 

pe fiul său Alexandru, şi înţelepciunea. îicheă 

astfel ceeace sabia începuse. 

Sosi vremea socotelilor CU - -Polonii. Vechia da-' 

torie, pentru care Alexandru-cel- Bun primise Po- 

cuția zălogi, ei o făcuseră uitată. Ştefan: li-o a- - 

minti. In vara anului 1490, curând după ce-a 

făcut 'pace cu Turcii, largi cu spada hotarul Mol-. 

dovei despre Polori, luând Pocirţia şi puindu-şi. 

oaste de pază ?n cetăţile ci. Peste doi ani, băr 

trânul Cazimir murind, rege al Poloniei ajunse 

loan Alberf, cel mai viteaz şi mai neastâmpărat - 

dintre mulţii lui feciori. El se ?nţelese cu îrate- 

său Vladislav, Craiul Maghiarilor, să. ia Mol=' 

dova! şi. să așeze: Domn, în locul lui Ştefan, 

pe-un frate-al lor Sigismund. Pielea ursului eră 

tocmită — -mai rămâneă vânătoarea, care nui 

totdeauna cu noroc. Vicieanul rege îşi pregăti. 

oastea şi-şi: întinse mrejile. Trimise” "vorbă dui 

Ştefan că, îndată ce se va pune-o vreme mai 

priincioasă, are să vie cu toată puterea lui să-i 

„scape Chilia şi Cetatea-Albă din mâinile. pă- 

gânului. Şi ?n “vara anului 1497 porni, Dar în 

loz să pogoare pe drumul ştiut, spre gurile Nis- 

trului, intră în Pocuția şi, pe sub ochii străjilor 

Moldovenești, cârmi. drept spre Suceava. Ştefan 

nu eră om să-l adoarmă șiretenia leşească. „De 

cu vreme *ntărise zidurile cetăţii domneşti, pu- 

sese apărători destoinici la metereze, iar el: se 

aşezase cu tabăra la Roman. Deacolo-şi repeziă
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 iscoadele, cari-aveau nu numai ochiul. ager, dar 
şi brațul vânjos — și 'de multe oii, pe lângă 
ştiri, aduceau și. câte-o „prubă” din oastea cră- 
ăască. Tocmai pe la sfârşitul lui Septemvriz îşi 
întinse Leahul corturile în lunca de sub măgura 
Sucevei. Tunuri mari începură a bate ?n zidurile 

"cetăţii, de, unde veniau săgeți și ghiulele, tri- 
mese — că par€ aveau suflet. Siliau Polonii cât 
ce puieaui, dar nici un spor nu se vedeă. Noaptea 

: dregeă spărturile zilei, şi cetatea păreă un. u- 
„riaş ce doarme nepăsător de ce se petrece în ju- 
rul lui. Numai golurile ce se făceau în rândurile 
năvălitorilor nu se mai umpleau, şi regele, tru- 
faşul rege, câre credeă că nici nu va aveă nevoe 
să fdescalece înainte. de a intră biruitor în ce- 
tate a lui Ştefan, văză cu ochii cum i se .distramă 
toate frumoasele-i planuri, cum zi cu zi şi oastea 

„40 vlăguește, și pe el îl micșorează în ochii su- 
puşilor lui. După două săptămâni de luptă cu 
zidurile fermecate, se ?ncredință că cea mai bună 
ispravă ar. fi o grabnică întoarcere. Mai alss că 
„mețindele erau pe sfârșite, vremea *ncepuse a 
se ?năspri, şi bietul Craiu se *mbolnăvise iie 
inimă . rea. Moldovenii ziceau, că nu-i prieşte 
țara. Soli, dintre oamenii fratelui Vladislav mij- 

„lociră pacea. Ştefan o primi. Numai ceri ca re- 
„gele să se ?ntoarne cu oastea tot pe unde a 
venii — „să nu mai strice țara pre alt loc”. La 
porunca plecării, Leșii! se bucurară ca de-o bi- 
ruină. De 

Chervanele se "ncărcară iute cu lăzile *n cari-și 
-
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purtau huzurul oamenii aceia lăfoşi,, iubitori de- 

culcuş moale, 'de arme scumpe Și de haine bă- 

tătoare la ochi. Dar caii slăbiți, drumurile grele, 

zilele reci și ploioase ale toamnii depărtau gro- 

zav capătul acestei țări posomorîte. Albert, vi-. E 

clenind încodată, părăsi vadul învoit, își luă 

„calea cea mai scurtă, care nu-i totdeauna. cea mai 

bună. Ştefan însă îl păziă din ochi. Cât îl văzi 

apucând spre codrul Cosminului, pe : drumul ce: 

merge - IC Cernăuţi, îi şi chibzui răzuiala. EL" şi. 

ai lui, pe iuții cai 'moldoveneșii şi pe drumuri -- 

“numai de -ei' ştiute, pornind din Roman, sosiră. 

la Gura Dumbrăvii, cu patru zile înaintea Leşi-. 

lor. Şi” cum descălecară, începură “pregătirile... 

Când sau apropiat Polonii, codrul îi -aşteptă: 

ca o fiară flămândă cu gura căscată : De-o, parte, 

şi de “alta, pe toată ?ntinderea șleaului, copacii, 

„cu meșteșug retezaţi, se ţineau numai în coaja. 

uinspre drum. Se chiamă că ei stăteau la pândă. 

întocmai ca oamenii. lar îndărătul lor, în bezna 

pădurii, aşteptau neclintiţi voinicii Moldovei. O 

frântură de oaste crăiască fu lăsată să. treacă 

înainte fără nici o 'supărare. Prada eră prea mică 

pentr'o aşă de însemnată cursă. Dar când în- 

irară bine în lăuntrul: codrului miândrele “șiruri. 

'Ge călăreţi înzeuaţi, grosul „oştirii, şi Craiul, şi” 

carele *ncărcate cu tot felul de scumpeturi; a- 

iunci — atunci un chiot trezi pădurea, şi vraja 

tăcerii se rupse. Trunchii tăiați se prăbuşiră cu 

zgomot peste mulţimea nepregătită de moarte, 

și falnicul rege nu se mai gândi decât la mân- .
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tuirea propriei lui vieţi. Luă cu el o frunte de 
călăreţi, şi, apărat mai mult de puterea noroc 
lui decât de vrednicia armelor, scăpă cu zile. 
In urma -lui, în adânca vuire a codrului, ghioa=- 
gele, arcanele şi săgețile Moldovenilor încheiau 
frumos isprava . dreptăţii începută de trunchii 
stejarilor. In vremea asta,  Vornicul Boldur, tri- 
mis: de Ştefan co niână de voinici înaintea că- 

„lăreților, ce veniau din: Mazovia în ajutorul re- 
gelui, li scurtă la satul Lenţeşti, dincolo de Cei. (măuţi) calea morţii spre care alergau. | 

„A fost o strașnică vânătoare şi mândru vânat E „ne-a mai picat în palmă...» glumiau stând roată ?n jurul focului, și socotindu-și pleanul hăitașii „lui Ştefan. Işi primise și Domnul partea lui. de. plean... A, slovele acelea cusute cu fir de aur, 
bucățile acelea. de mătase, rupte şi călcate ?n pia “cioarele cailor — eră trufia polonă tăvălită "n sânge şi ?n noroiu, — erau jsteagurile cari Pau văzut o clipă ”ngenunchiat în cortul dela Co: "lomea ! . | 
„După aceea, zice cronicarul, dat-a Ştefan Vodă cuvânt la toată ţara să se strângă la Hârlău la ziua sfântului „Neculai și adunându-se întracea. zi cu toţii  întracel loc, făcutuț-li-au ospăț tuturor bocrilor şi tuturor vitejilor săi, şi cu daruri scumpe i-au 'dăruit”, 
Mai târziu, închipuirea. poporului împodobiă : - Cun adaos de-o. ne mai auzită străşnicie po- vestirea acelei răfueli : Ziceă că Ștefan ar fi în- - jugat pe Poloni la plug, și arând cu ei-o ţălină
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din preajma . Cosminului ar fi semănat ghindă; 
iar pădurii ce s'a ridicat acolo i sa dat numele 
de Dumbrava Roşie, în amintirea” sângelui 'din 

belşug vărsat pe locurile acelea 1). i 

Acum :Polonia eră 'descoperită: n'o mai apă- 
rau porţile -zăvorite ăle Chiliei şi Cetăţii-Albe. 

Şi împrejurările se grăbiră a-i arătă ce bună. 

ocrotire: îi fusese Moldova — zidul de pază pe 

care singui?a vrut să şi-l dărâme. După „învă- 

țătura” din codrii Cosminului, cum a dat în 

vară, a suferit trei bântuiri, una după. alta. În 

Mai au potopit Turcii până la Lemberg, în 

„Iunie Ştefan” şi-a îngrădit Pocuția în hotare de 

foc, în Lulie au prădat. Tătarii. Şi cel ce visase 

pieirea Moldovei, ceri Domnului ei uitarea tre- 

0 Trecut-au patru secoli din ziua cea fatală. 

Când se 'ngropă 'n ţerână a duşmanilor fală ! 

Şi faptui cel istoric, sub formă legendară, __- 

Din neam în neam Românii îl povestesc în ţară. . 

Priviţi ! lâng”o dumbravă stă tabăra de care. 

Flăcăi voinici şed roată pe lângă un-foc mare, 

Mirându-se "ntre dânşii cum vreascurile "n foc 

+Ca rişte şerpi se mişcă sucindu-se în loc, . > 

— „Ştiţi voi de ce stejarul arzând plânge şi geme : 

„ (ntreab” un Român ager pe care-a nins de vreme) 

“ „Colo-m astă dumbravă copacii urieşi -. - | 

„Sunt locuiţi se spune, cu suilete de Leși. i 

„Pe timpul bărbăţiei au prins Ştefan cel Mare 

„O oaste de năvală ş'au pus-o câ sâ are; 

„Ear în pământul negru cu sânge-amestecat 

„Spre lungă pomenire el ghind'au semănat ! 

EI zice, şi dumbrava se pare că roşeşte, . 
Ş'un aspru glas de vultur în noapte se trezeşte. 

EL zice, focul arde dumbrava luminând. . 
Prin crengile frunzoase trec umbre suspinând ! | 

! V: ALEXANDII,. 
7 

„Dumbrava- Roşie“
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cutului, o pace de prieteni buni pentru vremea viitoare. Că mândrul rege se dumerise în sfârşit cu cine are de-a face, se vede, Cum nu se poats mai lămurit, din însăşi rostirea păcii, încheiată “în primăvara anului 149%: Cs „Se 'înches o pace desăvârşită între Măria noastră şi Prea slăvitul Ştefan. Voivod, din mila lui Dumnezeu Doninul Țării Moldovei, priete- nul nostru cel sincer iubit”, Aşă începe învoiala, scrisă ?n latineşte, dintre cele două puteri. „Și iarăși, zice mai jos Craiul Joan-Albert, când am. vroi noi împreună cu Vladislav, regele “Ungariei, a purcede împotriva împăratului. Tur- “cesc, ne vom înțelege mai întâi cu Dominul Mol- "“dovei asupra chipului celui mai folositor -de a “purtă războiul, și atunci Ștefan va'veni şi e] “împreună cu noi împotriva. Sultanului ; iar dacă, "Doamne fereşte, mar puteă însuşi veni, atunci ! „„Va merge fiul.său cu noi. De-asemeneai şi noi “ne legăm să apărăm: pe - Ştefan împotriva Tur- --cilor?,.. 
" Târzie deşteptare! Dacă dela început Polonii “ și Ungurii ar fi ascultat sfatul lui Ştefan, ' cu totul alta ar fi fost și soarta lor şi soarta Mof. dovei. Dar au fost mici la suflet, și regii lor -Sau tulburat mai mult de vâlva lui Ștefan, de cât de armale Turcilor. | | „Pacea cră ea încheiată pe veşnică prictenie, legând adică şi pe. urmaşii lor, Și nimeni 'n'p doriă mai muli decât Ştefan ; căci nimeni. maveă :mai, multă nevoe de odihnă, şi pentru el şi pen- 

*%
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tru țară. Dar loan-Albert, Craiul cel fără no- 
rot, moare ?n vara anului 1501. Și Cneazul A- 

lexandru, fratele şi urmașul Tui, nu vroi să cu- 

noască lui Ştefan nici un drept asupra Pocuţiei. 

Stăpânul iMoldovei însă” nu -îngăduiă săi i se 
rupă bucata aceea de pământ. Eră a lui — plă- 

ttă cu bani şi :cu sânge. —i Şi, ca să nu nai ră- 
mâe nici o îndoială, în toamna “anului următor 

intră iar cu armele în Pocuția, și, în“odată bi- 

ruitor, pietrui, în vaza bătrânilor, hotarul des- 

pre Polonia cu „bourul Moldovenesc”. 

Asta ia fost cea din urmă luptă a lui Ştefan. 
Neîndemânările vremii, şi mai ales unele. a- 

mintiri dintr'un trecut nu tocmai îndepărtat, fă- 

cură pe. noul Craiu al Leşilor-să se mai gân- 

dească, înainte de a-şi căută socotelile cu Voi- 
vodul dela Suceava. 

S'astâmpăr'o toană viforul” bătăliilor, și la- 

nurile Moldovei îşi coc spicele de aur. pentru 

secerătorii ei. ' i: 
Din jilțul lui ae glorioasă odihnă, viteazul 

cu părul albit în războae, cuprinzându-şi țara 

sub zborul: gândului, îşi vede ?n ea toată vicaţa 

lui, desfăşurată ?n icoane. Se vede copil, jucân- 

du-se cu arcul pe colinele “Borzeştilor, apoi că- 

lare, cu sufletul aprins de vitejiile basmelor, bo- 

tezându-şi paloșul în belşugull de sânge dela Tă- 

mășeni şi dela Crasna, — “tânăr fecior de Domn, 

giocnind paharul cu boeri sfătoși, ce numai la 

moarie nu se gândiau în noaptea aceea grozavă 

dela Răuseni,, — şi zilele cernite, arijile, fră-
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mântările de leu închis: în cușcă — durerile în 
- focul cărora se pregătesc în taină' toate faptele 
mari, — apoi primăvara aceea neuitată, biruin- țile dela Doljeşti şi dela Orbic, sărbătoarea, dela Direptate, cu măreață: intrare : ?n Suceava, îm- părțirea steagurilor şi grabnica vânătoare de dușmani de pe pământul Pocuţiei — cea dintâi luptă. din lungu-i şir 'de lupte, ce tot pe păr „mântul Pocuţiti a fost să: şi-l închee. 1 se pare, ca și cum ar fi trăit mai multe vieţi. Nu-i. vine-a crede că-s numai patruzeci de ani dela bătălia cea fără de noroc de sub zidurile Chiliei. Rana „de-atunci, rana dela 'gleznă “ce ?n toată vremea; „ asta fusese uitată, tocmai acum îşi deșteaptă du- rerile, acum se trezesc şi-i cer socoteală şi zilele de trudă, şi nopţile de nesomia, şi toată vieaţa lui trăită ?n nepreget și ?n lupte. In roate largi . îşi leagănă gândul pe ideasupra cumpenelor mari : „Baia, Lipinţi, Soci, Râmnicu-Sărat, Podul-Inalt, Valea-Albă... 'Revede toate locurile acelea, : cu *nfiorarea clipelor de-atunci. Nu-s basme, nu-s... „lucruri visate, ci zbucium şi învăluiri trăite- „avea... Mult sânge-a mai băut Pământul Mol dovei. Numai la Cătlăbuga, în ziua aceea de straşnică răsplătire, cât sânge sa mai vărsat! Dar la Șcheia! dar în codrul Cosminului... Bă- . trânul Voivod cugetă- la cât norod de:oaste ar „Îi, când să se 'poată ridică odată din morminte „toţi câţi au pierit. în: luptele lui — în cele 36 . de lupte, dintre care în 34 a biruit, şi numai în două â 'fost biruit! Valuri: au fost acelea. Și



țara mică, şi duşmani mulți, Şi ajutor de nla 

ŞTEFAN CEL MARE  . 159 

căeri. — Și iată că din toate-a eşit cu bine. După : 

atâtea furtuni, zilele acestea de pace îi vin ca 0. 

binecuvântare dela Dumnezeu. . 

Din 'mărețul asfințit al 'vieţii lui privește în 

adâncul veacurilor și, cu puterea - sfatului cu; 

minte, comnind şi dincolo 'de moarte, îndreaptă. 

destinele țării pentru vremi şi valuri ce nu-l 

vor mai atinge: Nu Leahului viclean şi nesta- 

torpic, riici Ungurului asupritor. şi laconi, nici 

Tăfarului: sălbatec - să-și încredințeze vreoiață, 

* Moldova păsul şi soarta ei, — ci, la toată -pri- 

mejdicţ, să știe că cel 'miai: cinsti prieten şi Cel 

mai bu ocrotitor e: Turcul, şi sub pavăza. pu- 

ferii lui să stea; căci singură, in calea ațâtor 

vrăjmaşi, greu va tă)... Sa 

Vremea a dovedit în urmă cât adevăr « eră. în 

vorbele lui. : 

In fața Vlădicilor şi boerilor țării, puse schip- _ 

trul domniei în mâna fiului său Bogdan, şi de- 

plin împăcat în suflet, -înseninat de gândul 'că 

şi-a făcut toată datoria către țara şi neamul lui, 

închise. ochii pentru somnul cel de veci în ziua 

de 2 lulie, anul 1504. 

„Domnit-au Ştefan-Vodă; zice cronicarul, 

de ani, 2 luni şi 3 săptămâni, şi au zidit 44 de 

4, 

mânăstiri şi biserici, . şi” eră însuşi fiitor peste 

toată țara”, N 

In jalea. tuturora, şi cu cea mai mare pompă | 

pe care-a văzut-o vre-odată Moldova, fu dus 

dela Suceava la mânăstirea: Putna, şi îngropat
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acolo, sub lespedea de marmoră, pe care singur | pusese din vreme să-i. scrie, cu *'mpodobită slovă și ?n limba sfântă de pe-atunci, gândul acesta “curat şi neumbrit de nici o deșertăciune pămân- tească: a i »Evlaviosul :Domn, "Ion Ştefan Voivod, cu mila “lui Dumnezeu Domn” al țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voivod, ctitorul şi ziditorul .sfânt lăca- : şului acestuia, carele aici zace şi sa mutat la veşnicile lăcașuri în anul 71012, luna-luliu 2», Cu truda lui îngrădise. liniștea țării, și suflet din sufletul. lui dăduse: pământului Moldovei, ce ?n fața -vrăjmaşului- ca un ostaș i-a stat ală-: turi. Poporul — de care-l leagă o iubire ce nu cunoaşte moarte — îl așteaptă să mai vie odată: Are să fie, spun bătrânii, o cumpănă Ș'un răz-: boiu cun: ma mai fost -de când. îi lumea asta, „ atunci Voivodul Ştefan are să iasă din mor- "mânt, călare şi ?nzetiat, Şi toți ai lui au să-l cu- noască de stăpân și de mântuitor și, în toată vremea luptei, el are să aibă iarăși la dreapta un arhanghel cu sabia de foc, de-or să pice dus- manii înaintea. lui dela zece paşi, fără Să-i a-.? tingă nime, şi are să fie o vărsare de sânge, cât să ?noate caii până?n piept în valurile roșii ; iar la sfârşit au să birue' Românii șau să rămâc din focul acela tari şi uniți 'cu toţii pe "veci 'de : veci, —.și numai după aceea va puteă.să doarmă liniştit, în mormântul lui dela Putna, Stefan cet Mare, şi Sfânt. III | Li - , 
” 

. 4 
” 

————
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i Țoate. silințele mare lui Ștefan” “de-a smulige 
: Muntenia din. vâltoarea . în: care intraşe 

au rămas zadarnice. Lăcomia de bani a Turcilor, .. 

mereu - aţâțată „de. bogăţiile. țării ce păreau a. 

nu mai aveă sfârşit, își găsise un minunat ajutor 

în duşmănia dintre cele două vițe domnitoare. . 
ale “Munteniei — Basarabeştii şi Drăculeştții. 

Când a închis Ştefan ochii, în ţara Muntenească 
eră Domn Radu al IV-lea; fiul şi urmaşul lui 

Vlad Călugărul. Evlavios ca şi tatăl său, își în- 
Chină bisericii - “întreaga lui domnie de aproape 

Paisprezece "ani. -Işi auuse sfătuitor pe bătrânul 
Nifon, care fusese patriarh . la Constantinopol. 
De când “stăpâniau, Turcii sfânta cetate, călu- 

gării greci împânziau lumea, îni căutarea unei 
Îngrădiri mai bune. : Mulţi - veniră cu Nifon şi n 
fara lui Radu şi, “găsind aici îndestulare şi largă 
dărnicie dela toți, nu-numai-că nu s'au mai Însa. 

„1 

—
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ciurat să place, dar au scris de le-aiu mai venit 

şi alți fraţi şi tovarăși în acest binecuvântat DE 

-- mânt al făgăduinţii. — Nifon, Mitropolitul, î 

"urma 'unei neînţelegeri cu - Domnul, îşi scurtuiră 

papucii în poarta Târgoviștei. şi plecă, bleste- 
" imând cu foc. țara, din care 'eşiă încărcat de da-. 

ruri şi de bani. - - A 

+ “Acest Radu, căruia, de către tagma bisericea- 

scă, pentru binefacerile lui, i Sa zis „Cel Mare” 

se stinge în primăvara anului 1508, şi e îngro- - 

pat la Mânăstirea „Dealului, zidită de el. -— Ii, 

„urmează iun, văr al lui, fin vrednic fiu-al lui Tepes, 

iMihnea cel Rău, care simțindu-și proptelele slabe 

la Constantinopol, se face papistaş, pentru -a 

„căpătă sprijinul Ungurilor. Dar cruzimile Ii, 

la, care mai. mult frica îl împinge, grăbindu-l. 

căderea, — - Vlăduță, fiul: cel mai mic al lui Vlad 

Călugărul, se "niruptează şi el Cun an de doin- . 

nie. 

“In 1513, „cântărind mai „greu aurul .Basara- 

“Deştilor, pășeşte la trori peste leşul lui Vlăduţă, 

cvlaviosul Neagoe, fiul fostului Domn Laiotă 

Basarab. Darnic şi iubitor de pompă şi de mă- i 
riri până la deşertăciune, uitând, ori poate chiar. 
neștiind de unde izvorăsc bogăţiile, milostivul 
Voivod nu vede. în toată Sărmana lui ţară” decât | 

inânăstiri, biserici, podoabe, sărbători. şi preoți. 
Pe când în câmpiile. Valahiei, se "ujugă vacile 
la plug şi “muncitorii! înting în apă sărată. mă- 
"măliga lor de meiu în două cu țărină, — departe, 
prin limanurile Răsăritului, cu bani din ara, a- 

'
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cestor „săraci, se ridică biserici și lavre măreţe, 

„ce buciumă noroadelor numele darnicului Voi- 

vod, şi vâlva bogățiilor lui. _ 

De- atunci Sa porniț, închinarea “mânăstirilor 

noasire către cele din Răsărit, — de-atunci ŞI. 

puterea egumenilor greci: 

Nouă ani a. domnit Neagoe Basarab, "în- 

cununare a “isprăvilor lui a. rămas: îrumoasa, 

minunata - biserică dela Curtea- ds-Argeş, la sfin- 

țirea căreia se spune Cau venit să slujească: o 

„mie de preoţi, cu patriarhul, cu mitropoliţii ŞI. 

toți vlădicii creștinilor. din: Răsărit. — Dumne- 

zeu i-a făcut parte de-un sfârşit vrednic ţie 

vieața pe care-o trăise:, A murit în” domnie, 

-si.de moarte bună, 2— ceeace nu se prea întâmplă 

pe vremile acelea. | | 

Singurul lui fiu „Teodosie, pe care. hotărise! 

"e urmaș,. eră-un copil de şapte ani. Boerii Drâ-. 

culeştilor îl alungă, și-și 'pun Domn pe ' Radu 

„Călugărul dela Buzău, un fiu al lui Vlad Călu- 

gărul, — când iată'că sosește şi. paşa “Mohamed 

„Boy cu oaste "mpărătească. Radu, coboritor din. 

străbuni viteji, primeşte lupta, şi“ moare apă 
iându-şi tronul, la care ținea” mai mult decât la. 

viaţă. “In vremea asta pierise în împrejurări ne- 

cunoscute: și micul Teodosie. "Atunci Mohamed- -. 

„Bey îşi aduce aminte că şi el e Român, și” încă 

de viță Domnească —' un Basarab “turcit — şi, 

“cum aveă și oaste la 'ndămână şi trecere la Sul-i 

„tan, Saşează el Domn. în ţara. fără. stăpân, pe 

care numai decât o și "mpănează cu'slujbași turci. 

N
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Boerii, : văzând una ca asta, îşi dau mâna “şi 

- cheamă la domnie . pe Radu dela! Afumâţi, gi-. = 

" nerele. lui Neagoe Basarab. Un şir. de lupte în- . 

“tre” oamenii acestuia şi. oastea. lui: Mohamed- - 

Bey, se 'nchee 'cu biruința hotăritoare a lui: 

"Radu, care: scapă astfel ţara din pragul pieirii. Na 

Toate acestea: într'un' an se. petrec:- Neagoe 

“Basarab a închis ochii la 1521, — Radu dela 

"Afumaţi ia domnia la 1522. Se poate :vedtă - 

numai. cin întâmplările acestui “an, ce vânturi 

„băteau pe-atunci, şi ?n ce vâltoare eră 'apucată 

siândra gospodărie a “lui. Mircea. Toate se dără- 
-pănează. Poporul rămâne tot mai în umbră; 

tot. mai departe. de vieaţa, de rostul, de . cârmui-" 

torii - țării. E birnic. numai, birnicul”-supus al: 

stăpânirii, din care nu cunoaşte decât biciul îm-- 

plinitorului. Dă cât i se. cere, dă tot ice.are,. 
Caşa-i porunca de sus. Cui să se plângă? Dela 

o vreme, nici nu 'mai ştie cine-i Vodă... „Cei! 

pasă oii cine-o tunde! — iȚara nu mai are 
oaste. Fiecare Domn îşi are. lefegiii . lui, Turci 

ori Greci, — cu ei vine şi cu €i se duce. .Nu 

mai e. cinste, nu mai e.dreptate; credința: se -. 
clatină, vitejia de- odinioară îă drumul codrului. 

> 

Racu; noul : Doman, "se duce la Constantinopol _ 
“să ceară. iertare — „iertare pentru că-și apărase 
fara — şi să-și capete. întărirea... Sultanul îl 
închide şi face Domn: pe "Vladislav din ! râmura 

-iDrăculeştilor. În doi ani, izbutind boerii şi nea- 
murile- Radului, s "adune. banii pe. cari nu-i, mai



MUNTENIA 1169 
po Re a. 

puteă da Vladislav, îmblânzesc inima Sultanur 

lui, şi vine Radu. iarăşi Doimn.. In vara aceluiaș, 

an, (1526) Turcii, biruind pe Unguri. în marea. 

bătălie dela Mohaci, își înfig pe. meterezele. dela 

“Buda flamurile verzi, în faţa cărora va stă un: 

veac şi jumătate îngenunchiată mândria. maghia- 

ră. — De azi înainte soarta țării Munteneșşti. se - 

-" cumpăneşte numai la Constantinopol. Acolo se. 

hotărăsc dările, acolo se cumpără şi răscumpără i 

domniile, scurie şi. primejdioase domnii; cari-s.. 

numai sămânță de vrajbă ?n ţară, și izvor de .. 

nenorociri. — Pe Radu-Vodă îl ucid la Râmnicu- 
“Vâlcea boerii “Drăculeştilor: . Urmașul! lui, unul: 

Moise, fiu al lui Vladislav, piere ?n luptă cu 
frate-său Vlad. Pe Vlad îl răstoarnă. Vintilă; dela 

Slatina ; iar. acesta, pentru cruzimile lui, e ucis 

de, boeri:la o vânătoare. în munţii Olteniei. — 
- Banii egumenului Paisie: dela-. Argeş au darul de 

a schimbă” un comanac de călugăr în coroană de 

:Domn. Dar iată că se ridică! o sumă şi mai mare 

de bani, şi puterea lor : smulge coroana. de” pe 

fruntea lui Paisie, șo pune 'pe'fruntea unui văral | 
aceştuia, Mircea Ciobanul, feciorul lui Mihnea . 
cel Rău, şi ginerele lui Petru Rareş, „Domnul: 

Moldovei. Pentru marea - “lui lăcomie de bani . 

şi multele-i. cruzimi, Turcii - îl. scot. Urmașul! a-.. 
cestuia, Pătraşeu-Vodă, fiul lui Radu Paisie, nu-.: 

mai pentru că ma jăfuit. nici ma ucis, a /ră 
mas în istorie cu numele de Pătraşcu, cel Bun, 

A domnit trei ; ani, ascultător. de poruncile Sul- : 
_ anului, șa” murit, în scari la sfârșitul anutui
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-.1557, lăsând. doi fii, două “figuri Iuminoase.. 

două fulgere: în: cea: mai întunecată noapte a. 
vieţii noastre: Petru Cercel: și Mihai - Viteazul.. 

Mircea Ciobanul. rădicând liaraciul turcesc la. 

"50.000 de galbeni, e din nou Domn. Se poartă. 

cu țăranii ca un tâlhar, cu boerii țării ca un că- 

lău. : Moartea lui,. în toamna anului 1559, eo 
adevărată sărbătoare, , 

Rămâne însă Mircioaea,, nevastă-sa, fiică lui 

Rareş,. vestita Chiajna care, în puterea 'de vos- 
ință şi ?n înfruntarea primejdiilor, are ceva dini - 

strășnicia bunicului ei, Ştefan cel Mare. Din 
capul locului apriga femee. ştie să apere cu Su 

bia moștenirea: domniei, pentru' nevârstnicu-i fiu; 
Petru Șchiopul. Şi,. când plângerile bostilor ne=. 

„mulțumiți pleacă spre ei cumpăna dela. Stan. 
bul, Chiajna aruncă *n celălalt talger două sute: 
de mii de galbeni, și frageda-i odraslă domneşte:. 

încă şapte ani. Dar lăcomia Turcilor! e sac fără. 

“ fund.. In primăvara anului 1567, Petru, ne înai. 

putând da cât i se cere, e chemat. înaintea îm-- 
- Păratului, judecat și 'pus Ia: închisoare, Chiajna, 

.
 

“însă, nu doarme. Prin daruri. şi, linguşiri, Se: 
"mprieteneşte cu femeile Sultanului, şi în loc: 
de-un tron capătă două. Trece “Petru în Mol. 
dova, după 'mari lupte, — şi frate-său Alexandru, . 

cu” "toată cruzimea. lui — căci mereu îl asmuţiă, 
mă-sa la-fără-de- “legi — şi cu tot strigătul. boe.: 
rilor, domnește: ? n Muntenia, ădică stoarce po-. - 
porul Munteniei, „zece ani încheiaţi. Asupriţi sfârs: 
gesc" prin a-şi. “face: singuri, dreptate. Dar” fara.
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au răsuflă. Pe treptele p ătate de sângele tatălui - - 

păşeşte acum fragedul' Mihnea, un copil de un- 

sprezece ani, unealtă nouă în. mâna iscuşită a 

“Chiajnei. Impotriva acestei cumplite femei, care-a 

„sârit destinele ţării în haremul Sultanului, orice 

luptă pare zadarnică. Boerii, trimişi. la Țarigrad 

să ceară dreptate, sunt bătuţi cu vergi şi arun- 

aţi în temniţă. Toate vestiati sfârşitul u unui . po- 

„Por “fără Noroc. 

4 / 2 : ” . - 7 

In vremea. asta un. tânăr frumos. ce fermecă. 

lumea cu darul cuvântului său, îşi povestiă: la 

curtea regelui, Franţei suferințele prin cae tre- 

use: fiu de Domn, rămas orfan: de tată - la 

vârsta de zece ani, prigonit, închis, apoi: scăpat 

printro minune, şi-a făcut drum, cu spada, pe, 

când. hrăpitorii. drepturilor şi. averii lui îl cre- 

„deau mort: stând! în picioare, înalt şi zvelt, ră-, 

„zemat cu cotul pe brâul - căminului, cu .ochii 

mari căprii, pierduţi ca ?n adâncimea unor basme, 

„tânărul pribeag îşi povestiă nenorocirile” în di-.. 

“vina limbă a hui Dante, şi glasul: lui cald, sonor, 

răsună ca un cântec în tăcerea evlavioasă -a. 

curții, —, neclintiți în strălucitele lor jilțuri, 

-plângeau ascultându-l vracii Apusului, mândrii 

sfetnici 'cu plete albe, şi temuta Caterina de 

„Medicis, şi fiul ei Enric al Ill:lea, regele . Fran- | 

“ei. Străinul “acela palid, cu "port împodobit, tru- 

Dadurul . acela necunoscut, la..care toți se uitau 

„<u uimire, se numiă Petru. Cercel, şi eră într'a-: 

„sdetăr, fiul unui Domn. —. Dela: Paris. la: Rona, 
zi .
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dela Roma la Veneţia, pretutindeni ascultat, cre-= 
zut, sprijinit cu drag în „dreptăţile” lui, Petru 
„ajunge, cu farmecul cuvântului, să birue la Con- 

1583, după multe şi grele tocmeli, e îngăduit - 
să sărute-pulpana Sultanului şi să-şi primească 

în: sfârşit steagul şi sabia .domniei. De poveste 
a rămas măreața plezare a lui Petru Cercel, din 

Țarigrad : îmbrăcat în hlamidă *mpărătească, şi 
cu alaiu împărătesc, în fruntea a patru sute de. 

"boeri şa tot: atâția . Turci, viitori mari “slujbaşi, 

treceă mândru .prin mijlocul mulţimii ce se 'm=: 

bulziă să-l vadă; el darnic, strălucitor de. feri- 
cire, aruncă pe la răspântii - bani de 'aur şi de 
argint, prisos din fericirea lui, şi- toți îl preamă- 
riau cu strigăte voioase. ” 

stantinopol aurul Chiajnei şi, în vara anului: 

"Dar e un: făcut se vede, ca lucrurile pornite 
“cu.prea mare” vâlvă să m ajungă deparie. Petru 
luase domnia p2 datoris,-și, pe când strângă: 
torii dăjdiilor svântau ce bruma se „mai găsiă; 

„pe la sate, chiaburul: Mihnea cu ceata boerilor: 

, 

-nemulțumiți îl săpau la Constantinopot ajutaţi 
de; vicleşugul Chiajnei. Atunci a văzut visătorul. - 

“ Petru cât e de gre a şi plină de amărăciuni pu-- 
terea - aceea,: la :care. atâta. râvnise, “pentru. care. - 

“atât se "sbuciumase, Peste doi “ani fugiă în “Tran- 
- silvania-. Co .mică ceată de. ostași năimiţi și 43 
de care: încărcate cu ce "putuse” şi el:agonisi: în 
scuirța., şi neliniştita “lui: domnie, * :Mihneâ,” "care 

“cunoşteă acum: bine - rosturile: pa: las "împărăție, 
„ Făcuse:. ce. făcuse şi dobâridise: îăr “Sfaagril: "şi
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sabia, scumpe: descrtăii, care, dela un cârd 

de vreme, nici putere, nici vitejie nu, mai: în- 

semnau. Şi “astfel planul lui: Enric al III- lea, 

frumosul . plan de. a-și aveă o strajă a lui ta 

porțile Răsăritului se sfărâmă odată cu șubreda ă 

mărire a. „iubitului său văr și amic”... Un şir 

“de nenorociri - se. abat asupra lui Petru Cercel . 

de cum. trece hotarul ţării, în care maveă a se 

“mai întoarce: părăsit de. ai lui,  despuiat de 

"avere, aruncat în temniţă, de unde. scapă,” după 

“doi anl de, neînchipuite, suferinți, — pururi: în- 

'crezăto? în el; împănând lumea .cu scrisorile lui 

“atingătoare până la lacrimi, colindând iarăşi: “pe 

la Curțile; kuropei, — ajunge în sfârşit la Con= 

„stantinogol, -unde, cu: tot: “frumosul. diamant .pe 

care i-l dă Sultanului, e e închis. în întunericul . 

umed al celor Şapte: Tuinuri:. Visează: încă scă- 

parea; — a lui șa țării lui. Acum ar şti-el să 

„ domneașcă, să fie bun, să fie drept,.să fie har- 
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pic — să. se facă iubit de popor, ca să fie în-- 

„+Padevăr. tare. - Sufieţul lui de poet . se smulge 

biruitor, din mrejile Chiajnei » i din ticăloșiile, 

vremii, şi: ca un vultur -şe ridică peste podoaba 

de lume ce Singur şi-o întruchipează ; ;dar aurul 

visurilor nu sună, şi lui: Petru nu. i-a mai. rămas - 

- decât “acest. aur. "Mihnea vine la “Țarigrad: şi-i 

tocmeşte moarfea Co sută de mii de galbeni su- ! 

nători. Intro noapte,. în. primăvara. anului 1590, - 

pe când Cercel „aşteaptă minunea .scăpării, ușa . 

temniţii. se. deschide, patru arapi: se năpustese ! 

„. Ă ÎN ie .. . 

7
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asupra lui şi-l strâng: de gât; apoi, luându-l! pe 
targă, îl duc și-l asvârl în mare. 

iMihnea mai adaose un bir “pe țară, un -nou 
blestenr de bir, căruia poporul neștiind cum să-i 
“mai zică, i-a zis „năpaste”, Dar: după un an 
trebui să se vadă înlăturat de un fost! curelat, - Ştefan Surdul care, fireşte, viind mai 'de de: 

”. Parte, plățiă ceva mai mult. Mihnea se făci 

„„ mcărcate cu grâu, 

turc, făgădui. marea cu sarea, se legă: să-și pre 
facă şi ţara în paşalâc, dar toate. au fost în 
zadar, Sultânului îi trebuiau bani, și, peste alt 
an, când noul Domi, storş şi el,-nu mai plăti câli i se cereă, veni altul la rând, un nepot al 
Lăpușneanului, din - "Moldova, unul . Alexandru Bogdan — varga lui Dumnezeu. EI pare-a. îi . trimes de soartă înadins pentru a zgudui ţara prin” desfrâul nelegiuirilor lui Şi a o: scoate din - “ răbdări.. Ca să “poată cumpără domnia, făcuse „la zarafii din Stambul o. datorie de Patru, sute „de'mii We galbeni... Umblau Turcii prin sate, cu- pecetie domnească, şi iatagane la brâu, de vâ- rau pe bieţii oameni în grozle morţii, că _ri- - dicau din bordeiul şi bătătura ţăranului tot ce „găsiau, şi nu numai lucruri: şi vite dar şi copii începuse a luă, pe cislăi luă, din zece unul: şi. tot dintales, să-i vândă ca.robi.. — Pe drumu- „rile mari ce coborau. la: şchelele” Giirgiului, Ol- teniţei 'și Brăilei, zi şi noapte. curgeau harabale 

lână, ceară, suluri: de pânză, şi chiupuri pline -cu miere, curgeau herghelii de
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cai, şi cirezi de vite, şi turme -de oi, şi pâlcuri | 

de copilaşi aiuriți de spaimă; — ca prin nişte 

răni mari deschise curgeau puterile țării, cu 

vieața, cu sângele sfânt al poporului acestuia, a .- | 

cărui ştergere pe veci "dintre popoarele ilumii. 

păreă acum hotărită. | | 

Numai o minune puteă să-l mai. scape. Pen- 

10 asemenea minune, se cercă un om! mai .pre-. 

“sus de vremile acelea. Și iată că Dumnezeu, 

meîngăduind pieirea neamului ce nu-și împli- 

nise încă .chemarea lui pe. pământ, i-a. trinies - 

pe alesul, pe mântuitorul acela, — pe Mihai 

Viteazu, a 
Ra : | i
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MOLDOVA 

Subt vrmaşii lui Ştefan cel Mare: 

(O osnoutria lui Ştefan cel Mare, ocrotită 
n afară de gloria celei mai înțelepte: vi= 

tejii,! şi ?n- lăuntru înteinciată. P3-o țărănime. 
cinsiită, puternică . şi mândră, se nărue imai a- 
nevoe sub şirul de urmași slabi, ca şi “n Muni- 
tenia lui Miicea, sburdalnici Şi tisipitori 
de-a gata. . .. i e. 

Bogdan, în „care-şi -pusese Ştefan toată nă- 
dejdea, se arată stăpânit mai mult de patimile 
tinereții lui, decât dz” grijile țării. Şase ani se -, . războeşie cu Polonii, pentru că nu-l vrea de „bărbat sora Craiului Sigismund, „Şi nuniai când îl năpădesc Tătarii și-și vede ţara la aman, î își + „ aduce aminte de sfatul cel înțelept al. părintelui „său, şi trimete grabnic un sol al închinării, cu cincizeci de pungi de bani Sultanului Selim. În ce tărie şi cinste îşi îngrădise Ştefan țara, se 

avutului N 

N 1 -
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lămureşte din însuși cuprinsul. hatişerifului îm- - 

părătesc:. “ Ea , 

-1) „Poarta! cunoaşte pe Moldova de pământ sjobod şI 

" nesupus. a SI a 
2) „Legea creştincască, ce se ține în_Moldova, nu va îi. 

pici odinioară călcată sau tuiburată, ci încă norodul va a- 

veă slobode bisericile sale ca şi înainte. . - 

3) „Poarta se indatorește de a âpără Moldova de toți : 

cei ce ar puteă să o ca!ce, păzindu-o în starea întru care. 

au fost mai înainte, fâră a i se face vre-o nelegiuire, sau 

să suiere 'ca să i se facă vre odinioară cea mai mică des-. . 

binare sau despărţire, - | 
4). „Moldova ya îi stăpânită şi ocârmuită după pravilele * 

şi canoanele sale, fâră să se amestece Poaria cât de 

puţin. LS o " E Ei E 

5) „Domnii vor îi aleşi de norod și întăriţi _de Poartă, 

„ca să stăpânească în cât vor trăi: 
6) „Domnii vor fi ocârmuitori a tot pământul Moldovei, . 

şi vor putea să aibă întru stăpânirea lor' ostaşi - cu plata 

de la sine. până la 20.000, pământeni 'sau oamc ni străini, 

"7 „Moldovenii ..vor putea țineă și! cumpără o casă la 

Țarigrad, pentru şederea capuchihailor lor, unde vor putea - 

face şi o biserică, e - RISE 
_8) „Turcii nu vor puteă cumpără pământuri în Moldova 

ori a avtă, sau a așeză, nici a avea, sau a face geamii 

nici întrun chip, [| ' - - 
- 

9) „Domnul împreună cu tot norodul, pentru semn de 

- supunere, va avea purtare! de: grijă a trimite pe: tot anul, 

_-_ prin doi boieri ai Moldovei la Poartă 4000 pe. galbeni, 40 
e 

de 'șoimi și 40 de: iepe fătătoare. Aceste toate cu. nume de 

peşcheș, adecă dar. i SE 

10) „În vreme de. oştire, Domnul ; Moldovei, .aseniene - 

- . după cumii Sar porunci dela- Poartă, va fi ajutor cu 0ş-! 

 tile.sale la slujba impărătească“.  * : 

- "Bogdan, de rodul acestor aşezări, nu sa pu-. - 

tut bucură: După treisprezece ani de domnie, fără 

 glori€ pentrii ei 'şi fără noroc pentiu ţară, s'a 
stins pe neaşteptate în primăvara anului 1517. 

— In pomenirea urmașilor. i. s'a zis “Bogdan! 
| "Chiorul : Un cusur âl feţei-l'a deosebit mai mult 

7 
,
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decât faptele. Oasele lui se odihnesc, “alăţuri de 
“ale Marelui Ştefan, în mormântul dela Putna... 

Rămâne Ștefăniță, fiul. lui Bogdan, un copil 
„de unsprezece ani, care domnește sub, povaţa 
E înţeleptului Arbore până -la vârsta de şapte= 
sprezece ani, când, după pravilă, putând siagur | 
purtă domnia, o începe co mare nedreptate gi. 
Sun mare Păcat: ucide, fără “judecată, pe cel - 
ce-i fusese mai mult decât un părinte, pe sfet-: 
nicul “Arbore, — apoi: ucide: şi pe feciorii ace- 

“stuia, Toader și Nichita, ca nu cumia să în- 
colțească sămânța răzbunării din sângele fără 
vină vărsat. Sau răsculat atunci boerii. Şi, de. 
dreapta lor mânie, Pau apărat țăranii, „în su- 
fletul căroră trăiă, încă vie. şi sfântă amintirea. 

„celuilalt Ştefan, acelui. mare şi bun şi de toţi 
iubit. — 'Dar fărădelegile nasc fărădelegi. Şi 
gloria bunicului nu puteă: apără -la nesfârşit ti- 
căloşia nepotuliii. El poartă: steagurile “țării în 
sburdălniciile tinereții lui hoinare,. — porneşte 
luptă ?mpotriva lui Radu dela Afumaţi, iluptă 
de nebun pentro dragoste nelegiuită, se "nvrăj- beşte cu toată ţara! şi face. ca însăși tânărani - soție, soră cu Doamna. lui Radu, să sfârșească | 
prin'a-l-urî. :Dela ea, dela boeri, dela faptele lui - „i se trage moartea. La: vârsta de 21 de ani, când 
alții își încep vieaţa,. el şi-o închee.- Ce nu pu " duse” face boerii cu armele lor, făcii Stâna cu 
otrava ei...
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“Un fiu din flori: al lui Ştefan cel Mare, “Petru 

-al Mariei 'lui Rareș din Hârlău, îşi rotiă de 

“mult gândurile în jurul tronuliii părintesc, “Boe- 

rii văzură n el pe mântuitorul lor. Şi n a, “fost 

nici al lor, nici al norodului, asupra . „căruia tot 

mai greu apăsau domniile. Eră un mare viteaz, ” 

acest Petru Rareş, întrun timp când țara aveă 

nevoe de-un mare înțelept.. 'Steagurile împără-, 

ției germane fâlfâiau “biruitoare în ţara ungu- 

rească îngenunchiată puterii Otomane. Petru se 

aruncă nebunește în calea lor; . spulberă ca un 

vifor aşezările Secuilor până ?n meleagurile . Bra- 

sovului, sfărâmă sub zidurile Feldioarei oastea 

împărătească a temutului Ferdinand, “Și *ndemb 

nând cu spada-i fulgerătoare | hotar nou pe “zările 

Ardealului — atât cât ţine sclipirea unui ful- 

ger — îşi văzii ţara de două ori mai largă. Mol- 

dovenii slăviau în el pe Ştefan alor. ., : 

Izbânzile repezi: însă îmbată ca vinul cel tare; 

Viteazul înflăcărat se pogoară | din plaiurile Bis- 

triței în ţara Leşească, să :răteze cu sabia, udă: 

încă de sângele. Secuilor, : -nodul cel! de demult 

încâicit al Pocuţiei. Un. şir -de hărțueli ușoare, 

din care nu câștigă nimic, se 'nchee cu marea . 

"bătălie dela Obertini, unde, pierde tot: oastea; 

tunurile” biruinţii dela. Feldioara şi — ceeace 

mai mult decât orice” pentr'un viteaz — încre» - 

„derea ?n. el şi ?n norocul, lui; pe urmă, năvătirile : 

 Polonilor în “Moldova, şi. goane sălbatice, Și 

lupte fără cinste — şapte ani :de răzbunări,. de 

jafuri, de omoruri, până când însuşi. Marele So 
a.
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„liman, învingătorul” dela Mohaci, îngrijat de vâna 
şi neastâmpărul acestui „vajnic Domn, se, hotăj ! 
răşte să se ridice şi să vie împotrivăi cu toată... 
„puterea lui. — Se vede că” regele Poloniei se. 
plânsese de Rareș ca de-o fiară primejdioas ă 

"căci iată ce-i! sreiă Sultanul, drept răspuns, în 
primăvara anului 1538: E p- 

„Ne scrieţi despre n€legiuirile Vâlahului a căruia sfârpire, ne rugați a o face, voi de din- 
colo şi moi de dincoace împresurându-..;. “Ne-am ÎN "hotărît a merge “împotriva acelui .liâin, având , cu noi o armată „pe care pământul abia o poate 
țincă”, . 

Da 
Umbra lui Ştefan. o fi lunecat mărej pe  di- N nainztea impăratului, -în Slipa, când a scris rân- Ş 

durile acelea. - - iC) 
Peste “două luni Moldova. eră.  îngrădită „de 

patru oştiri vrăjmașe : în fruntea „celor 150.000 „de Turci veniă.. dinspre răsărit îngrozitorul So- man ; pe valea. Siretului înaintau zorii -Mun- N tenii lui . Radu Paisie). „Caşă eră. porunca împă- „rătească, — dinspre apus şi miază- -noapte curgeau „Puhoaele Tătatilor gale Polonilor. Cine să steă . - în propia valului acestuia ? Boerii; părăsindu,şi “Domnul, îngenunchiară înaintea “Turcilor, : — ță ranii, fără căpetenii, se „mistuiră: prin” înfundăi- turile codrilor. Rareş, Domn singur. în “tară pus- . tie, văzu prea târziu că „cine seamănă Vânt, cu "lege furtună”, Și, pe când în Suceava închinată, . „se *ncoronă un Ştefan ai Turcilor, nepot nevred- “nic al marelui Stefan, pe când din Sfânta moşie
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a: biruitorului dela Rahova, Turcii, îşi rășluiau 
„tot clinul dinspre: Dunăre, din grindul Tighinei. . 

- până ?n gurile Nistrului, urgisitul Rareş orbăcăiă 

fugar prin munții Neamţului, în. căutarea unei | 

trecători care. să-l scoată:? m Ardeal !), căci. aveă. - 

acolo Moldova, din vremea de aur a lui, Ștefan,” 

“două :cetăți de. adăpost, Ciceul şi Cetatea-der 

“Baltă, hărăzite. de Matiaş, marelui Domn, ca -* 

dar de împăcare.  -. --: UI 

. Fugiă îngrozit acum şi el 'de întinderea şi văl-  - 

vătăile focului ce singur-'şi-l, pusese ţării, ... 

- Domnul cel nou, poreclit Lăcustă, “pentru că 

în zilele lui, după atâtea alte nenorociri, au mai : - 

“năvălit şi lăcustele peste biata Moldova, Donr-. N 

nul cel de -Turci adus, mare:nici o sfieală de -; 

oameni, Şi nici o milă de țară. E lacomj, e crud, *. 

Dau „Şi aşă în şase zile învăluindu-se pren munte, îlă- . 

-mând şi trudit, au nemerit -la un părâu: în „gios, au dat 

peste nişte pescari, .carii dacă i-au “luat seama, cu dra- 

goste- Vau primit. Eară Petru-Voaă, înfricoşându-se de ei, : 

Sau spăimântat, eară ei cu 'giurământ s'au giurat înainte-i 

-cum îi vor hi cu direptate, -şi.nemică'să se teamă. Eară  : 

el le-au dat lor 70 de palbeni, bani de 'aur.; şi văzând ei : 

_ galbenii'cu bucurie i-au luat, şi l-au dus la otacul lor; de .. 

“bau ospătat cu pâne şi cu peşte fript, ospețu. pescăresc, . 

de ce mâncă şi ei. Şi daca au însărat, Pau îmbrăcat cu. 
haine proaste de a _lor,-și i-au' dat comănac în cap, ȘI: 
l-au scos-la Ardeal. Şi fiind. oaste ungurească de strajă : 

la margine, i-au întrebat pre dânşii ce oameni sunt:ei au 
“zis: suntem pescari. Şi aşa au trecut pren straja un-.. 
Surească, şi nimene nu l-au cunoscut: „ i 
„=. Ce Dumnezeu, Cela ce-i ocârmuitor tuturor. celor ce 
i se roagă cu credință, au acoperit-pe Petru-Vodă, şi Lâu . 
dat cale deschisă ; şi mergând cu nevoinţă au sosit-la 
“Ciceu; și Sâmbătă, în răsărita soarelui, Septemvrie 28,.au : 

„ *.. întrat Patru-Vodă în cetatea Ciceului, şi au închis porțile. 
E pi (Vornicăl Ureche).
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„e desfrânat, şi de-o îngâmfare dusă Până da - „nebunie. Domnește totuşi doi ani. Intro noapte, . boerii îl ucid, chiar în aşternut, pe când dorniiă în foișorul lui “dela Suceava, și-și aleg, ei dintre ci, pe: unul ;Alexandru Cornea; „carele fusese “atuncea portar la “cetatea Sucevei”. In vremea. asta Rareş.-eră la Constantinopol, şi pungile: cu: bani, mai mult decât temenelele şi jurămintele lui, sfârşiră prin.a înduplecă - inima cea aspră. cu ghiaurii a Sultanului. . N 
Nici mapucase bine crainici awvesti în toate: olaturile țării numele noului Domn, și alt rând: de călăreți ; porni “Pe 'urma - lor, cu vestea .cea;" mai proaspătă, care, spuncă că Petru Rareş a, ; Venit: cu. firman” şi oaste „dela „Impăratu”, că bizuindu-se Cornea a-şi apăra - puterea: cu pu- tere, i-a eșit dârz. înainte, dar la Galaţi, când. să ?nceapă lupta, odată l-au Părăsit boerii şi. - s'au tras cu gloatele lor de partea. lui Rareş, — unul singur, Pătrașcu, a rămas neclintit până Ia. 

1 

„urmă, şi cu mândria sufletelor. mari, sa îm- “Părtăşit cu: Domnul lui din aceeași moarte 'cin:. . sti ae . Şi . y . _ : , . a  Îngenunchiază şi „Moldova, lângă sora ei .de: „mult îngenurichiată. i a Rareș, în a doua domnie, “sporeşteiharaciul la! 12.000 de galbeni. :— și talger, cu două feţe — „între. Turcii ' cari i-au dat puterea de. azi, şi - „Nemţii “cari i-o “făgăduesc pe cea dia "mâine, îşi. " trăgănează, vro Şase ani 'deșerți, o nenorocită. . de-domnie fricoasă şi neroditoare. : -- 
. 

L 1 ! .
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“De-aci încolo, pentru părăduirea țării, singuri | 

Domnii şi boerii ei. se fac în mâinile Turcilor 

<oadă de topor. Rareş moare la 1546. :-- 

Fiii lui.se arată şi mai nev rednici de-a purtă 

schiptrul slăvitului lor bunic: Ilie, după. cinci. 

ani de stăpânire. încărcată de cele mai urite 

păcate, pleacă la Constantinopol, unde se lea- 

pădă de legea. strămoșească şi se face turc." 

Ştefan, fratele, lui, e şi „mai. ticălos ; Un an îşi 

bate joc de ţară, de av utul, de cinstea, de vicața 

-oamenilor. -Boerii, ne mai putându-l răbdă îl: 

ucid într'o noapte . de petrecere: destrânată, 'a- 

fară, în lunca. dela Țuţora, dărămând cortul 

pesie el. Aleg dintre-ei pe Joldea, logodnicul 
“Domniței Ruxanda, fiica lui Rareș, — iar boerii 

„fugiţi în Polonia aleg pe unul Petrea Stoinicul, 

ce zice car fi un fiu din flori. al lui . "Bogdan 

Chiorul, și-și ia pentru domnie . numele de Alr- 

Xandru. El întră: repede în țară cu oaste. 16- 

şească şi, pe când omoritorii . lui Ştefan merg 

-pe Jijia ?n sus la Suceava să facă nuntă, iată 

că sub dâmbul dela Şipote se pomenesc de- 

odată împresuraţi. de hăitaşii Vornicului Mo- . 

țoc: Logodnicul Ruxandei şal domniei,. de unde | 

eră în culmea fericirii; se pomenește legat Şi. 
dus peșcheş lui Alexandru, care-l „înseamnă la 

-- nas”. ca să nu. mai poată. îi Domn, şi-l trimete : 

la călugărie. “Boerii. se “mpacă. Suceataşi pri- 

mește Voivodul, 'cu alaiul şi cântările de veselie 

pregătite -celuilalt, şi — doar eră pusă la cale . 
„a 

-Ş0 nuntă — logodnica lui „Joldea e mireasa lui - 

7
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- Alexandru, “Taina puterii o ştie: "pungi cu aur 
lăcomiei turcești, închinări.. smerite deșertăciunii - leşeşti.. Aşă stă nouă ani Domn Moldovei acest 

. Alexandru Vodă căruia i Sa mai zis şi Lăpuş-. - neanu, pentru că mama lui eră din. Lăpuşna:. 
După el vine un grec viclean, un svânturat, Tacob Eraclide Despot. care. după ce birue la p - Verbia; în valea Jijiei, cu- -oşti de 'strânsură, -pe Domnul cel nepregătit” de luptă; potoleşte mâ- 2 nia Turcilor “un .spor „de haraciu, şi stă doi , blestem 'adus de vânturi pe capul Sărmanei. | “ Moldove “Zice despre el povestitorul „Vremii : : me PUS-i -au pre fară: nevoi și: - greutăţi : mari, bi- i ...-sericile desbrăcă, arginiăriile luă și făceă pe “şi. alte multe lucruri. fără de cala făceă”. “Străi „de legea noastră, aşază 'la Cotnari, unde erau aşi mulți o şcoală protestantă, * cu gând, ca. “prin, învățăturile! ei să tragă “fara încetul cu în-: “cetul la credința aceasta, Mândru - şi risipitor, pune bir: “un galben de casă: Popor! şi boeri se | ridică '?nirun- singur: cuget: In - fruntea “lor ke. Hatmanul Tomşa. După trei, luni de luptă sub “zidurile. Sucevei, 9 năframă albă. flutură: (din „turn, porţile: cetăţii se deschid, şi Despot, pă- "“răsit de toți, ese îmbrăcat în haină domnească, . înaintea lui Tomşa” să i se; ?nchine, Acesta-l: mu, - stră. Pentru toate! nelegiuirile câte le e-a făcut, şi, ne mai putându- şi stăpâni : mânia, îl. izbeşte. > n. | “față cu buzduganul, — atunci miulțiriea, că o... fiară - “scăpată din lanţ, se aruncă asupra” învin= .- “sului care cade zirobit Sub” „I9viturile miilSr de Na * . E TA Aa | Si
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braţe: ucigașe. Dar nici lui Tomşa: iuți ticueștte: 

"mărirea: - Că vine. Lăpuşneanu iar cu steagul .. 
domniei, . pe care-l plătise la Constantinopol 'cu 
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două sute de mii de galbeni — bănet. de aur în .- 

„greutate de 500 'de oca. Şi vine hain,. răzbunător, E 

„Cu oaste păgână, însetată „dee jaf.: "Orice. împotri: - 

vire: e „zadarnică. — Și de nu mă.va - țara; eul : 

voiu pre dânsa”,. răspunde înviforat solilor . că-i 

spun că nu-l vor Moldovenii. „Şi. au oprit pe: 

soli . zice, “cronicarul, au “rime nochimurile- 

Impăratului la Tătar, carii: îndată Sau pornit, 

de au acoperit țara. ca un: roii până ?h Prut, 

prădând şi arzând”. “Tomșa | cu Vornicul. Moţoc - 

fug în ţara Leşească, unde. surit uciși din pă 
runca regelui, care se teme ds întinsa putere a, 

* 

7 

Turcilor. A doua domniă.a lui Lăpuşneanu fine - 

cinci-ani, și- începe 'cu acel înfric oșat : ospăț.. al. 

sângelui, în. care patruzeci și şapte de boeri : 

sunt măcelăriți sub. ochii fulgerători de ură și | 

de cruzime sălbatecă a Domnului. Ca să: arate : 

“a. rupt. orice legătură .cu Polonii şi cu trecu- - 

tul, strămută! scaunul domnesc dela Suceavă: la 

lași — mai în câmp .și miai aproape de Turci, 

cărora întru atât ici de “supus; încât, ca să di, „ 
facă voia, pune de dărâmă toate cetăţile Și întă- 

riturile „Moldovei, afară de cetatea Hotinului, 

“Straja dinspre Leşi.: -, -; | 
Mai. jos decât atât, mur se: „poate scâbâri uni 

cârmuitor. de țară. —. Toţi “au. groază del: 
La 1568--cade bolnav. "Otrava. îi grăbeș te sfâr- 

“Situl. —” Bogdan, fiul. și urmașul lui, un. copi- 

Pi 

=
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Jandru de- vre-o cincisprezece : -ani, nu se gân- 

“deşte decât Ia "jocuri și la petreceri. Polonii îl”. 

prind ușor în mrejile lor, îl împresoară, îi dau 

“sfaturi, și-l iau, chipurile, sub? pavăza ocrotirii. 

“lor, care. de. mult nu mai. însemnă nimic. Patru 

“ani. răsună glume Şi cântece. de. veselie în curtea: 

“domnească “de la. laşi.“ Dar întrun răvărsat de 

zi, pe când petrecerea eră în. toiu, şi fericitul 
::Domn ascultă; cu' nesaț la năzdrăvăniile unui 

“leah bun. 'de gură, -iată că soseşte. un olăcar. 

Co veste: care curmă de-odată hohotele «de râs: i 

vin Turcii cu Voivod nou de. la Impărăţie.  — 

„Tânărul Bogdan fuge cu oaspeţii lui în Polo- 
_:nia. Boerii şi capii bisericii întâmpină cu pâine 

«şi cu sare pe noul Domn, pe loan „Vodă, + un fiu 
„«din flori al lui Ștefăniţă-Vodă. 

E o vreme de viclenii, de cruzimi, de goană 
„«Oarbă după - putere, — după puterea dea stă-, 

pâni mulțimea. De mult nu se mai ştie ce-i cre- 
«dința ?n Dumnezeu, ori dragostea -de oameni, 

„.—. dreptate nu mai €, și nimeni nu se mai gâna 
“deşte. la ziua de mâine.: „In Moldova, „zice cu 
multă amărăciune cronicarul, au: cei mici des- 

_"pre'cei mai mari acest obicei. de pier fără giu- 
mdeţ, fără vină şi „fără samă. "Singuri.. cei mari 
giudecători,: singuri pâriși, şi, singuri plinitori - 
legii... | ” 

In - privazul acestor cumplite vremi se. potri- 
:veşte. de. minune - figura înfiorător de ?ncrun- 
“tată “a. viteazului strănepot” al lui Ştefan cel 

„Mare,  - a
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EL găseşte ţara adusă n sapă de lemn: Biruz. 

rile fără nici.o -socoteală,: neînfrânata lăcomie 

a boerilor şi :a călugărilor, cari-și împărțiau” cu: 

. hrăpitorii: “Turci sumanul -și „cea: din urmă, că. 

masă a ţăranului, nesăbuita risipă a “fostului . 

INI 

"N 

Domn „Bogdan, care-și plimbă deșertăciunea -în 

trăsuri cu şine de argint suflate cu aur, şi lipsa 

de orice îndurare pentru. prostimea tăcută care- 

„munceşte şi rabdă şi duce - "n: spinare nevoile: 

țării, şi toate ticăloșşiile celor de sus, fac vieaţa 

aşă de grea şi de amarnică pe pământul”  Mol-- 

dovei, încât mulți de pe la sate își părăsesc baş-- 

“tinelc lor! şi se duc. de trăesc” prin codri: ca săl-- 

baticii. 

x 
loan-Vodă, care se aseamănă priu multe în-... 

sușiri cu marele strămoș, -se arată dela înce-", 

put.şi rămâne până la sfârşit prieten popo-” 

rului. El uşurează dările supușilor, pune. rân-: 

duială ? n biserică și ?n “trebile țării, strășnicind . 

pe cei 'lacomi şi asupritori, şi curățint Sfatul . 

de jhicleni”.. Pe lonăşcu' Sbierea; unul din cei 

“mai 'cu vază boeri -ai- Moldovei, îl, ucide chiar 

în ziua de Paşti. Pe: Vlădica Gheorghe îl. ardq- 

de viu în faţa norodului. 'Hotăririle acestea -re- 

pezi descărcate - în tulgerarea “unei” clipe, îl. fac 

temut. Insemnătorii. vremii în zic: „loan. Vodă. 

cel Cumplit”. Boerii îl ascultă” tremurând. -No- 

- rodul, însetat de dreptate, se uită la el ca laur. 

mântuitor. Imprejurările pun dintr odată . la: “în 
7 . .. 

7 2 ” Lă > . .” A „. ! 

- ' 7 Ei „ 
, 

i
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80 an viata , 
„“€ereare şi vitejia Domnului: 

“dragostea Poporului... 
Iu Chiajna, vestita. Chiajna, 

“... sstantinopol tronul. Moldovei 
Sa “tru Şchiopul: Ea se leagă a 

şi ciristea boerilor și 

târgueşte. la Con-.: 
pentru fiuli ei Pg | 

îndoi peşcheşul. Un 

  

ol înipărătesc vine şi spune Domnului că, dacă nu plăteşte. 80.000 de galbeni, e mazilit. - loan Vodă chiamă Sfatul țării şi-i. grăește astfel: - „Dragii mei boeri“ şi voi “iubitele. mele slugi ! 'Greul de. azi. întrece toate 'cumpenele: de. .mai. înainte; Lăcomia Turcilor cere: un. haraciu în- 
_:
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doit. .De-l. vom da, ea .nu va zăbovi a ne' stoarce: 

şi mai: mult, până ce ne va: stânge cu: totul, căci... | 

asta o Wreă păgânul.. De nu vom da, ne aşteaptă. 

“războiul, stricarea țării Si foc ŞI. sabie: „Cuge:, 

" taţi şi alegeți.. , aj e 

„Voi ştiţi că haraciul mul plătesc « eu, ci + voi. „ 

și ai voştri. Puțin dar mi-ar păsă de nu 'mar- 

dureă inima pentru țară: . — “Mi-€ milă însă de 

"voi, și pentru 'voi îmi voiu, pune capul + meu, 

dragilor mei tovarăşi. -. - : 

„Să. chemăm pe! Duninezeu între ajutor ca să 

"> plece pe vrăjmaş sub picioarele noastre. : --j, 

a: 
2 - 

Să trăim slobozi, or să ne piară “până și | 

urma noastră. Fiţi cu - mine :şi izbânda. vaf 

cun | EI 

"Duhul marelui” Ştefan pluteşte de: asupra, Mol | 

dovei. Și îată că ?ncep iarăşi” buciumele să ră 

sune prelung, să umple: văile cu, “chemările -lor.. 

adânci, rugătoare, şi” “iarăşi: izvorăsc - din. codri.. 

cete de țărani, ce roiesc” spre tabără cântând : 

Hai” fraţi, hai îraţi,-la năvală daţi; pi 

La năvată daţi— Ţara wapăraţi, la 

lar - se. 'ntâlnesc plăeşii . „sfătoşi - ai. Vrancii cu: 

voinicii *nalți. și mândri ai “Orheiului: Şai Câm.=: 

Pulungului ; în fruntea lor pășesc bătrâni vor" 

ioşi ce ?nvârt ghioaga. și trag cu -arcul -.ca ?n 

vremea „tinereții, — mulţi din.ei se cunosc dela. 

» Feldioara.: De pretutindeni vin ; ca puhoaele um=: 

:Hate: de” ploi .se “lasă spre” Iaşi, unde sporeste 

“me eu: tabăra întinsă. pe. laigul netezis dela! Co- |
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":pou„ Aici își văd stăpânul. Il văd aevea, ră-. 

„lare, îmbrățișându-şi oastea, cu ochi de părinte, 

-— şi-i văd chipul și pe bânii cei, noi ce li se 

"mpari,, strălucitori și roşii ca focul, cei dintâi 

- Dani de aramă ai Moldovei. e 
Iscoadele. aduc veșii că oastea vrăjmaşă a 

. 

“pornit din Nicopoli, ş şi vine cu Petru. câl Şchiop : 

«să-l aşeze ?n scaun. Domnul aveă ?n tabăra -lui 

0. mie de Cazaci tocmiţi cu leafă. Ii. mână, *na- 

“inte cu Vornicul Dumbravă să ţie pe. oaspeţi Mu 
„de vorbă, până ce-o sosi şi el cu grosul oştii. 

Şi. pleacă. E; o luminoasă dimineaţă - de. pri” 

„măvară. — Toate parcă renasc. Bătrânii înti- 
“neresc la auzul vechiului cântec ce din | mii de 
“guri sbucneşte : 

. . Hai fraţi, hai frati, la năvală daţi; _ 
, | La năvală daţi— Ţara vVapăraţi |. 

Dela Ştefan nu. Sau mai văzut: ostași mer- 
“gând cu-atâta drag 1a luptă. pe 

„In valea Siretului pe-aproape_ de Roman, loa 
- Vodă. își lasă gloatele. să vie imai încet,. 
el aleargă înainte - numai: cu călăreți. Petru p po- 
|  posise cu oastea. în: pragul Moldovei, lângă sa- 
“tul Jiliştei, „pe apa Râmnei. De-aici trimisese 

7 

-cinci. suta de înaintași. să-i curețe calea.: Dum- - 
"bravă i-a întâlnit şi i-a curățat :pa toţi. Nebă- 
“nilind nimic) feciorul Chiajnei - îi "aşteptă, fă 
-cându-şi socotelile izbânzii — ale domniei mai 
-alts — când deodată: se pomeni cu tabăra în- 
: vălmăşită ca deo vijelie năprasnică,,. loan-Vodă 
-dintr'o parte, Dumbravă din, alta îşi purtau, că 

* 

. 

,
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lăreţii cu-atâta. iuţeală, “încât. oastea de şase ori.: 

mai mare. a lui Petru 'se simți cuprinsă: - „de î 

văluirea morţii, ce nu mai: îngădue” luptă. Str 

găte de groază şi de,durere se ridicau din toate 

“părțile, sporind neorânduiala. “Peste câteva cea-. 

suri mii de, leșuri -acoperiau câmpul dela Vadut 

Râmnei. Şi pe când. Petru şi. frate-său Alexan- 

dru, Domnul Munteniei, fugiau spre“ Dunăre co: 

frântură de oaste, loan-Vodă — întradevăr ci mt 

plit de astă dată, treceă ca un vânt de pustiire.: 

peste biata ţară. lăsată fără strajă.” EL întră în... 

București ca -biruitor şi: ca. stăpân, făcu. Domn, 

pe 'Viniilă-Vodă, şi, lăsând” întâmplării grija. is-:. 

prăvilor_lui, porni spre. Brăila cu. înverşunarea- 

sălbatecă a unei fiare flămânde ce-și adulmecă 

prada. Acolo: fugise Petru cel. Şchiop. loan-Vodă- - 

îşi năpusti gloatele ..nerăbdătoare asupra bo- 

gatului oraș dunărean, pe ale cărui ziduri fîlu-" . 

tură, de mai bine de-o“ sută. de ani, “steagul” tur- 

cesc. Lozinca' eră: „nici o cruţare şi nici O milă”. 

Și ma fost nici o cruțare. Mulțimea sa îmbătat 

de vederea 'sângelui, și mai vârtos a bogățiilor 

risipite pe 'uliți. Ce-a scăpat de sălbătăcia ei, - 

au mistuit flăcările. Petru- fugise la Constanti: 

nopol: Oșşti proaspete de Turci şi de “Tătari 

veniau: dinspre. gurile Nistrului în ajutorul. Brăi- , 

lei. Aprigul, Voivod, cu voinicii lui din ce în ce: 

mai întărâtați se aruncă” înaintea lor-şi le scurtă *! 

Ş din drum; Loviţi pe: neaşteptate, -în preajma | Lă- - 

puşuei, Tătarii. câți mâi scăpară cu" zile,. 0. rupe 

„ seră de. fugă mdărăt,, iar: Turcii se buluciră -îne 
N
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cetatea lor Tighina, sau 'Benderul,. cum îl zi- 

ceau ei. loan-Voaă îi-urmări de- aproapă, îi văzi 

cum se strivesc” la porți, înebuniţi de spaimă, îm- 

bulzindu-se să intre - mai iute îi “cuibul „acela 

păgân e pământ moldovenesc; scârşnind ie 

"aruncă asupra, lor cu toată. oştirea, văzduhul . 

se umplă de vaete, și zidurile cstăţii, ca de-un: 

cutremur mare, se. prăbuşiră peste leșui ile apă- 

rătorilor ei. - ! CS 

Fi 

"Dar p& când. biruitorii își împărțeau pleanul Să 
şi bucuriile atâtor isprăvi, un „călăreț aduce -Ves- 
tea :că vine prăpăd greimea cea de temeiu a 
Impăratului.: loan- Vodă . încredințând. o frunte 
de” oaste pârcălabului” Golia, viteaz cercat şi 

„vechiu tovarăș. de pribegie şi -de planuri -mari, . 
"îi trimise 'gribnic să-și arate vrednilcia la -Vadul 
Obluciţii, pe unde aveau să deă năvală Turcii, 

„ iar-el se-trase ?nspre. Cahul, unde. lacugl şi. Măa 
“gurile :îi. puteau îi: de mare ajutor în cumpăna 
unei... lupte. Și. 'ntradevăr.. acolo s'a 'dat lupta 

„cea grozavă, —— Golia însă îşi vânduse priete- 
nul, Domnul, ţara, pe treizeci de mii de galbeni. 
"Şi Turcii trecură : Dunărea fără nici: o: piedică. 
loan-Vodă aşteptă: veşti î— îi “credea depârte, 

. “inuţi în loc: 'de viteazul . Golia, când! de odată 
'se pomeni cu duiumul lor întreg,. eșit ca 'din.- 
“Pământ. Şi lupta. începă. . Moldovenii, însuflețiți 

şi. încrezători, ! ca. : 
ile izbânzile de: până: atunci, 
?ntro putere făcătoare de minuni în” vitejia Dom- 
nului lor, puseră - n „uimire pe Turci, cu îndârji- - 

“ Tea'cu. „nepăsarea, lor de: vieaţă.: “Imbătaţi: de.no-. -
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rocul atâtor “biruinţi, îşi făceau ' o “fală să -în- 

"frunte moartea, unii strigău.. în gura | mare că, ai 

sunt solomoniți, şi nu-i. atinge glonţul.. .. “ară” 

Moldovenii, zice cronicarul, stau aşă cum ar hi : 

gătiți. de moarte, iară nu. să izbândească ; ŞI. 

multi moarte - s'au : făcut : de âmbe. părțile, că 

nu eră i "călcare pre” pământ ce tot pre. trupuri - 

“de om; şi mai apoi aşă. aproape se băteau, că 

şi mâinile, li. obosise; şi. armele își scăpaw”. 

Pe la nămezi începuse a se mai risipi din 

desele rânduri mereu împrospătate ale dușma= . 

„. nului, Strigăte "de. îndemn : : Nu vă lăsați băeţi!. 

„strigăte din ce în. ce mai întețite însuflețiau “ pe. 

! ai. noştri, — „când iată că dinspre! Nistru, sosi, 

” adus ca de-o furtună, '“Adel-Ghirai, co sută de po 

„mii de Tătari. Prins între două puteri „uriaşe, 

'mândrul: Voivod : văz că nici o :minune. nu-l . 

mai poate scăpă. Dar .nu se gândi, o clipă „la. 

mântuirea pe. care-o" poate 'da fuga. Ci, strân-.- 

- gându-și. în jurul steagului . ciuruit - -de gloaniie 

puținii tovarăși 'ce-i mai . rămăsese . pentru (cea- . 

sul cel greu al sfârșitului, se sui, cu €i p2 mă - 

gura de- lângă. satul “Roşcani, . Și, îngrădindu-sg - 

cu şanţuri, se mai apără de acolo, ca de. după 

zidul unei cetăţi, încă trei zile... Ii cele, din urmă, - 

Văzând loan-Vodă “zădărnicia ori-cării împotri- . 

“viri, şi împresurat cum -.eră ” din toata părţile, 

că nici merinde, nici apă nu mai aveaw ai lui, 

se închină: “biruitorului. Ahmet-Paşa îi jurase. pe - 

„Coran că nici lui nici vitejilor, ] lui nu' li-şe va. 

„ Îace vre-un rău. Ura însă-. birui cinstea, şi i găti, 

2 i. 
UR
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o moarte: cumplită curnplitului Domn. „EL tu 

i “legat. 'zdravăn de cozile a două cămile, cari. 

puse pe fugă, îl rupșeră ?n două. Tovarăşii. lui 

“fură uciși până la unul; şi toată hemesita mul-. 
_ țime a Tătarilor se -vărsă asupra nenorocitei. 
„țări, pe care 'o jăfui sub „9chii noului „Domn, 

Petru cel Șchiop:* !: SE 
Aceasta a fost cea din urmă rază “de nădejde, 

„cea. din urmă sclipire « de paloş pentru niântui: si 
rea Moldovei. - “ 

Petru, cel 'Șchiop a fost de trei ori răsturnat, 
și pus pe drumuri şi pe clfeltuială. Trei Domni . 
Sau “perindat în. zilele. pribegiei lui: Ion: Pot- 

_coavă “şi Alexandru, . frați: lui. loan Vodă “cet”. 
' Cumplit, Șun fiu din, flori al lui Rareș, lancu - 
Sasu, cel care a pus pe țară birul văcăritului po 
din “zece vite, una." | E 

Un nou Doian — însemnă un nou. “spor: de. 
 haraciu, Şi numai atât domniă, cât: puteă plăti, -. 
"și cât, nu veniă altul să deă mai: mult. Cel: care-: 
„nu mai eră în. 'stare să plătească, dacă nu fu- 
giă la timp, se pogoră. de pe tron. în. temniţă, 
sau deadreptul în mormânt. Toate. datoriile mă- 
zilitului. cădeau în “sarcina urmașulini. Petru cet” 
Şchiop îşi răscumpără domnia . în. anul 1582, ri- 
dicând haraciul la o sută de, mii de galbeni. 

". Ca şi trupul celui din urmă: erou, Moldova; - 
„se .rupse ?n două: de o parte: Domnul, boerii,: și» 
“călugării, — de alta, poporul. Intre aceste două ” 
Iumi,: din ce în: ce mai depărtate . şi. mai străine 
una "de alta, stă „biciul dăbilaritor şi Hangerul:- 

Ss
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ienicerilor. — teascul “de stoarcere, îngrozitoa- 

„rea împlinire:a dărilor ce nu: mai aveau, nici. o 

'socoteală. [Mai pântuiă, în răstimpuri câte-o raită 

de Cazaci ori de Tătari, mai svânta câte-o „se- 

cetă, — atunci. birurile apăsau cu- -atâta „străș- 

nicie încât muilți dintre țărani, untori toţi gos- - 

ppdarii* unui sat, se. vindeau cu ocinile şi fecio- 

rii lor, se vindeau şerbi, ca să-și poată plăti 

dările.. — La Constantinopol, înaintea. porţilor n 

Marelui Vizir, ienicerii făceau răscoale, unii pen- 

tru a-şi aduce, alții pentru a-şi păstră “Voivodul 

lor, datornicul lor: - — comoara lor — pe tronul 

Moldovei. . , RE 

“In toamna: anului 1591, Petru, înfricoşat, “de 

urmările atâtor asupriri pe. bietul norod, pă- 

răseşte de voia, lui domnia şi fuge ?n țara Nem- 

ească.. Tronul e- pus la mezat: Aron, un. fiu din 

flori al lui Alexandru Lăpuşneanu, : dă un mi- 

ion .de galbeni” ajunge “Domn. El 'pune cea 

mai grea dare ce “a încercat | xre-odată îndura- 

rea unui popor: un bou de fiecare locuitor al .. 

“țării, . . | ” 

| Bogdania- cea vestită, mâridra țară : a lui Şte- 

iul prinsă *n vâltoarea “ pieirii: se duceă _tot' 

i 'afunid când iată- că din mijlocul Olteniei . - 

se ?nalţă un suflet. mare, un -Voivod fără sea-'.- 

“măn al neamului Românesc —: un: Arhanghel, 

-care cu sabia-i fulgerătoare, despică ? n noaptea 

“cea înfricoşată drumul mântuirii. ; ME 
+ 7
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Te anul 1593 Mihai, fiul lui Pătraşcu cel 
IBun, e Ban al. Craiovei. Oltenii îl iubese 

pentru: vrednicia şi dreptatea - lui Bătrânii îşi 
zic oftând: „,„Așă: Domn să aibă țara... | - i 
“Domn e. Alexandru cel. Rău, “care, meliniştit 

de vâlva marelui, Ban - „îi hotărăşte pieirea. Mi- 
hai simte și - “pleacă la. “Constantinopol, :unde ” 

_.aveă sprijin p- fratele * mamei lui, pe puterni- 
” cul lani Cantacuzino. Dar îl prind pe drum ar-. | 
măşeii. lui Vodă şi-l aduc la: Bucureşti, sunde-- 
hainul 'Domn. îl osândeşte la moarte. “Trecând, 

„spre locul de osândă,_ pe lângă Biserica Albă 
- şi fiind ceasul 'de leturghie, se;roagă.-el -de pă- 

zitori să-l lese-o clipă în tăuntru să-şi facă, cea 
din 'urmă cruce, și  îngăduindu-i-se: aceasta,. cu : “multă” credință  păşește înaintea: altarului, Şin-. 

„genunchind. se "nchină și "făgădueşie ? n cugetul 
„lui că, dacă prin vro minune, dumnezeiască va 
„scăpă, - să ridice o mânăstire chiar pe locul a- 

N -
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cela 1). Minunea. Sa făcut. Calăul „când să dea 

lovitura. morții, înfiorat de liniştea măreață Şi 

de bărbăteasca trumuseță a osânditului, aruncă 

iataganul: şi fuge. “Mulțimea vede un semn le 

Sus în această întâmplare. Ea cere, strigă ier- 

tarea nevinovatului ; şi glasul poporului — e: 

glasul lui Dumnezeu. 

| Scăpat, astfel, Mihai trece ?n Ardeal, capătă 

scrisori de la prințul Sigismund Batori, se “duce 

da Stambul unde, cu banii şi: stăruinţele un- . 

chiului ani, se face Domn. In ziua de 8: Sep- 

temvrie 1593, un ceauş ridică din scaun pe ma- 

zilitul Alexandru. In largul mării, poate că se 

vor îi întâlnit cele două. corăbii, care purtau 

destinele țării Româneşti, tot atât de zbuciumate 
_ca şi valurile pe care se legănau. 

Noul Domn. eră prea mândru pentru... a nu 

simți apăsarea unei coroane împovorate de-a | 

tâtea' datorii, şi. prea mult își iubiă neamul şi 

țara, “pentru a se lăsă adormit de sclipirea de- 

şartă şi spuma de mulțumiri - copilăreşti pe care 

le poate da o domnie. Pentru el'steagul şi sabia 

pe cari le primise din mâna Sultanului Amurat 

al ÎIl-lea nu erau încă semne “ale puterii; şi: 

cum puteau fi, câtă vreme Turcii se purtau po- 

runcitori prin satele şi “târgurile stăpânirii lui, 

iar el eră ținut să apere şi să ajute pe “dușmanii 

si pe asupritorii poporului lui! Alta eră pute-“ 
- 

1) Biserica Mihai-Vodă din Dealul Spirei, zidită de el în 

anul 159%, " 

13
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rea pe care o vroiă el. — Răsări- -va cândva pu- 

terea aceea? — Binecuvântă-va Dumnezeu stea- 
gul şi sabia acestei domnii? 

Toţi aşteptau. Eră în aer liniştea aceea întu- 
“necată, apăsătoare, pe care-o :trimit: înainte. fur- 

“tunile cele mari. O minune, un mântuitor cu 

mintea sau 'cu sabia, un -făcător de dreptate 
„trebuiă să vie. Pentru noi, pentru întreaga lume . 
creştină, pentru noi . mai ales, trebuiă să vie. 

Sultanul se uită peste noroade ?ngenunchiate 
până ?n hotarele împărăției” Germane. Ungurii 
aveai în Buda un _paşă, cu putere de rege. Ar- 
dealul aveă pe Sigismund Batori, tânăr fără- 
voință, care domniă ?n Alba-lulia cu întărirea 
şi sub ascultarea Sultanului. Polonii păziau faţă 

„de Turci o pace pe. care frica o prefăcuse ?n 
supunere. Românii nu mai aveau acum de dat 

“păgânilor. decât vieaţa doar. — Impăratul dela 
Praga, Rudolf al II-lea, spre care-şi îndreptau 
privirea milioane de . creştini asupriţi, nu eră 
omul. aşteptării lor. El își visă un tron de jur 
la Constantinopol, şi nu făceă nimic pentru a-și 
“apără Viena spre care 'veniă ca un zmeu, îm= 
prăştiind moarte şi pustiu în juru-i, războinicul 
vremii, îngrozitorul 'Sinan- Paşa.: Anul 1593 se 

-sfârşise *n sânge. Mihai cătă ?n roşeaţa acelui 
asfinţit semnele zilei de mâine. 

Puterea năv ălitoare a Turcilor înfricoșase Eu- 
ropa. Iarna sa petrecut în planuri. Se vorbiă 
de-o nouă. cruciată, la care “Papa dela Rona 
şi împăratul Germaniei chemau de zor. ps rsi
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trei Domni ai Carpaţilor: Mihai, Aron şi Sigis- 
mund. Solii Apusului se ?ncrucișau cu solii de.. 

la "Răsărit. Domnul Munteniei, pe tăcutele, își 

făceă. oaste. .Al Moldovei, cereă sprijin împo- 

triva ITătarilor ce. vin asupră-i, — al Ardealu: 
lui stă, la tocmeală, cătând să tragă foloase cât 

măi mari din grijile şi nevoile celorlalți. Polo- 

nii, chemaţi şi ei, se temeau să rupă cu Turaii,: 

Cazacii, doriţi de luptă, şi de pradă, așteptau 
cu şelele 'pe cai, porunca împăratului - Rudolf. 

Primăvara desvăliă câmpiile şi gândurile Oa-. 

menilor. Mihai se sfătuise cu ţara, fel. şi chip 

se socotise, — altă cale nu eră decât. lupta, 

lupta 'desperării, lupta celei din urmă scrâșniri. 
a celui ce-i prins în. încleştarea morţii și. nu 

vrea să moară. 
Vara uscă drumurile oardelor pustiitoare, Tn 

luliu, Mihai luă înțelegere cu Aron-Vodă, peste 

capul căruia trecuse-o năvală de Tătari, şi cu 

Sigismund, care-şi precupeţiă ajutorul. 
Toamna aveă saducă. roadele atâtor frămân- 

tări. Sapropiă vadeaua haraciului, : peșcheşuri- 

lor, cu mult 'mai mari decât haraciul, și dato- 

riilor (de tot felul, vechi și nouă, cari erau așă. 

de multe că, după cum. se spuneă atunci, „de 
Sar fi vândut toţi. copiii şi toți oamenii “din 

țară, nu-le-ar fi putut plăti toate”... Se strân- 
geă funia la steajer. Sigismund cerii lui Mihai 
închinarea lui şa țării. Vreme de stat pe gân- 

duri nu mai 'încăpeă: Mihai se legă — va şti 

el să se deslege... când' îşi va vedeă țara scăpată .
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de Turci. — Şi la sfârşitul lui Octorvre primi 
din Ardeal două mii de călăreţi. Tocmai atâţia 
primise şi celălalt mare viteaz, după închinarea 
dela Colomea. - 

Planul eră făcut şi toate erau din vreme puse 
“la cale. In dimineaţa “zilei 'de 3 'Noemvre, zi 
mare în sbuciumata” istorie a neamului. nostru, 
toți creditorii veniţi dela Constantinopol .se *n- 
ghesuiau în curtea Vistieriei, unde-i chemase 
Domnul ca să le plătească. Erau Turci, erau 
Greci, erau Jidovi — ochi lacomi, ochi sclipi- 

- tori de nesațul banului, eră fierbere, și zarvă de 
limbi amestecate, şi “tremur .de mâini ce se ri- 

dicau, fluturând în aer sineturi și socoteli neră- 
fuite de ani îndelungați, — căci Domnii moi. 
plătiau şi datoriile rămase dela. înaintaşii jlor. 
"Deodată, la un semn al lui Mihai, cei patru mii 
ide, ostaşi ce ?nconjurau Vistieria, se arunkară, 
cu setea răzbunării — a răzbunării” drepte şi 

“Sfinte — asupra acelei turme de cămătari,, cari 
înfățișau cea mai uricioasă Şi mai cumplită pa- 
coste a ţării. -Ş'a fost o straşnică răfuială.., 
Aşă cum știe răfui norodul, când. îl ajunge cu- 
țitul la os. Toată ziua,. şi noaptea până târziu, 
a fost o- adevărată orgie 'de sânge. Și nu numai 
cei prinşi în curtea Vistieriei,. din Care ma scă- 
bat unul, dar toți Turcii cari se aflau stator- 
nici sau întâmplător veniți în Bucureşti, ifură ucişi. Spune un povestitor străin că tot în mă- 
celul acela grozav au pierit, în vâlvoarea: flăcă- rilor şi două, mii de leniceri cu „marele lor Emir 

Ă bă
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ce-şi aveau de curând așezarea în casele Vis-! 
tierului Dan. Se mai povesteşte că întâlnind 
'Mihai în vălmăşagul și năpustirea aceza de lume 

doi Cazaci, cari duceau în părângă o desagă 
plină cu galbeni, ci-că i-ar fi oprit şi i-ar fi 

  
“pus cu binele să 'mpartă şi ostașilor lui idin 
atâta pradă ce le picase, căci-tot dela ei săracii 
şi dela ai lor erau adunaţi banii aceia. — (Şi 

cum de vânt se lăţeşte pârjolul pe-o miriște Us- 
cată, așă sau întins numai decât: flăcările răs- 
coalei, de-au mistuit şau curățit, că parcă mar
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fi mai fost de când lumea Turci prin ţară. Pre- 

tutindeni eră înviorare. Se treziă iar în sufle- 

tul Românilor, vechea vitejie din vremea lui Mir- . 
cea șa lui Vlad Ţepeş. Puterea: asta proaspătă, 

neașteptată, eșită ?n clipa însetării, “ca izvorul 

“lui Moise” din stânca pustiului,. Mihai o ridi- 
case numai cu dragostea lui de ţară şi cu adânca 

încredere pe care-o aveă în poporul lui. Şi el 

şti so arunce ?n cumpăna împrejurărilor co 

- aşă potriveală: de năzdrăvan. şi "n aşă clipe ho- 

tăriîtoare, încât, în cei opt ani de zile cât a. 

domnit, a lămurit cu strălucirea faptelor lui, şa 

ridicat în cea -mai, largă vedere a lumii dreptul 
la vieață al Neamului Românesc Și voinţa ne- 
strămutată. 'de a şi-l apără. Eră un om voinic 
şi vrednic, făcut să stăpânească, — măreț la 
înfăţişare, larg. la suflet, cumpănit la vorbă şi, 
scump la râs. Gândiă repede, își lămuriă numai 
decât gândul cel bun, şi- păşiă la faptă cu ho-" 
tărîrea deplinei încrederi în izbândă. 

După ce-și . curăți capitala, Mihai se grăbi 
„Să limpezească malurile Dunării, cari erau cu- 
prinse de Turci: Incepi cu Giurgiul. Lovit în! 
zori, până pe la nămezi. orașul, În care 'de-un 

„veac tlutură flamura  verda,: fu. prefăcut întrun 
cimitir. „Numai doi Turci, lepădându-şi hainele 
de pe ci, au scăpat trecând Dunărea înot. Aron- 

„Vodă în vremea asta, îşi, Ppliveă şi el - Moldova 
lui de pălămidă. Ostaşii celor. două țări petre- 
cură sărbătorile Crăciunului în vajnicul:'iuruş 
al morţii Ș al pustiirii, zi şi noapte călări, des- 

NI
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morțindu-și “din când în când :harnicele braţe 
la focurile: ce mistuiau cuiburile turceştu de pe 

“malurile Dunării. : E : 

Stambuluil eră în fierbere.: Uimitea, ameste- 

“rată: cu groază. şi cu'mânie nu mai găsiă bles- . 

"teme pentru numele celor doi Voivozi. Porunci: 

“strașnice dădi Sultanul.: Hasan şi Mustafa-Pașa 

“porniră cu oşti să pue ?n locul. lui Mihai „pe 

Bogdan, fiul lui Ion- Sasul.;. și: ?n locul lui Aron 

pe Ştefan “Surdul. Dinspre Banat se pogoră 

Hanul cu Tătarii -lui.. Mihai repezi, din tabăra 
dela 'Hulubeşti, o frunte de voinici cu frații . - 
Buzești Şi. cul Radu. Calomfirescu să ?ntâmpine 

pe Tătari, “cari-alergau' lacomi, târînd după ei 

„legați de carele pline de prăzi mii de creștini. 
iuaţi în robie. Duiumul curgeă spre Giurgiu 'des- 
părțit în trei. Cetele dintâi trimise ?nainte ca să 
deschidă calea biruinții: nu sau mai întors: Sau . 

lovit în dimineaţa zilei de 14 Ianuarie cu străjile 
lui Mihai la Putinei, ș'acolo ati rămas pe veci. 
Anul 1595 începeă bine pentru. Români. Al doi- 

lea rând de Tătari fu zdrobit la Stănești, unde - 
„nepoiul Hanului rămase pe câmpul, de. luptă. | 

Toţi robii fură scăpaţi. Hanul, cu grosul oștirii 
Şi cu şase mii de Turci, stătu la Șerpătești.. Pu- 

neă la cale o bătălie hotărîtoare, când; în pute- 

rea nopții se pomeni lovit de însuşi Domnul: 
țării cu toată Oastea lui. .Un cronicar ungur, 

uimit și el de repeziciunea acelui atac, scrie „că 

Mihai a răpus pe Tătari acolo, în timp cât ar . 

“fierbe un ou de găină”. De e fapt nici ma fost o 
1
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bătălie, — că Turcii într'o clipeală au, fost pe 

cai, şi pân” la Rușciuc, trecând Dunărea, 'nghe- 

„țată, o fug'au ţinut-o. lar Hanul, în vălmăşagul 
_acelei nopți grozave, abiă putii scăpă cu, ce-aveă 
pe el. Sute de cai -fără stăpân, arme. scumpe, - 

care ?ncărcate cu prăzi — toată: bogăţia de ha- 
ram “a Tătarilor, -rămase ?n -mâinile Românilor. 

- Şi numai decât Mihai se ?ntoarse asupra; celuilalt 
dușman. Trecând Dunărea pe .la :Marotin, îl în- 
tâmpină înaintea Ruşciucului. Lupta începută din 
răvărsatul zoriloi', țină până, noaptea târziu când 
Românii, deplin biruitori, întrun iuruș năpras- 
nic năvăliră ?n Ruşciuc şi, după ce- şi împărțiră 
bogăţiile oraşului îi dădură foc. In bătălia aceea . 
căzu şi 'Mustafă-Pașa, alături de cei mai buni 

„ostaşi „ai lui. Şi pe când. flăcările. zbuciumate 
îşi purtau lumina peste -miile de morţi, ca şi 
cum ar fi căutat pe cinevă, — nevrednicul Bog- 
dan, Domnul cel fără domnie al Turcilor, fugiă 
îngrozit spre "Constantinopol. Celălalt vânător, 
Ştefan Surdul, mai puţin mişel, pieri în luptă 
cu “Aron la" Vadul-Isaceci. Românii băteau acum 
pe Yrăjmaș nu numai cu armele dar și cu vâlva 
puterii lor. — Muntenii coborînd, Moldovenii 
urcând lunecuşul Dunării îngheţate, se ?ntâlniră 
încărcaţi de plean, sub zidurile Brăilei ;. După 
şaisprezece zile do împotrivire orașul îşi des- 
chise porţile înaintea biruitorilor. 

Sigismund în vremea asta se lăudă în Apus 
cu isprăvile Voivozilor /ui dela Dunăre, și-și 
tocmiă cu "mpăratul Rudolf îngrădirea unici mă-
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riri, pentru care nu făcuse nimic, sau -aproap& 

nimic. Din puținul ajutor pe care-l dăduse ce- : 

1or două ţări, îşi îrăgeă acum un drept de stă- 

pânire asupra lor. Şi *mprejurările îl slujiau. de 

minune : Apusul, neştiind ce se petrece pe-aici; 

îl credeă puternic. Românii la :strâmtoarea în 

care se găsiau îşi plecară capul cugetând că va 

veni ea odată și ziua socotelilor: Aron bănuit. 

Car înclină mai mult cu Polonii, şi cum eră în- : 

conjurat numai de lefegii unguri, fu ridicat în 

- dimineața zilei de 3 Mai, şi dus înaintea lui Si- 

gismund, care-l aruncă în închisoarea dela Vinţ, 

unde pieri: otrăvit. lar cel ce-i mâncase pâinza 

şi-i cunoscuse mila, fiul de/țigancă Răsvan, ce 

ziceă că-i un fecior din flori al lui Petru, Şchioput, 

şi pe care-l înălțase Aron la rangul de Hatman, 

îi luă locul și domni, cu numele de Ștefan-Vodă, 
sub ascultarea lui Sigismund Batori. 

Toată mânia Turcilor,. eră acum, îndreptată 

asupra lui Mihai. Se făceau pregătiri mari pen- 

tru „stârpirea blestematului ghiaur”, ce stă ne 

*nfricoşat în propta celei mai temute puteri de 

pe pământ. Se vorbiă în jurul noului Sultan 

Mohamed, dacă mar fi mai bine poate să se? 

trupeze odată la crugul - Musulman ţara mes 

puşilor acelora dela Dunăre, „şi 'să se pus Paşi 

în loc de 'Domni. - | | 

* Un războiu strașnic aveă să hotărască ?n sfâr- 

şit de soarta Românilor, și cei cari erau straja 
de-afară - a creşiinătăţii, nici un sprijin maveau. 

în cumpăna asta 'dela apărătorii Crucii. Lea-
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hul țineă cu Turcul ; iar împăratul Rudolf lăsă 
tânărului Sigismund toată. grija învăluirilor, din 
Răsărit, ceea ce-i înlesni acestuia să smulgă de 
la împuterniciţii lui Mihai, acum câna îi ştiiă 
la aman, închinarea țării şa Domnului lor.. Cu 
inima. strânsă 'de “durere: a „trebuit să-și plece 
fruntea înaintea .trufiei deșerte șa celei: mai 
vădite nedreptăți, cel mai vrednic şi “mai viteaz - 
Domn şi ostaș al vremii aceleia. e 

La începutul lui Iuniu veni din „partea lui 
Sigismund, George Palatici, Banul de Lugoj,: 

“luă jurământul “Domnului şi-i „dete „steagul şi 
buzduganul legăturii celei nouă, care *ngenun- 
chiă. pe ţăranul 'Munteniei; alături de. iobagul 
Ardealului, sub stăpânirea aceleiaşi coroane. Ap 
fi Ştiut el Mihai cum' să-i răspundă acelui cu-: 
ceritor de. pe. salțea; dar primejdii .mai ari 
și cercări mai grele chemau aiirea sabia lui. 

Pe la mijlocul lui Iuliu, mareie duium' al Tur- 
cilor eră în faţa Giurgiului, şi mii de salahori 
zoriau “încheerea podului peste Dunăre. . Mihai 
îşi trimisese la Sibiu soția şi copiii, iar el cu “cei zece mii de ostași trudi Sație calea potopu- lui, până-i va sosi 'din Ardeal ajutorul cerut. Dar în. Ardeal, eră nuntă mare, şi mirele Si- - gismund numai la războiu nu se gândiă în vre- mea asta: Şi doar acum: se chiamă că eră ţara [ui aceea pe care-o apără Mihai. 

După: vro trei săptămâni ide hărțueli” ușoare în preajma Giurgiului, Domnul. Românilor ştiă lămurit că Sinan-Paşa are cu el peste o sută de
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mii de ostâşi, că orice încercare ar mai face, 

ca să-l ţie ?n loc, ar fi nu. numai zadarnică, dar. 

„chiar primejdioasă, şi că,.ne mai având ce. aş: 
_teptă din Ardeal, toată nădejdea trebuiiă să.şi-o 

pună în oamenii lui, cari de toți, cu: cei veniți 

de peste Nistru şi de peste munți „pentru ves- 

tea marii lui: vitejii şa. dărniciei lui multe”, 
erau acum vro şaisprezece mii: zece mii pă-, 

mânteni, restul Ardeleni şi Cazaci. Despre a 

luptă în câmp deschis nici nu puteă fi vorba. 

Dar nici ţara: nu putea fi lăsată pradă năvăli- 
torilor, fără! a se cercă mai întâi tot ce oimeneşte | 

eră cu putință pentru mântuirea ei. O minune:. 

mare, sau: — o jertfă. mare. Dumnezeu a vrut, - 

şi lde data asța, .să se "mplinească minunea cu 

cel ce eră gata de jertfă. ' | 
Mihai, trăgându-se noaptea din faţa vrăjma- 

_Şului, se aşezâse cu oastea întrun loc bun, pe 

care şi-l ochise el din vreme cam la: jumătatea 
drumului dintre Giurgiu şi Bucureşti. Acolo a-. 
veă 'dealuri, izvoare, mlăștini ascunse, un pod 
de bârne peste apa Neajlovului, strâmtoare, cri- 
vină şi. codru, — codrul prieten de zile grele 
şi cel mai bun “tovarăș 'de luptă al Românusui. 

Sinan, bătrânul puternic, despre care Turcii - 

ziceau că-i 'vulpe ?n pace, și' leu în războaic, 
trecuse-acum Dunărea şi: ?naintă spre Bucureşti, 

unde i se spusese că sa închis ghiautul cu toată 
oastea şi-l așteaptă gata: de luptă. — In ziua 
de 17 August, către scăpătatul soarelui, poposi . 

*n “marginea șesului de. lângă, vadul Călugă-
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renilor. -Se vedeă înainte codrul! posomorit şi. 

poarta ide *ntuneric pe unde sadânciă drumut 

între cele două dealuri. Turcii cătau cu grijă 

într'acolo. Noaptea' curgeă încet, încărcată parcă 

de. primejdii. Sinan aşteptă veşti ce nu-i mai. 
-sosiau — iscoade după iscoade porniau zorite, 
și nu se mai întorceau. Demânecate potopul prin- 
se-u se urni greoiu înainte. Cele dintâi, rânduri 
se rupseră ?n două, apoi în patru, ca' să- -și facă 
loc pe valsa din ce în ce mai strâmtă. Sinan, 
călare, priviă cu mândrie la fluviul acela de vieţi. 
A lui eră .toată puterea -acesa -şi cântec de bi- 
ruinţă-i cântă hreamătul ei, în aerul proaspăt 
al acelei dimineţi de vară. Dar faţa viteazului 
bătrân se ?ntunecă de-odată. Ca un vârtej nă- .. 
.prasnic învălmăşise rândurile dinainte și valea 
prinse-a vui de strigătele morţii. Războiul eră 
început. Tot codrul păreă că se prăbușește peste 
clocotul năvălitorilor. înghesuiți la strunga Va- 
dului. Sinan, spumegând de mânie, îi îmboldiă: 
din urmă ca pe vite, blestemând pe fricoşi, 
„strigând vitejilor să-şi tae drum cu sabia! ȘI Să: 
treacă înainte. Incet duiumul răzbăteă *ngustân-- 
du-se ca ?ntro pâlnie între cele două dealuri. 
Pe la 'nămezi toată greimea eră dincolo de pod, 
când de-odată o nouă vitejie de călăreţi o izbi 
în față — grindină orbitoare purtată de însuși” - 
Mihai, ce, cu securea smulsă din: mâna unui . 
ostaş, croiă pârte largă ?n gloata „Vrăjmaşă. Stri- 
găte de trâmbiți, sbucnind din fainiţele codru- 

„lui, sporiră spaima năvălitorilor cari, buimăciți
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lovind în bobote, începură să dea: îndărăt. In- 
vitorat, bătându-i cu topuzul, Sinan îi îmbrâncăă 
orbește "nainte peste mormanele de leşuri. Cai. 
şi oameni .se. svârcoliau în mlăștinile scruntate 
de sânge. Şiruri proaspete izvorau mereu în faţa 
aceloraşi” viteji neobosiţi. Deodată un lung. vaet 
sbucni 'din mii de guri. Steagul, steagul cel mare 
al Profetului căzuse ?n mâinile Românilor. Ves- 
tea străbătă ca un fulger, -şi cu ea groaza cu 
mult mai întunecată “decât a morții. In deșert 
mai cercă Sinan să poruncească. Mulțimea, dând 
busna peste el, în fuga-i nebună îl trânti de pe 
pod cu cal cu tot.. Doi credincioși Pau scos din 
mocirlă şi l-au dus pe braţe. In urma lor podul 
se prăbuși trosnindi sub greutatea. gloatei înghe- * 
suite, și ?n locu-i 'crescit numai decât, între. cele 

două maluri ale Neajlovului, un pod de leșuri 

peste care se *mbrânciau atară în larg; Turcii 

goniţi din urmă mai mult de spaima lui Mihai 
decât de oastea lui. Şi ce de plean căză în mâi- 
nile Românilor! 

Noaptea aduse biruiţilor scăpare, piruitorilor 
odihnă. 

Pâm ia nu se lumina de ziuă, Domnul “ţinta 
sfat cu ai lui. Turcul puteă primi din ceas în 
ceas oştire nouă: eră balaurul căruia-i :creş- 
ieau capetele tăiate. Şirurile Românilor însă nu . 
se mai întregiau. Inco bătălie — ar fi fost 
risipa isprăvii mântuitoare pentru care jetfise 
atâtea scumpe vieţi. Fu -hotărită retragerea 'în - 
munţi până la. sosirea oştii lui Sigismund. Șin
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răvărsatul zorilor, pe când Sinan îşi dregeă iâui- 
 durile pentro nouă luptă, Mihai ridicând tabăra 
"sbură cu'voinicii lui Ia niunte. In urria lui, Bu- 
cureştii şi Târgoviştea, oraşe aproape deşerte, 
se ?nchinară fără nici o împotrivire Turcilor. cari, „bucuroşi au ajuns cu bine pân”. aici, nu găsiră 
cu cale să urmărească. pe "Mihai mai -xleparte, 
'Biruitorul dela Călugăreni se aşezase pe Dâm- boviţa în sus, la Stănești, în iuna din acele măreţe . întărituri - de stânci, cari-au fost pururea pa- 
văza celor puţini împotriva celor mulți. De-aici 
mai lda' câte-un iuruş prin cârdurile turceşti ce 
roiau 'pe vale, flămânde de pradă. Dar, zilele tre-, ceau.şi oastea “din Ardeal nu mai sosiă. Ba şi | din câți aveă 7n tabără 'se mai. rupseră. :Moldo- 
venii cari-i erau ca o mână dreaptă, plecară che- 
maţi grabnic de învăluirile ţării lor: Ştefan Răz- van, ocrotitul Ungurilor, nu mai eră Domn. Boz- rii pribegi în Polonia ridicaseră ?h locu-i pe Iri- mia Movilă, cu voia și sprijinul Leşilor ; nu eră. viță de Domn, dar aveă cele măi frumoase imo- Șii din buna ţară a lui Ştefan cel. Mare). ji 

. | | 

„1 Cu el se calcă vechea'datihă a țării de a nu se da - "Coroana decât celui de neam domnesc. Acest Irimia Mo- 

  

Burul, precum zic unii la Caşin, iară Letopiseţul scrie că "S'au bătut la Şchee pe Siret, au fost căzut calul cu Şte- fan-Vodă în războiu ; iară un Purice Aprodul i-au dat calul lui; şi nu puteă în grabă încălecă Ştefan-Vodă,. fiind om mic. Și au zis Purice Aprodul: „Doamne cu niă VOiu face O moviliţă, şi vino de e sue pe mine şi încalecă j& Și s'au Suit pe dânsul Ştefan-Vodă Şi au încălecat pre. cal; și au
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„ De-abiă pe la începutul lui Octomvre sosi ş 
mult așteptatul Sigismund cu oastea lui în ta- - 
„băra idela -Stăneşti. El-se mişcă încet, şi se ho- 
tără greu “la luptă. Mihai stă pe jaratic. Când, 
peste-o -săptămână, porniramândoi spre Târgo- 
viștea, “Sinan, bătrân cuminte, se retrăgeă spre .. 

podu-i dela Giurgiu, lăsând Târgoviştea întă- | 
rită 'de| el în grija pașalelor şi dând foc Bucu-. 
reştilor mai greu de apărat.. Marele Vizi: ple- 

case la timp. Creştinii după ce trecură prin sa- 
bie pe Turcii rămaşi de pază în Târgovișitea, - 
grăbiră să-l ajungă din- urmă. Apucară dincoace, . 
“pe malul Giurgiului, numai coada oștirii și „ca-. 
labalâcul” lui, vite, cămile și care ?ncărcate cu. 

tot felul de bogății; mai -eră şi mulţime de robi, 

peste cinci mii de Români, cari căzură ?n ge-. 
nunchi, plângând de bucurie, când văzură stea- 

gurile mântuitorului Mihai. Sinan, care scrisese 

la Constantinopol minuni despre grozavele lui. 
isprăvi, avi durerea de a privi de pe celălalt - 

mal cum se prăbuşesc peste apărătorii lor zi- 
"durile celor din urmă întărituri ale Turcilor, sub . 

vajnica năvală a creștinilor biruitori. Ra 
Astfel sa sfârşi marele războiu al celui mai 

puternic şi mai temut vrăjmaş al crucii, venit cu 

strașnică hotărâre de. data asta să prefacă. pentru - 
„totdeauna țările române în paşalâcuri turceşti. 

  

zis atuncia Ştefan-Vodă : „Sărace Purice, de-oi scăpă eu, 
ŞI tu atuncia ţi-i schimbă numele din Purice Movilă“. Și au 
dat Dumnezeu ş'au scăpat. amândoi şi l-au făcut.boer, 
ârmaş mare, pre Purice, şi dintre acel Purice Aprodul.s'au 
iras neamul, Movileștilor, de au agiuns de-au fost şi Domni 
dintre acet neam*. (O seamă de cuvinte), i
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Noemvre începeă să fulguiască. Sinan, învins, 
se grăbi a-şi luă drumul -spre Constantinopol . 
unde-l așteptă mânia Sultanului. . 

“Sigismund, cu cincizeci de tunuri, dăruite de 

Mihai, şi oastea aproape neştirbită, se ?ntorceă 

„mândru şi: foarte bucuros de-o biruință așă de 
"uşoară. Mişcat de 'vrednicia lui Mihai, pe care- 

acum, o văzuse cu ochii, şi înțelegând! că pe-un 
asemenea om! nu-l va mai. puteă privi de sus 

" singur găsi cu' cale să desființeze nedreapta în- 
„voială din Mai. „Atunci Bator Sigmon, zice, un 
martor al vremii, dacă văză pe Mihai-Vodă cu . 
ătâta vitejie şi cu-atâta înțelepciune, slobozit-au . 
țara' Românească, cu tot venitul ei, ca să fie iar 
pre seama lui Mihai-Vodă”.: — Indulcit la bi- 
vuinți ieftine şi mai mult cu vrednicia altora 
câştigate, Sigismund trimise pe Răzvan cu două 
mii de. Secui s'alunge pe omul Polonilor din 
scaunul Moldovei, şi să-steă -iar- el Domn -- 
Domn țascultător de: Craiul Ardealului, -—- în 
țara aceea, „pe care ba Ungurii, ba Leşii, ba, 
acum în urmă, şi Tătarii umblau să se facă 
stăpâni. !Dar nada fiind prea mică, peşteje- a 

„înghiţit-o cu undiță cu tot. In lupta ce s? a dat 
în preajma: Sucevei, oastea lui Movilă s'a ales 
mai tare: Răsvan, prins şi 'dus înaintea, Domnului 
biruitor, fu tras în ţeapă. Cu.el sa stins vechea 
viță domnească a Mușatinilor. | 

Sigismund amărit de pierderea Moldovei, se 
plânse împăratului și - Papei. “Craiul Polonilor 

+ fu 'dojenit că lucrează împotriva creștinilor: Cu 
.» pană 'de durere, zice Pap a, vă scriu că cele pe- 
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| Îurecute în Moldova crud mau întristat...” 'Dar 

ortul “dela groapă nu se mai întoarce. Leşii 

aveau nevoe de prietenia Turcilor, şi mai ales 

aYTătarilor, cari erau mai aproape şi-i, apărau 

dd Cazaci. De Moldova iarăşi nu se ?ndurau, să 

se Wespartă, şi Movilă rămase: Domn. Ba încă 

încehură a râvni şi la fara lui Mihai, în locul 

cărui) cătau să pue pe Simion Movilă. fratele 

Domnhlui Moldovei. =— Pentru locul acela însă 

iată cĂse mai înfățișă lun doritor. Radu, un 

fiu al lui Mihnea Turcitul veni cu oaste şi fir-: 

man dela! Constantinopol. Veni prin Moldova. 

Aveă ajut t şi dela Movilă, care şi-o fi zis în 

gând: „de hu i-ar fi cu noroc!”,.şi dela Tătari, 

pe cari de data asta, mai miult! decât porunca 

Sultanului, îi împingeă vechea lor dușmănie tm- 

potriva biruitorului dela Şerpăteşti. Aveă el bune - 

socoteli de” acasă dar. se *ntâlni pe neaşteptate 

cu cel ce știă stă 'de bine să-și apere tronul. 

| Oastea-i fu sfărâmată și firmanul - împărătesc 

nu-i folosi la nimic. Se ?ntoarse umilit la Con- 

stantinopol şi ?n be 'de coroană de Domn își 

puse ps cap turbanul turcesc. IRI 

Se poate zice de Mihai că el domniă între 

fulgere, — așă creșteau primejdiile şi se gră- 

mădiau în juru-i. Polonii îl săpau cu ştiutele 

lor şiretlicuri, şi Movileştii - aşișderea. Tătarii 

îl pândiau cum pândește hoțul 'pe paznicul nea- 

„dormit... Iar. Turcii făgăduiau trei țări: pentru 

pieirea lui. N ICI a . 

| „Ştiri îngrozitoare veniau din Răsărit cu cele 

dintâi adieri ale primăverii. . Sultanul. îşi cheniă 
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sub steag toate puterile Asiei lui. Se vorbiă de: 
“patru sute, de mii de ostaşi. Impăratul “Răsări- 
tului aveă să se măsoare cu Impăratul Apusu- 
lui întrun războiu hotăritor. Minuni ar fi fă- 
cut brațul şi mintea lui Mihai în cumpăna asta 
mare. Dar oastea-i eră împuţinată, ţara istovită, 
satele dela câmp mai, toate pustiite, — şi aju- 
torul așteptat nu mai sosiă, Singur alergă ide 
colo-colo, dregând, însuflețind, întărind, pe cei 
slabi cu uimitoarea putere a firii lui, înfățișând 
astfel, în urletul acelei furtuni, lupta măreaţă a 
corăbierului neînfricoşat cu mânia. uriaşă a ta- 
lazurilor mării. Un an cumplit a fost şi anul 

„1596. In țară jălanie şi sărăcie. La hotar hăr- 
'“țuelile cu Turcii şi cu Tătarii nu s€' mai curmalu. 
Mihai eră neadormit. Vrăjmaşii ilui, văzând. că 
mau să-l poată răpune altfel, îi:uneltiră pieirea 

„pe căi mişeleşti. Şi marele Voivod avi durerea 
“de a descoperi că. vânzătorii /erau - chiar dintre 
sfetnicii lui, cei mai deaproape. Cu sabia-şi cu- 
răți Sfatul de ticăloși, grăbit; să-şi descurce dru- mul. Și zile de linişte tot nu Sașezară. Pie toamnă 
când gloatele erau duse la câmp, o cumplită nă- vală de Tătari fi bântui ţara până aproape de. - Bucureşti. Iși strânse ?n pripă o brumă de oaste, dar când scăpătă cu ea ?n limpeziş nu. mai găsi decât urmele jafului lor. Stătă câteva zile la „Gherghița, lângă Ploești, de-şi mai adună 'din țărănimea împrăștiată, şi; neputând urmări pe Tătari în 'depărtatul lor. Buceac, se repezi iar a- Supra așezărilor turceşti dela Dunăre. . Incepii cu Nicopoli. Oraşul fu pustiit în două zile. Ce- i. 
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1 tatea, înspiimântată, flutură de pe metereze fla- - 

mura păcii. Cu 'mândre. daruri cinsti” beiul pe 

Domnul Român, şi prin tot felul de vorbe bune 

căută să-l facă prieten Turcilor... Că e păcat, 

zicea ei, ca un viteaz așă de mare şi de vestit 

să stea 7 dușmănie cu stăpânul celei” mai pu- - 

ternice împărăţii din lume, care chiar acum" zdro- 

biseV n câmpiile” Ungariei oastea! Impăratului 

creştin ; ȘI că, iată, el va eși înaintea: Sultanului 

şi "ngenunchind îl va rugă să uite cele petre- 

cute, să'uite şi să ierte — şi toate' s'or întoarce 

spre binele Voivodului și spre norocul țării lui... 

"Mihai ascultă gânditor. — Cine ştie? Nu hotări 

însă nimic: şi luă rămas bun și se. "nturnă cu 

cinste ?n Târgoviștea, el încărcat dâ daruri, os- 

taşii de prăzii, Asta a.fost pe la începutul lui 

Noemvre. Pe- aBroape de Crăciun îi şi. sosi un 

ceauș cu steag lle.păce dela „prea: luminatul? 

Sultan. Beiul dela Nicopoli -se ținuse de vorbă. 

Mihai aflase acunt toate nenorocirile din Apus: : 

un şir de izbânzi ușgare făcură pe creştini să se. 

încreadă prea “mult în norocul lor, și n ziua de 

27 Octomvre pe când 'biruitorii; orbiți de lă- 

E
 

comic, jăfuiau bogatele corturi ale Sultanului 

învins, deodată s€ pomeniră izbiţi “de vajnicii 

călăreți. ai lui Cicala- Pașa, —. şi ?n mai: puțin 

de-un ceas aproape toată oastea creștină dormiă 

somriul de veci pe câmpul dela Keresztes. „Ast- - 

felfel a fost, închee cu 'durere povestitorul, acea 

- bătălie dela Keresztes,. pe care creştinii o câști- 

Bară prin curajul lor, şo pierdură prin- lăcomia.
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lor, — straşnică pildă, care spune povăţuitorilon 
de oști, că vitejia poate căpătă izbânzi, dar că 

„numai înțelepciunea le poate păstră”. : 
“Se ?ntrebă şi Mihai: ce-i de făcut. Cumpăniă 

puterile celor doi împărați, şi nu ştiă încotra 
va fi aripa sub care se va umbri mai bine. țăa 
rişoara lui. Cel dela care toate bântuirile-i ve: 
niau, îi trimeteă steag de pace, — şi cel care-l 
împingeă mereu în foc, nu-i dă nici un ajiitor,. 

” Spuse ceaușului Saştepte, şi plecă n Ardeal 
să ia înțelegere cu Sigismund. In ziua de :30 
Decemvre fu primit cu. alaiu mare în “Alba-lulia. 
El aduceă învinşilor de ieri însufleţirea vitea- 
zului, sfatul înțeleptului — nădejdea! izbângzii 
de mâine. Trebuiau însă hotăriri bărbătești. Tre- . 

" buiă strânsă. mănunchiu toată. puterea odată, 
întrun războiu mare, iar nu fărămită în lupte 
mărunte și de stânjeneală, cari: mai mult tul. 
bură decât limpezesc tăriea. şi vieața popoare- 
lor. :Desluși câte greutăţi arc: el acolo, la Du- 
năre, împresurat de-atâţiă dușmani; că nu mai 
ştie din cotro să se apere mai degrabă, şi câtă 
nevoe ar aveă pentru îngrădirea țării lui, sau 
de-un ajutor puternic, sau de:o “pace bună cu 
cel „mai tare dintre dușmani. Şi cum. despre: toate astea împăratul Rudolf aveă să hotărască, 
rămase ca împreună cu Sigismund să msargă "la “Praga şi Banul Mihalcea, unul din însoți- torii lui Mihai, pentru a se auzi astfel și glasul Românilor în 'desbaterea soartei lor. Iar Dom- nul, încărcat de' daruri şi petrecut afară din 

N 

,
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oraş, cu acelaș alaiu,' se 'ntoarse la Târgoviştea, 

'pofti pe ceauș înaintea. Sfatului țării, și primi 

bucuros flamura păcii. De altfel, aşă mare te- 

meiu pe împăcarea asta nu puneă nici el, cum 

nu puneau nici Turcii. Dar bietei ţări, la strâm-. . 

toarea ?n. care se găsiă, îi eră de mult folos un . 

cât de scurt răgaz, şi “Domnul ştii să i-l deă. 

La Praga împuternicitul lui Mihai a stat mai - 

bine-'de două luni. Se vânturau acolo tot felut 

de vorbe, de planuri, de socoteli. Erau şi. vre- 

mile pe-atunci din cale afară de mișcătoare, 

„Patâta- vicleșug în oameni, ş'atâta nestatornicie 

"în toate hotăririle lor, că nu se mai puneă cre- 

zare pe. nimic. Impăratul umblă: să vindece cu 

vorbe răni făcute cu sabia. Sigismund, fățarnic, 

şi însuși neștiind ce vreă îşi schimbă gândurile” 

- dintro zi în alta. Aci scriă Sultanului: „Sunt 

gata să viu pentru a sărută pulpana Măriei 

Voastre, şi pentru'a ne. supune, eu și toată ţara 

mea, sub scutul aripilor puterii Voastre”, aci 

hărăzia împăratului Rudolf coroana Ardealului, 

în schimbul unei pălării de cardinal, — aci 

ziceă Bă i se trimeată lui partea de oaste şi de 

bani, cuvenită” lui Mihai pentru paza porților 

dunărene. i 

In toiul verii, pe când. soli din: partea Sâr- 

bilor și Bulgarilor stăruiau 'de viteazul Voivod 

“să ridice spada şi să ”nceapă lupta mântuitoare,, 

un nou ceauş sosind dela Țarigrad, aduse “Dom- 

nului. sabia și buzduganul, un cal frumos îm-.
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podobit, din partea Șultanului, care-l întăriă 

pentru toată vieaţa la cârma țării pz'el- şi pe 
„fiul său Pătrașcu. Ajunsese la mâre preț, acum 

brațul şi mintea. Voivodului Român. El primiă 

pacea Turcilor şi răspundeă' creştinilor de peste. 

Dunăre să mai aștepte; că nu-i nici el destul de 

pregătit pentru un războiu.: De altfel pretutin- 

deni eră pace, o pace surdă, o ipace de nevoe, de . 

care se bucurau toți şi: care nu ?nșelă pe nimeni, 

In țară începeau satele să se mai înfiripezk,. 
măi ales de. când făcuse Domnul aşezare ca tot 
țăranul, pe a cui moşie se va află, acolo să ră- 
mâe „rumân veşnic”, și nici el.nici ai lui să 
nu se mai poată strămută vrodată :din locul. 
acela, oricât da rău ar fi acolo, oricât bine ar 
puteă află aiurea. — Eră o: şerbire cerută 'de 

“vremi. Cu măsura . asta gospodăriile satelor se 
mai statorniciau, iar. dările şi oastea se puteau 
socoti şi strânge mai cu îndemânare. Şi mare 
mevoe ră la vremea aceea de bani şi de oaste, 

“Mihai” cugetă de mult să i Sraulgă Moldova de 
sub cârmuirea leșească a lui Movilă. Şi tocmai 
se pregătiă s'o pornească în fărâma asta de 
„Tăgaz, când întâmplările neașteptate: din Ardeal 
chemară aiurea grijile lui: Sigismund plecase, 
părăsindu-și tron. şi soţie, pentru. cari eră deo- 

" potrivă 'de nechemat. Ardealul eră dăruit Nem- 
“ilor, cari nu prea știiau cum să-l apuce, ca să-l 
poată tincă, Impăratul dela Praga, de această. 
ură n gură”? se. mândriă ca de-o cucerire, 

IN
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Mihai vroiă să “ştie cum rămâneau acum le- 
“găturile lui cu Sigismund:. Stărui „prin "două 

rânduri: de soli să aibă o lămurire, Şi iată că 
veniră chiar împuterniciţii împărăteşti ai Ardea-“ 

lului să lege legătură. nouă. cu viteazul. Domn, 

In ziua -de 9 Iunie 1598; după lungi. desba+ 

teri, se întări la 'Târgoviştea următoarea: în- 

voială :.. Mihai să-şi ţie înainte toată stăpânirea 

țării, cu paza datinilor. şi îngrădirilor. ei, şi cu 
dreptul de moştenire al fiului şi: urmașitor lui 

de parte bărbătească, . sub ascultarea „Marelui . 

Impărat al. Austriei și: Rege. al Ungariei”. Ace- 

sta-i va “dă, pentru luptele ce va aveă de purtat „- 

împotriva .vrăjmaşilor. împărăției, leafa a cinci 
„mii de ostaşi, la nevoe îi va trimete şi cinci mii 

de luptători sau, în lipsă de oameni, bani pen- 
tru a şi-i năimi-din altă parte. 
“Dar iată că: Sigismund se răsgândi, şi pe 

la mijlocul: lui August, plecând într'ascuns din 

castelul: retragerii lui dela. Ratibor, sosi la Cluj, 
unde la început lumea rămase uimită, apoi nu-.. . 
mai decât îl înconjură cu dragostea ce se. dă 
mai în totdeauna celui ce „pierdut eră și sa 

reîntors”. - . 

“Din nou Mihai își văzil . răsturnate toate. 50- 

cotelile. . RE i 

Batori, nemulțumină pe. Rudolf, cu purtăârea, 

lui, îşi căută sprijinul în. prietenia Turcilor. Aşă . 

că IDomnul Românilor se -găsiă acum: îngrădit 
„de toate părțile de vrăjmași. O eşire: trebuiă. 

să-şi deschidă. Atunci se gândi la un. plan, care-i:
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mai fulgerase cândva, în visurile lui de viteaz: 

Să 'smulgă Ardealul din acele. mâini nevoiașe, 

cari nici nu ştiau ce vor, şi să-l rădeă Impăra- 

tului. Soli tainici trimise ? ?n Apus cu firul gân- 

dului lui. Iar el până să-i vie răspunsul, se po- 
gori la Dunăre. să-şi lămurească „socotelile icu 
Turcii, cari iar se găteau să-i calce țara. Sub zi: 
<durile Nicopolii zdrobi oasiea lui Hafiz- Ahmst, 
paşa de Caramania,. şi dând foc oraşului, “îşi 
împinse viforul de călăreți până dincolo de Plev- 
na, pustiind totul în cale. O nouă bătălie in 
şesul Diului, lângă Vidin, închee cu bine şirul 
norocoaselor izbânzi ale Românilor. Pe la înce- 
putul lui Noemvre biruitorul intră sărbătorit în 

Târgoviștea lui. | 
'Din 'Apus primi, ca "nttdeauna, răspunsuri 

îngăimate; şi nu mai ştiiă nici el ce să creadă,. 
„când iată că Sigismund, care țineă, se vede, 
să uimească lumea cu firea lui cea schimblă- 
toare, părăsi iar domnia Ardealului. De astă- 
dată o trecă vărului său, cardinalul Andrei. Ba- 
tori, care trăiă ?n Polonia, prieten. bun Leşilor, 
urând “de moarte pe: Nemți. Acum eră văzut 
lanţul de duşmani ce se strângeă în jurul lui 
Mihai: Turcii, Tătarii, Irimia Movilă, Polonii, 
şi unealta lor, Andrei Batori. Până şi împă- 
ratul Rudolf începeă să priceapă. La cererea 
zoriită a lui Mihaiu dă a-i da "bani de oaste şi 
a-i trimete ?n ajutor. -po generalul Basta, ca să 
poată porni războiul „cu Turcii”? , împăratul, în 

"crisoarea:i dela 3 April 1599, făgăduind banii,
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adaoge: „cu Turcii, sâu cu. cine vor voi noi”. 
De altfel nici nu mai eră lucru de trăgănite 

Andrei Batori se şi ?nvoise cu Domnul Moldo- 
"vei pentru scaunul. dela Târgoviștea,. la care jin-. 

duiă - de- atâta vreme. bogatul Simion Movilă;, 
mai rămâneă înţelegerea cu :Lurcii, cari nu-şi prea 

vedeau câştigul în socotelile cardinalului, mai 

ales că acesta făceă în acelaș timp cu ochiul. 

şi "mpăratului dela Praga. Ba şi pe Mihai umblă 
să-l adoarmă cu propuneri de pace, cari bine 

înțeles că fură iscălite şi de-o, parta și de alta. 
cu aceeași lipsă de încredere şi cu acelaș gând 

ascuns 'de... „care 'pe care”. — Caşă eră! pe 

vremile acelea : toţi umblau să se ?nșete unii 

pe alții. Domnul Românilor, care - 'nvăţase a nu 

se mai bizui decâi pe puterile: lui, îşi închegase: 
acum 0 bună oşiire — vro patruzeci de mii de: - 
oameni, a căror. vitejie făcuse pe Turci şi pe 
Tătari să-i numere ?ndoit. Chemări stăruitoare 
îi veniau pe-ăscuns de peste munți. lobagii Ro- 
mâni, Secuii, și Saşii, de veacuri înșelaţi, sărăciţi, 

robiți de magnații maghiari, vedeau în. viteazul. 
Domn al Ţării Româneşti pe Mesia, pe Mântui- 

torul lor. — Vara sa „petrecut î în solii, în isco- 
diri: şi ?n gânduri de sfâşiere, ascunse îndărătul 

zâmbetelor prefăcute. Toţi îmbiiau la pace, cu 
dreapta strânsă pe' mânerul spadei. Cugetele: - 

vrăjmaşe, la pândă, se căutau cu neliniste pin 

negura de minciuni. care le învăluiă. 

Pe toamiă după: strânsul bucatelor, Mihai 

îşi rosti, „pasul cel mâre”?. In ziua .de 13 Oc-
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tomvrie în oraşul Ploeşti luă jurământul oş- 
tilor.: Peste-o 'săptămână îşi întindeă ' corturile 

“în fața Braşovului. Acolo stătă două zile, A- 

“aninti -Saşilor că ei. sunt Nemţi, și el pentru 

împăratul Nemţilor se bate. Făgădui Braşovului 
„spăimântat, ocrotire, Secuilor asupriți libertate, 

— pe aceştiia îi asruiţi la răscoală, pe Români 

i chemă sub steagurile lui. Mihai în toată vre- 

„mea asta, eră stăpânit: ca de-un fior de friguri,. 
“Sufletul lui, atins de aripa unui vis uriaş, simțiă 
„în clipele acelea, că mai presus de viața, de co- 
"zoana, de mărirea “lui trecătoare, se cumpăniă 

soarta: unui neam, dreptatea nu numai a frân- 
“turii încăpute:î în hotarele țărişoarei lui, ci marea | 
dreptate a întregului neam Românesc... _: 

La 125 Octomvre Mihai, cu patruzeci de mii 
„de ostaşi, eră lângă Sibiu, gata de tuptă, An- 
drei Batori, cu tot atâta oştire, adunată în 
pripa neprevederii, se aşezase pe. câmpia dintre 

„ Sibiu şi târgul Şelimiberg. 'El mai cercă prin 
„soli isteţi, pornita descărcare a faptelor s*o îm- 
piedice, cu vorbe, cu vorbe ?n cari trufia se gTo- 
„Zăviă cât puteă, ca să nu se. bage de seamă că 
tremură de frică. — Dar cine să mai întoarcă 
„săgeata scăpată din arc. 

Noaptea de 27-spre 28, o noapte uimitor de 
limpede şi scânteetoare, oștenii, din amândouă 
“taberele o petrecură. veghind, - în : “neliniștea aș- 
“teptării, “Fiecare-și zicea : poate că e cea din 
„Mrmă, Mijirea dimineții îi găsi în picioare, gata 
„de luptă, Şi nu se dădea nici „un semn, şi toți
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se 'ntrebau: ce mai aşteptăm ?. Soarele se ridi-. 
case de-o suliță pe cer, în toate eră:0 înfiorare,. 
o încremenire neînțeleasă. Se mai aşteptă oare 
vPo solie? :De-odată un bufnet zguduitor zbucni.: 
ntPun nor de fum din tabăra maghiară, — a- - 
proape ?n acelaş timp! i se răspunse din tabăra. 
română, — şi cele două puteri +se "nşfăcară n 
crâncena îmbrăţişare a morţii. Eră. o frămân-- 
tare, un clocot de iad, în care caii se prăbuşiau. 
peste oameni, învăluiți de. laolaltă în “orbirea a-: 
celuiaş vifor,-.braţele. se *mpleticeau ca şerpii,. 
glasurile omeneşti aveau cevă din urletul! fiare- 
lor, piepturi şi capete trosniau sub copitel€” cai-: 
lor, uluiţi, sălbătăciţi şi ei ca și călăreţii l6r.— 
Dar ce e? Ge sunt pâlcurile acelea de mișei,. 
cari se îmbrâncesc în fuga spaimei de moarte?.... 
Unde vă duceţi - nevrednici urmaşi ai, celor ce-au: 
minunat lumea sub steagul lui Mircea ş'al ui. 
Țepeş!... Pentru asta venirăţi „atâta. loc?... i 

Şi toată vieaţa puindu- -și-o ?ntro clipă, birui-- 
torul dela Călugăreni se aruncă învăpăiat îna-. 
intea oștii, scumpsi . lui oști, 'spartă de-un iuruş: 
năprasnic al călărimii maghiare ȘI, strângând-o; , 
învăluind-o parcă în' tăria şi hotărîrea 'sufle=. . 
tului lui, o întoarse iarăşi în luptă. EI însuși,. 

în fruntea cetelor de Cazaci pe care şi-le ținuse 

de-o. parte, se năpusti 'cu-atâta. îndârjire, încât 

oastea. ce se credeă biruitoare, izbită ?n față ca: 

de-o grindină, se buluci deavalma îndărăt. Cei 
din urmă văzându-se îngrămădiți spre! tabără, 
înfricoşaţi o. rupseră de fugă. Dar şiruri proas--
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“pete le luară locul; scârşnind se luptau şi unii 

și alții — cât vreme .de Patru ceasuri nu se mai 

ştii de care parte se va lămuri izbânda. Cel 

dintâi care-o ştii, fu Andrei Batori, şi ?n clipa 

"n care-o ştii, dând pinteni calului, se. năpusti 

orbește... nu însă, ca Mihai, în vălmășagul mor- 

ţii, ci îndărăt, în bezna codrului dinspre Seghi- 
Şoara —. gonind aiurit, fără să mai cate ?n urmă, 

(fără alt cuget, fără altă licărire 'de speranță de. 

cât aceea de a scăpă cu zile. Când prinseră de 

“veste ai lui, pedestrimea lui :Mihai nu. mai aveă 

cu cine luptă, — numai călăreţii vânară până 
?n noapte pe cei din urmă apărători âi părăsi- 

tului Ardeal. Incet huetul se potoli. Torţii lu- 
minară îngrozitoarea priveliște a sălbătăciei. o- 
meneşti.- Se” rânduiră străji de “jur împrejur; şi 
biruitorii dormiră în paturile bituiţilor. Ardea- 
lul eră al Românilor, — iar al Românilor. | 

| A doua. zi dimineaţă viteazul Domn plecă 
“spre Alba-lulia. Oraşele, cetățile, satele. i se 
“închinau în cale, cunoscându-l de stăpân. Frun- 
taşi bătrâni îi eşiau înainte cu pâine și cu sare. 

In ziua de 1 Noemvre, în sunetul clopotelor 
ŞI ?n strigăte de trâmbiţi, Mihai intră în Alba- 
Iulia, călare, în fruntea ostașilor lui, IȘI ” trase 
deadreptul la : palatul: domnesc. Țara, prin - că- 
peteniile ci, jură credință veşnică noului “Domn 
şi fiului său Pătraşcu. Soli. fură trimeşi la Praga, 
a ieagurile biruinții şi cu vorbă deslușită dela 
Mihai, că el a cuprins Ardealul în numiee Im=
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al stăpâni. . 
„Ca și Traian, acest al doilea cucsritor al Âr- 
dealului, se făcii iubit de toți prin mândra b-- - 
nătate şi larga omenie a sufletului lui. Când i 
se aduse capul bietului Batori, ucis de-un cio- 
bân prin strâmtorile munţilor. el se uită lung: cu 
ochii plini de lacrimi la cel ce-i fusese vrăjmaș 
de moarte şi zise, clătinând din cap cu' durere: 
„Săracul popă, săracul popă” — Puind să i se 
aducă şi trupul, îi făcăi înmormântare domnea- 
Scă, şi însuși merse pe jos în urma sicriului îm- 
podobit al ostașului-călugăr, până la locul de. 
Veşnică odihnă, - - A: 

păraiului și numai cu înalta-i învoire înţelege 

Mihai, adunând Sfatul fruntașilor (Dieta), jură, . ca stăpân, a păzi legile ţării și vechile-i drep-. 
“turi. Erau ele şi alte drepturi, cu mult .mai 
vechi, şi cu adevăraț sfinte —, dar acelea dor- 
miau îngropate adânc sub nămolul de pravili şirete și asupritoare, cs storceau bucuria celor 
puţini din durerea celor mulți. Erau, şi le-ar fi desgropat el, dacă din zboruri falnic. sar fi mai putut lăsă pe pământ. !Dar cins, din cei 
cari-au- cunoscut beţia puterii și farmecul ame-. țitor al înălțimilor, cine sa mai putut opri vio dată, de buna lui voe, să zică: Destul! 
: Banul Craiovei ajunsese Domnul Ţării Ro- 
mâtieşti, înfricoșase pe Turci, luase Ardealul, — 
Ya, cuprinde Ungaria toată, Moldova, Polonia din care făgăduiă o bucată şi Țarului Rusiei,. —
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pe urmă... cine ştie?... poate că Dumnezeu va 
voi să reînchege e/ vechea “împărăție creştină 

“a Răsăritului, şi atunci, — atunci coroana va fi 
a celui ce va fi! jertfit mai mult pentru ea, a 

ă celui ce se va fi; arătat mai viednic s'o poarte. 
"Deocamdată, avi. de curmat o neînțelegerie 

cu Basta, care , veniă — tocmai acum — să-l 
ajute la ceeace se făcuse "fără ajutorul lui, şi 
care găsiă că rodul biruinţii e. preă frumos, 
pentru a: rămâneă. întreg asupra „Valahului”?, 

“Şi cum Împăratul eră omul dezlegărilor târzii 
şi ?n doi peri, Mihai trebui singur să-și. îngră- 
dească dreptul lui, spuind lămurit, că al e ho- 
tărit a-și apără cu spada ceeace cu spada ştiuse 

- dobândi. | . | | 
„Basta se trase deoparte şi “așteptă — cum 

aşteaptă Hara la pândă. - - 
Dar Wremea treceă, și dela Praga nici răs- 

"- puns limpede nu veniă, nici bani pentrit oaste. 
Veniau numai vorbe. Şi harnicul Voivod eră să- 
tul de vorbe. Vrăjmaşii lui trăgeau foloase din | 
fiecare zi de întârziere. Sigismund iar îşi vroiă 
Ardealul, pe care-l asmuțiă la răscoală, și Mo- 
vileştii, Țara "Românească, unde “Mihai . trime-" 
sese pe tânăru-i fecior Pătraşcu. Soli se" ţeseau. 
între Poloni şi . Basta, pentru răpunerea Vitea- _zului, de care “toţi începuse-a se teme. Ci el simți firele ițelor şi trase iarăși spada : de astă- dată o trase fără îngăduirea Impăratului. La jumătatea lui Mai eră cu douăzeci de mii de - . . | 

4-
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ostași sub zidurile Sucevei. Straja leşească pieri 
zdrobită în picioarele. cailor. Irimia eră urât de 
popor pentru marea lui lăcomie” de bani. Mai 
toată oastea pământeană îl. părăsi şi trecă de 
bună voe în tabăra lui 'Mihai, care dobândi ast-. 
fel! 'Moldova, -aproape fără luptă. Biruitul fugi 
la Hotin şi de-acolo ?n Polonia: Biruitorul care-i 
vroiă coroana şi nu 'atât capul, riu-l urmări. La 
1 lunie intră în laşi, primi jurământul boerilor 
ca. „Domn al „Țării Româneşti, Ardealului Și. 
Moldovei”, lăsă fara. în seama a patru frun- 
taşi ai Tui, oameni de credinţă, şi la 10 Iuliu eră 
îndărăt la scaunul din “Alba-Iulia, unde. primiă. 
pe Imputernicitul: Impăratului, căruia după multăi 

„Zbatere îi răspică următoarele : “Ardealul îl va 
țincă el în numele Impăratului, el'și coboritorii 
lui de parte bărbătească. Nimeni altul nu se va 
puteă amestecă în cârmuirea. și dreptatea ţării. 
Moldova și Țara Românească rămân sub dom- 
nia lui șa urmaşilor lui cu drept de: moştenire 
„Și pre feciori şi pre feate”?, 1 se vor da în răz- 
boii ajutoarele ce se dădeau şi lui Sigismund, * 
și un împuternicit al lui va fi îngăduit a stă în- 
totdeauna Ia curtea Impăratului: ui 
Șubredă şi înșelătoare alcătuire. a lucrurilor | 

omenești ! :Mihai se străduiă- să-și îngrădească 
pentru vremile Viitoare rodul biruinţii „şi ago- Aisita trudelor lui, —: el se "ngrijia de ce va fi Peste sute 'de ani, și nu se pândiă la ce se poate” 
întâmplă peste câteva luni! „Cașă e, zice cro- | 

a
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nicarul (Miron Costin) „neştiutoară. firea ome- 

_mească de cele ce vor să fie pe urmă ; că pentru 

un fucru sau două ce i se prilejesc pe voe, bietul 

om purcede desfrânat şi ”ncepe lucruri peste 

puterile sale, apoi acolo găseşte peire”. 

„Mihai eră împresurat acum de-atâtea primej- . 

dii patât de mari, încât numai poporul, cu dra- 

gostea-i făcătoare de minuni, Par fi mai putut 

_scăpă; dacă! pe această dragoste şi-ar fi înte- 

meiat dela început puterea lui de Domn. Pen- 

tru asta însă el ar fi trebuit să spună celor în- 

genunchiaţi : Sculaţi-vă! Ar fi trebuit — şi ce: 
" faptă mare. și binecuvântată ar fi fost aceea — 
să rupă lanţurile unei robii de şase veacuri, și 
să redeă pământul, pe care-şi ridicase castele 

trufia maghiară, braţelor cari Pau cuprins, Pau 

muncit şi l-au păzit, din vremi ce nu se mai 

ştiu socoti. 

Pc-atuncia însă, o biată “fărâmă de adevăr 

se cuceriă mai greu decât o ţară! 

Mihai, cu firea lui de ostaș cinstit, neputând. 

pricepe toată adâncimea vicleniei omeneşti, se. 

răzemă pe. credinţa nobililor unguri, cari, sub 

zâmbetul prefăcut al fricii, ascundeau setea de 
răzbunare a celei. mai înverşunate uri. Dar de- 
ar îi, fost el Domnul cel mai blând! şi mai mia 
lostiv din lume, şi de i-ar fi umplut pe toţi cu 
darurile bunătăţii şi iubirii lui, şi încă nu şi 
i-ar fi putut aveă prieteni ascultători, cum se 
înşelă el a-i crede. Zadarnic îi octotiă, puindu- 
se pavăza nedreptăţii lor împotriva norodulti
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asuprit, Ei vedeau întinsul pe -cel mai cumplit 
vrăjmaş al neamului lor, pe „Valahul barbar”, 
care le-a cotropit țara, pentru a o împărți, 

„ziua când îi va veni bine. „flămânzilor și deseu 
ților? lui. | : 

Şi, la început cu grijă şi cu multă temere, 
apoi tot mai îndrăsneți şi mai hotăriţi, întin- 
scră mrejile pieirii lui. - Erau înțeleşi între «i, 
înțeleși erau și cu Basta, şi răscoala nu“ mai aş- 
teptă decât un semn, ca.să izbucnească. Se „Bră- 
biră a-l da împrejurări, “cari poate nici nu în-, 
traseră în socotelile Ungurilor. Fulgeră a fur- 
tună., dinspre miază-noapte. Polonii . cu Movi- 
leştii lor, ajunşi cu Tătarii, şi cu Turcii, se gă- 
tiau de războiul cel de mult plănuit, împotriva | 
Marelui Dușman. Mihai scrise lui “Basta să-i: vie 
'n ajutor și chemă pe nobilii Ardealului sub 
steag. Basta Veni s 'astâmpere ziceă el, răscoala 

țării — dar” iată că, spre marea uimire a, lui 
Mihai, se, uni cu răsculații, — şi ?n ziua de 14 
Scptemvre scriă Nemţilor, din tabăra lui dela 
Turda, unde nobilii îl primiseră cu strigăte de 

bucurie : „Mâine, sau cel mult poimâine, von 
porni cu oştirea în contra Valahului, care stă 
dincolo de Alba-lulia .cu oameni puţini”. 

Intradevăr puţini. Mihai avă” durerea 'de-a 
vedeă cum în câteva zile îl părăsiră, unul câte 
unul, cei mai de seamă generali ai lui, cu mai 
toată. oastea străină pe care-o aveă sub steag. 
Şi toți aceştiia, pe cari-i iubise şi-i ridicase la 

cele mai înalte trepte, şi alţii de prin toate ola- 
Maco N , î5
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turile ungurești, se duceau! să "sporească. tabăra 

dela Turda. La început, mânia lui de om aspru, 

călit în războaie, avi! ceva. din descărcarea unei 

furtuni, — câţiva nobili: prinși fură uciși, un 
oraș întreg” fu pustiit şi dat pradă. flăcărilor. 
Apoi se îmblânzi, soli după soli trimise ?n la- 

gărul răsculaților să-i liniștească, să-i cheme la 
înțelegere, să-i înbuneze, până ce sfârşi prin a 
se ?ncredinţă -că nu mai eră nimic ue “ncercat — 

nimic decât lupta. 2 
Işi ridică oastea, câtă-i mai rămăsese, şi 

*n 

“ziua de 16 Septemvre, pe la toacă, se așeză 

_înto vale bine. apărată, în faţa satului Mi- 

“rislău, Dincolo de sat, pe lunca Murășului, se 
zăriau albind corturile răsculaților. Mihai eră 

cu inima ?ndoită. Aci ziceă așteaptă până i-o 

„sosi şi oastea din ţară 'cu Pătraşcu, -pe care-l 
- chemase grabnic în ajutor, aci socotiă să ?n- 

ceapă. războiul ' numai. decât, . aci iar-trimiteă 
„solie de. pace, — la urmă [se hotărî, nu însă cu 
„înflăcărarea de altă dată și cu încrederea aceea 

oarbă care dă putere, și aripi, şi noroc -năzuiu- 
ților omenești, ci îngrijorat, “un "fel de neas- 
tâmpăr — purtându-se 'de colo-colo printre os- 

„tași, căutând parcă să-și risipească 'norii unei 
presimţiri urite ; poate că tocmai asta-l şi făcu 
să ia mai iute o hotărire.- - 

Iși potrivi. tunurile pe-o fruate de tăpşan, 
rândui oastea de cu seară, și spuse călăreților 
să nu-și scoată şeile de pe cai. - 

Dar adouazi dimineață, când! să *nceapă lupta,
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vede, -cu mirare, că Basta-și ridică tabăra, și 
pleacă. Mihai, amăgit de mişcarea asta vicleană, 

“nu mai, „stătă o clipă „la gânduri. Nerăbdător, 

ca, sub vraja unei vedenii, strigă: „Unde fuge 

câinele de Italian !” şi-numai decât, părăsindu-și . - 
minunea lui de loc ce-ar fi rămas poate Călu- 

gărenii- Ardealului, porni cu zor. s'ajungă ;pe 

vrăjmaş. Acesta, eșind' la şes, își potoli pasul 
cătinel, şi, când îi -veni bine, odată-și, răsuci 

oastea ?n, lac, şi bătălia se ?ncepi.. Până să-şi 
pună rânduială între ai lui, 'Mihai se şi văzii cu- 

prins din trei - “părți de oastea răsculaților, care, 

purtată cu o minunată iscusință, după două: cea-. 

suri îi smulgeă. tunurile şi-i aruncă în Murăş 

aproape jumătate din călărime. O clipă rămase. 
"nmărmurit. Apoi, tresărind ca dintr'un vis. urât, 

își încordă iar toate [puterile ţi, cu braţele ?ntinse, 
strigând. cuvinte ce nu.se 'mai auziau, alergă 

să-şi mai adune laolaltă sfărămăturile oștii, din | 

„care nu mai rămăsese ?n foc decât.vr'o două 'mii 

de țărani, ce se luptau, bieţii, la desnădejde, 
împresurați de vrăjmași. 'Dar toate- erau în “za-. 

dar. li mai rămâneă vieaţa, pe care, pentru ma- 
rea, -pentru nesfârşita putere | de -a speră, şi-o" 

preţuiă încă. Nu mai eră nici o: clipă. de pierdut. ” 

Desprinse de pe: lance steagul țării și, strân- 

gându-l în Sân, îşi răpezi calul, în goană! ide 
vifor, spre Alba-lulia. Ca 'un fugar intră în 

scumpa lui cetate, „Și ca un fugar. eşi din «a, 

„Pentru totdeauna! . 
La Păgăras, unde- -și îmbrăţisă plărigând, -so-
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ţia şi copiii, ce-l credeau încă stăpânul Ardea- 
lulu, îi veni veste că şi Moldova, e pierdută, şi 

„că Leşii înaintează! să-i cuprindă și țara lui de 
baștină și să pue 'Domn spe. Simion Movilă. 
Acolo îl găsi .și Pătraşcu — dragut lui Pă- 
traşcu: (după multe greutăți şi lupte la 'hotar, 
de-abia” răzbătuse, prin strâmtorile munţilor, cu 
vro şase mii de ostaşi. Acolo sosiau și rătăciţii 
scăpaţi dela Mirislău, zgriburiţi, hiravi, cu ve: 
denia morţii în ochi, 'strângându-se iarăși în | 
jurul Voivodului tăcut, îmbătrânit în câteva zile, 
ca ?n zeci de ani. . | E 

„ Işi socoti oastea — aveă cu totul vro, opt mii 
de oameni — o mână de suflete, pentro lume 
de dușmani. Cu cine 'să se bată? Incotro: bă - 
"pornească? 'De cine săi se apere ?ntăi? Scrise 
lui Basta, care. veniă. asupră-i cu oştile-i birui-- 

"toare, că e păcat să: se verse-atâta: sânge creş- 
tinesc, fără nici un folos pentru creştini, şi că 
iată el se leagă a-și da ostateci soţia şi copiii, 
tot ce-i mai rămăsese pe lime, numai sănceteze 
odată războiul acesta; un războiu pe care nici 
nu l-a vrut, nici mu Pa înţeles... Basta i-a răs- 

"puns, cu aspra: mândrie a învingătorului care” 
'şi urăşte învinsul, iza răspuns să-şi. trimeată, 
numai decât pe ai lui la Sibiu, drept chezăşie-a 
„păcii, — să! părăsească Ardealul, și să steă cu'. 
oastea la porunca Impăratului. Mihai primi. Pu- _teă face altfel? Primi, şi zbură să-şi apere țara: La 13 Octomvre aţineă calea năvălitorilor între Buzău şi Ploeşti. Luptă! cu ei două: zile şi, vă- 

7
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Zând că sunt mulți și mu-i va “puteă risipi ;cu 
Biata lui oaste, se trase ?ntrun loc mai bun pe 
„apa Teleajenului, sub pavăza codriilui dela: Bu- 
cor. Acolo aşteptă pe vrăjmaş, "cumpănind din 
gând rostul bătăliei, însuflețindu-și oamenii, vor- 
bindu-le de Călugăreni, -Pe când în inima lui 
sângeră încă rana înfrângerii dela Mirislău. 

E în om o -biruință ce răsare din adâncul pu | 
terilor lui sufletești: şi trăeşte din încrederea ?n 
€l, în norocul. lui, în... “atotputernicia lui. In 
floarea ei leagă şi rodesc toate izbânzile lui de- 
afară. Imblânzitorul de fiare intră liniştit în 
mijlocul tigrilor înfuriați şi-i încremenește co 
Privire — privirea aceea e semnul biruinţii lui 
din lăuntru și taina celei de- afară; o clipă î însă, 
numai o clipă să se clatine n 'el biruința aceea, 
“CU Vraja aceea din ochi, şi fiarele se vor aruncă 
asupră-i şi-l vor 'sfâşiă, e ie 

Ce mândru crescuse ?n sufletul mare-al Ma- 
relui Voivod biruinţa aceea scumpă! Şi ce'bo-! 
gat înflorise,! Dar 'a venit o vijelie, groaziiica 
vijelie “dela Mirislău, şi. toată floarea i-a , Spul- 
Derat-o... 
"Mihai eră: întărit pe Teleajen, aproape ca şi 
la Călugăreni. Aveă ş'aicea vale, şi codru aveă, 
Şi apă — dar nu mai eră suflet în ele, nu mai 
'eră' Credinţa dela: Călugăreni. 

Vrăjmaşul sosi. Bătălia pornită ?n zorii zilei 
de 20 Octomvre, țină până seara târziu. Și. 
ceea ce nu putuse face marele Sinan- Pașa. Co 
Sută de mii de Turci, făcură Samoiski. şi. Mo- să 

LR 

. 

/
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vilă cu trei-zeci -de. mii. de Poloni şi zece: mil 
“de Moldoveni. .. _ EN | a ae 
“Mihai nu mai aveă armată.. Noaptea îl luă 

-% sub ocrotirea ei şi-l. duse codrului, pustiului, .ca 
„pe-un făcător de 'rele.: Singur “eră, pribeag şi 
“fără adăpost:. fugiă ?n neșştirea lui Dumnezeu . 

cel ce' stătuse :Domn peste trei țări, Viteazul de 
care-atâta ' lume. s?a temut... „Orb. norocul la 
suiș, zice cronicarul, şi alunecos a „Stare pe 
loc, — grabnic şi de sârg pornitor.la coborîş??. 

-Peste-o lună, eşiă iar în. luminiş cu oaste 
_nouă,.sub steagul pe care-l purtase ?n sân, sub | 
steagul ţării ce ni mai eră a lui. In lunca Ar- 
geșului se ?ntâlni cu Domnul, așezat de Leşi 
în scaunul lui dela Târgoviştea cu Simion-Vodă; 
şi ?n cele dintâi rânduri ale dușmanului -avă du-.. 

„rerea de-a vedeă, îndreptându-şi arma: asupraji, 
„pe vechii și scumpii lui tovarăși! da vitejie, pe 

fraţii Radu şi Stroia Buzescu ! Pe fraţii Buzești, . 
cari-aveau 128 de moşii în țara păzită de sabia 
lui, şi ?n care el nu mai aveă nimic, nici miăcar 
dragostea boerilor, cărora le jertfise ocina, bra- 

- țele şi cele mai sfinte drepturi ale ţăranului 1)... 

  

1) În hrisovul din 10 Mai 1654, prin care Constantina Ba- sarab întăreşta Buzeştilor stăpânirea peste cele 128 de moşii "se văd pomenite: vr:0.20 de“moşii cumpărate de Radu Bu-. zascu, în zilele lui Mihai Viteazul; dela moşneni sau. răzeși sau Kneji cum: se mai numiau pe-atunci. Și desluşira pe „care-o face hrisovul la sfârşit, deschide ca o ferăstrue spre - -“Yremile acelea de: jale şi de urgie: „Aceste Sate au îost Knejii și cu. moșiile lor de mai inainte vreme: Apoi când au fost în zilela răposatului Mihai Voivod, leat-7102 (1594), ei văzând atâta nevoe şi greutăţi pentru biruri, şi neavând cu
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"- Ursita nu-i, cruță nici una din amărăciunile” - 
căderii. - Parcă ?nadins îl râdicase la ?nceput 
așă de sus, — pentru azi găti o prăbuşire mai 

grozavă, Ni Pai N : 
"Mihai fu biruit şi de astă : dată, „Ce puteă 

face co biată oaste da Strânsură, alcătuită din. 
Oameni săraci, vlăguiți, desculți la vreme de 
iamă, aruncaţi pe drumuri de bântuirile; cuma 
plite ale Turcilor şi Polonilor,. ce svântau ţara! 
De 'ntrecutele |...” aa 

larăși învins, iarăşi fugar prin coclaurile muii- 
for pu. 

"" Gândul marelui: nenorocit: zbură: la “Impăra- 
tul Rudolf; să-și caute,. să-și ceară; dreptatea, 
dreptatea lui. de :Domn şi ide ostaş: al Crucii, 
lovit de însuşi omul Impăratului; şi urgisit de 
Creștini, mai -rău decât de 'cei mai avani pă- 
gâni. Şi ?n puterea iernii, prin locuri ascunse, ” 
Co ceată de vr'o șaptezeci de: tovarăşi de pri- - 
begie și de speranțe, Mihai îşi părăsi. țara, 

„ Seumpa lui ţară, p&-care maveă s*o mai vadă. 
Cu multă pază, prin multe 'primejdii trecând, 
și după multe greutăţi ajunse la Viena de anul 
Nou. Anul. nou!.. Câte nu sar puteă întâmi 
Plă întruni an! Scrise. pe larg Impăratului, 
îi desluși toate cum sau petrecut, şi-l rugă să-l 
Primească, pentru a-i puteă -spuine din viu graiu. 

CO să se plătească de greutăţile lor, au venit la jupân Radu 
Şlucerul Buzescu, fiind atunci vel-spătar, şi de-a lor bună 

[pe Sa vândut vecini, ci cu toţii fiii lor. și cu toate pârţile - 
Or de moșie pre bani gata.“ — Robi „de bună -voe“ !
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tot! păsul, și a-și desface ? n Sfârşit faptele” ş şi 

cugetu-i curat din pânza de minciuni, în care 

de-atâţia ani le ?nvălue ura vrăjmașilor lui.. 

"La Curtea dela Praga mergeau toate ?ncet, 
"şi poate că 'Mihai ar. fi: aşteptat şi mai mult 

dacă cele petrecute ?n Ardeal mar fi dezvălit 

Nemţilor deodată și “nedreptatea luptei şi ză- 

„dărnicia biruinții de la: Mirislău., Ungurii “cât 

Sau văzut scăpaţi. de Mihai, mau mai cătat 

„la. Basta, „orhul Nemţilor”, şi Sigismund, ve- 

- chiul lor Sigismund care-și: aşteptă la Botoşani 

„isprava imrajilor întinse, fu chemat iarăşi să 
le fie Domn. — 'Drehpt e că nici nu sar fi putut 
găsi. pe. „lume un stăpân imai potrivit: pentru a- 

“scmenea.. supuşi cum nici supuși “mai vrednici 

de -asemenea stăpân. 

| “La 1 Martie Mihai se "ntățișă la Praga. îna- 
-intea Impăratului, carei da, cu- întreaga lui în- 
credere, o sută de mii de galbeni, să-şi tocmea- 
scă oaste şi să meargă: numai decât „împreună 
cu Basta, să cuprindă iar Ardealul. Când a 
eşit dela Rudolf simţiă, ca şi cum i-ar fi crescut 

„aripi. Toată lumina, toată: finereţea, toată pri- 
mmăvara de-afară; erau. în sufletul lui. 

Iși strânsa oaste.:Pa la -nceputul lui Maiu 
sempăcă, la Caşovia, cu: Basta și, peste două 
luni, erau la Maitin în hotarul Ardealului, fie- 

„care cu oastea lui, de câte zece mii de oameni. 
Sigismund, cu treizeci de mii de Ardeleni se 

_ aşezase pe măpura de la Goroslău, aproape de 
i 

a
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Cluj. Acolo sa dat bătălia, în ziua de 3. Au- 

„gust, o bătălie crâncenă, înveninatăi de racilele , 

trecutului, de ura şi setea de răzbunare a fie- 

căruia: din cei trei povăţuitori de oști. — Îna-" 

inte de asfinţitul soarelui tunurile amuţiră: Ar- 

dealul nu mai aveă nici Domn, nici apărători. 

Şi pe când Sigismund fugiă desnădăjduit spre 

munţii Moldovei, biruitorii, își împărțiau cele 

130 steaguri şi pleanul. rămas pe câmpul ide 

biptă. Cine eră să fie-acum Domnul „Ardealu- 

1ui? Intrebarea asta se râdică, tot. mai încăr- 

cată de griji, în sufletul celor doi harnică şi 

<redincioşi' scutari ai Impăratului. Fiecare-şi tri- 

mesese, cu osebită solie la Praga, partea lui. 

de steaguri. Mici neînțelegeri se iscau la tot 

, ceasul. [şi mutară tabăra ?n câmpia de la Turda, 

fiindu-și fiecare oastea lui deoparte. Când] îşi 

| vorbiau, în ochii lor erau sclipiri de paloş. Cum 

se grămădesc norii pregătitori furtunii, așă, se 

adună ?n sufletele lor învrăjbite întunericul urii, 

mânia pe care de-abiă şi-o mai puteau stăpâni. * 

“ Cearta izbucni. dela ?mpărţirea tunurilor, "po 

înteți împărțirea puterii, pe care şi unul și altul 

vroiă s*o aibă întreagă. Basta 'chibzuiă cuprin-. 

derea cetăților Ardelene, 'dar înadins parcă nu 

1uă nici o hotărâre. Corturile erau departe unul 

de altul ca la o bătae de pușcă. 'Mihai ardeă de 

acrăbdare să plece mai întâi la. Făgăraș unde-și 

avcă soția şi copiii, ținuți de Unguri, la închi.! 
soare ; Tocmai 'eră în ropjotele plecării, când veni! *? 

un ostaş din tabăra lui Basta să-l cheme la sfa-
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tul de războiu. Mihaiu nu se duse. Asta eră în 
ziuă ide 8 August, pe la toacă. Iși pregătise, toate 

de cu seară, şi spuse călăreţilor ce-aveau să-l 

însoțească -să: pornească. de cum! s'o crăpă de 
-ziuă că'el îi va ajunge p=. drum. A douazi di- 
mineaţa, pe când se gătiă şi el da plecare, „se “ 

„pomeni deodată co ceată de Nemţi şi de Va- 
loni dând busna ?n cortul lui. Căpitanul Beauri 
îi spuse că, din porunca lui Basta, îl arestează. 
'Beauri eră foarte “palid la faţă, şi-i clănțăniau, 

dinţii ca de friguri. — „Eu prins?” : Atâta doar. 

apucă să zică 'Mihai şi, întorcându-se să-şi caute 
sabia, fu străpuns pa la spate. de sulița unui 
Valon. In aceeaşi clipă un „gealat co izbiturtă 
„de topor îi zbură „capul de pe tumleri, — cap și 
trup căzură, izvoațe de sânge, la picioarele u- 

„ cigașilor. . 
Aşă sa sfârşit, la. 43 “de ani, în dimineață 

zilei de 9 August 1601, cel mai cinstit şi mai 
„Viteaz ostaş al celor mai - fățarnice ŞI. mai mist 
cătoa are vremi, ps . 

- Toate ?n vieaţa . omului acestuia. au: - fost mari 
"şi vijelioase : speranţele ca şi amăgirile, bucu= 

riile ca și 'durerile, biruinţile ca și înfrânge- 
„rile — straşnic şi fulgerător a“fost în uimitoa= 
rea lui înălțare, ca şi: ?n tragica lui prăbuşire. | 

| „Erou al Crucii, al nostru! și al tutulora, erbu în. 
„- toată larga putere a cuvântului, Mihai rămâne 

una din cele -mai “strălucitoare guri în isto- 
„Tia omenirii. 
In el” Românii, toţi Românii şi-a au Văzut ru
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scăpărarea unei clips de noroc, pe-?ntâiul iz- 

bânditor.al celui mai scump. vis al lor, — în- 

cetat, nepriceput încă pe-atunci, vis încă şi azi 

— din ce în-ce mai deslușit însă, “din ce în ce 

mai luminat de raza dreptăţii ce va să vie.
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ȚĂRILE ROMÂNE 
în veacul al Vil-lea a: 

MA ihai inu izbutise- -a uni decât pentro clipă 
cele 'două ţări- surori: le va apropiă mai 

mult focul aceloraşi dureri. Cu moartea lui se 
rupe şirul de 'Domni înteimieiat pe -părinteasca: 
moştenire, lungul şir al Basarabilor cum se 
rupsese şi ?n iMoldova, cu 'groaznicul sfârşit al 
lui Răsvan-Vodă, şirul 'Mușatihilor.. Ni 

„Pe mormântul marelui erou adoarme vite- 
jia neamului românesc, ce pare a-şi fi dat în 
“Mihai fulgerarea celei din urmă puteri, cu stri- 
gătul celei din urmă speranţe de mântuire, Con-. 
tenesc aici luptele pentru ncatârnare ale celui. 
mai vrednic şi mai vânjos popor din răsăritul , 
„Europei. 'De:acum, istovite, în viforul nopții 

- fără de liman, pierzând cârmță: şi. vâsle, cele două: 
"* țări se lasă *n voia valurilor. - 

Incercarea Leșilor de a le: apucă: și stăpâni 
prin 'Movileşti —' cari-şi cumpărau moșii în Po- 
lonia cu banii strânși din muta îndurare a Ro- . 
mânilor — îşi desvăli peste câţivă ani toată, ză-
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dărnicia ei. Pentr'o asemenea ispravă uneltele 
erau slabe, şi mâna care le purtă. 

Aleşi -de ţară, sau trimeşi de-adreptul dela. 

Constantinopol, Domnii noștri, — pentru lungă 

şi amară vreme da aci înainte — nu mi sunt 

decât niște vechili ai Sultanului, Moldova şi 

Țara Românească se chiamă „Grădina . Padișa- 
hului”, "grădină frumoasă şi bogată,: pe care 

însă nime mo mai păzeşte! O pradă Polonii,.o 

pradă Ungurii, o pradă -Tătarii —, şi ce, mai 
rămârie, ia 'Domnul, iau Turcii cari-l ţin, iau ' 
Grecii cari-au mijlocit pentru el și Pau împru- 

mutat cu Dani, ca să-şi cumpere „firmanul”. 

Radu Şerban care smulsese 'din mâna jla- 
com!a lua Simion schiptrul lui Mihai, cearcă şi 

el umbra ocrotirii Germane, şajută pe Basta, 

care nu se putuse bucură. de rodul 'nelegiuirii 
lui, să cuprindă iar lunecosul Ardeal. Şi nu 

“Sa dovedit zadarnic ajutorul lui. Dar ce scump 
a plătit, şi el şi! ţara, biruința dela Rășnov şi 

cele 32 de steaguri ungurești, pe cari le-a tri-. 
„mes Împăratului Rudolf! Că Ardealul sa smuls 

iar din arcanul Nemţilor, și Gavril Batori, ne- 
potul Cardinalului, cum sa văzut la cârma țării 

şi ?n fruntea oştii, sa și 'aruncat,. la sfârşitul 

anului 1610, cu setea răzbunării, asupra! (ui 

Radu. Acesta, nepregătit de luptă, a: fugit-ân 
Moldova, şi ?n urma lui a [fost una din cele mai 
Srezave pustiiri pe cari le-au pomenit Românii. 
„Nimic inu fu, cruțat, povesteşte-un scriitor al 
acelor vremi, nici. biserici, nici mânăstiri ;. ele 

: 

4
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- fură prădate nu numai de aurul şi argintul lor, - 
ci şi de-coperământul lor de plumb. „Mormintel= - 

“fură deschise și: icoanele sfinţilor. despoiate de 
tot argintul, aurul şi: podoabele lor. Poporul de 
jos se află în starea cea mai de jale, fiind nevoit 

„pe un, ger cumplit a rătăci Prin păduri. Țăranii 
"- ce-au fost găsiţi pe la vetrele lor, au fost schin- 
„giuiţi în chipul cel mai sălbatic de Secui şi hai- 

duci, prin toate chinurile siliți să scoată, bani, 
și după aceea tot ucişi”... In vremea asta oardele 
'Tătarilor, aduse chiar de-un nepot al Movilești- 
lor, bântuiau Moldova, cu învoirea Turcilor. Iar 

” dledesuptul acestor învăluiri năprasnice, se fu- 
“rişază una şi mai cumplită. Fa se ?ntinde în- 
cet, ca umezeala în păreții unei case, şi cuprin- 
zând din toate părţile puterile vieţii româneşti, 
le soarbe și le istovește pe-?ndelete : E tăcuta 
învăluire-a Grecilor. Şireţi, şi Sțăruitori în munci 
ușoare, vânturători ai limanurilor, idin vremi stră- 

„Vechi cunoscători de limbi, de ţări şi de suflete» 
omenești, aceşti urmaşi Scăpătați ai celui mai 
nobil şi mai glorios popor din lume, ne mai în- căpând în ţara lor săracă, umilită, acoperită ce jale ca un măreț, cimitir, își căutau în lumea toată îndestilarea, pe care de mult nu li-o mai puteă da patria lor, Corăbieri pe mări, negus- . „tori şi zarafi în cetăţi, preoți şi călugări la Sfân- tul Munte şi ?n tot Răsăritul creștin, ascunzând şi sub rasă aceleași vicleşuguri' şi aceeaşi Hico- „mie ide bani; tălmaci şi grămătici, din ce în ce mai căutaţi la curtea Sultanului, 'mijlocitori is-
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- cusiţi de târguri şi de-invoeli între Turci şi cele- 

lalte - puteri, Grecii ajung să cucerească fără; 
arme și fără vitejie, cetăți și ţări, pe cari le 

stăpânesc, din umbra unei tărăbi, mult mai pu- 

tenic decât din înălțimea unui tron. Imprăştiați 

de nevoi, uniţi însă întrun singur mănunchiu 
sufletesc, prin adânca evlavie a trecutului lor, 

ci îşi au ca un fel de capitală a răsfiratei lor 

stăpâniri în mahalaua Fanar : din Consitaritino- 

nopol. 'De aci își întind mrejile, subțiri la - în- 
ceput ca.- firele pânzei de paianjen, de-aici se 
'mprumută banii, cu cari se cumpără scumpele 

şi neașezatele domnii ale ţărilor noastre, de-aici - 
ni se trimet, sub pulpana fiecărui 'Domn, sluj- 

başi din ce în ce mai' mulţi,:din ce în ce mai 
tari şi din ce în ce mai lacomi, de-aici au să ne 
vie Domnii cari, mai bine de-o sută de ani, vor | 
stă risipa și batjocura gospodăriei lui Mircea ş'a 

- lui. Ștefan cel Mare... 

Inceput cu mişeleasca - ucidere a. lui “Mihai, 
veacul al șaptesprezecelea pare a. nu fi decât o. 
lungă şi dureroasă pregătire ă poporului nos-.; 
tru, pentru” aceasță. grea îngenunchere în pră- 

gul pieirii, 'Boerii se gândesc numai cuin să-și 

scape capul şi averile lor.: Unii „caută încuscriri 
cu Grecii din Fanar, alţii pleacă *? n pritlesgie 

— Puţini mai au frumoasa mândrie a strămo- . 
- ilor, cari-și prețuiau cinstea — a lor şa țării —. 
„mai mult decât vieaţa. |” - 

Desele schimbări de Domn, aduc în cei din- 

„tăi 33 do -ni ai. veacului acestuia, atâţia Greci
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atâta asuprire, încât iar încep țările -a se. 
>. sparge 'şi oamenii a se sălbătici.. O încercare 

de răscoală, în Moldova sub Radu Mihnea şi ?n 
Muntenia sub Alexandri. Iliaș, e. înăbușită iîn 

„sânge. Peste cincisprezece ani boerii: urzăsc iar | 
stârpirea Grecilor. De astă' dată ei cumpără 
puternieui “sprijin al lui Abaza, pașa Silistrei,; 

, prin el, izbutesc a face Domn în Muntenia 
e Aga Matei . Basarab, în primăvara! tănului 
1633 şi ?n -Moldova pe Vornicul Vasile Lupu, 

- în vara anului 1634. De 
Dar împotriva Grecilor nu se piateă donină, 

şi cei doi Gospodari Vor să domnească. Deci 
îndată ce-şi văd visul cu ochii se "nconjură, 
şi ei de Greci, şi tot lor li ncredinițează bogă- 

" țiile şi slujbele ţării. 
Vasile Lupu îşi aveă şi oastea alcătuită mai 

toată. numai din „Greci, şi poate că: Şi lăcomia 
- 10 îl va fi împins la acel nenorocit războiu îm- 

potriva” lui Mateiu: Basarab, în locul căruia um- 
blă să-și pue pe feciorul lui, ca să: aibă şi ţara 
'Muntenească în stăpânirea lui. | 

„O, mesăţioasă hire a 'Domnilor spre lăţire Şi 
| avuţie oarbă, — zice :Miron Costin — pre'cât sc 
mai adaoge, pre atâta râvnește! Pohtele Dom- 
ilor 'şi 'Impăraţilor | mau “hotar; având mult, 
"cum mar aveă' nimică le pare; pre cât le „dă 
“Dumnezeu, nu se satură; având Dorhnie, cin- 
ste, şi mai 'mare,. și mi late: “țări pohtesc... 

, Zece Dervişi perua covor pot încăpeă, eară doi 
" Impărați într'o fariă ma încap, “spune un pro- 
verb turcesc”. i D= ii
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vi- 
teazul bătrân Ma-" 

tei “Basarab. Dar 
bucuriă” şi  adevă- 

" ratele foloase erau: 
ale -Turcilor.  Pu- 

terile Voivozilor se 
măcinaui între - ele ; 

după fiecare luptă, 
şi biruit şi birui-: 

it Din luptele acestea a eşit pururea biruitor 
i 

    
     

   
A tor trebuiau să tri- 

tag 4 IN 5 > A Pa 

ae E E RI i) „meată câte-o nouă 

tan SN | sumă ide bani, ca 

4 RI FAT ca N “să fie din nou -in- 

tăriți în Domnie. La Constantinopol se 'păstră 

în totdeauna, în iatacul Vizirului, câte-un Dom- - 

nişor „de sămânță”, și vai de „Vechilul” care + 

nu puteă da cât şi de câte ori i se cercă! Că; 

„soarta lui eră “în mâinile Turcilor, şi “foarte 

“uşor se puteă ?ntâmplă ca, odată cu domnia, ma- 

zilul săşi piardă și vicața. OC 

Văzând dela o vreme cei 'doi Gospodari câtă 

:stricăciiine și risipă-și aduc unul altuia, au fă- - 

-cut pace și sau întors cu grijă spre multele 

nevoi din lăuntru. Ş'au avut şi. dinspre partea, 

“Turcilor linişte și îngăduire, cum mau avut alți 

Domni. La fiecare trei- ani își cumpărau alt. 

 îrman;- Caşă umblau acum! 'idomniile, numai 

pe trei ani. Işi plătiau” regulat haraciul, care 

:sporiă din ce în ce, trimeteaut daruri scumpe 

i 16
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ocrotitorilor dela Stambul şi căutau, pe- cât, pu- 
teau, să mpace și țara, de care li-eră milă, dar 
şi pe Greci; de cari se temeau. i 

__ Aşă Cau' dăinuit în domnie Vasile. Lupu 19 
ani şi Matei Basarab 21 — o afdevărată, minune 
pe vremile acelea viclene şi neastâmpărate. Ş'au 

„clădit biserici, au înzestrat mânăstiri și pe unele 
cu zid" le-au împresurat, şi le-au întărit ca pe. 
“cetăţi de țineau în ele tunuri şi oaste: pentru zile 
de "nvăluiri ;. au însufleţit iar: ţara, adunând 
pe fugari “dânidu-le pământuri, şi. urzind „slo- : bozii”, sate scutite de bir şi ide slujbe, în preajma „ mânăstirilor şi -?n- siliştile de pe lângă târguri. “Cărturari, descâlcitori amestecatelor vremi, în- cep, să, "'nșire n -fruimosul graiu românesc, mult: zbuciumata vieaţă. a neamului . nostru, şcoli şi: tipografii răsar. în oraşele de scaun' şi pe la mânăstirile mai bogate. — cărţi de rugăciuni şi Pravili se alcătuesc, şi, pentru ?ntâia oară ?n „biserici, dela. una din cele două străni, începe să răsuna şi ?n limba țării cântarea leturghiei, „e se crezuse până atunci că; numai în slavonește şi ?n grecește poate fi auzită de Dumnezeu. Ca de-un îior de Primăvară încep să. se desmor: 
țească şi să iasă ?n lumină puterile sufleteşti. Ale „neamului. românesc, Dar mişcarea pornită; în-. 'viorarea asta obștească, e asemeni florilor a- măgite “de căldura timpurie a celor dintâi zile: frumoase, îndărătul cărora pândește înco toană. “de iarnă. a a 

Un zăstâmp de răsuflet — gi valurile reîncep.
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„+ In toamna anului 1650 Tătarii potopese Mol- 

„idova. — Nu-și aduceau aminte bătrânii, de când 

"se ştiau ei, să mai fi pomenit o așă de vajnică 

bântuire. a Pe 
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Miron Costin, pe vremea aceea băetan ide 

vro.17. ani, scrie mai: târziu în cartea de însem- - 

nări a Moldovei, începută. «de Vornicul -Ureclhe : 

„Vasile-Vodă văzându-se la -grijă. şi spaimă ca 
aceea, că luase Tătarii până sub-târg hergihe=
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liile şi a slujitorilor cai au apucat, au pornit 
pre iDoamna-și “împreună cu carele .boerilor 

prin frânturile codrilor, pre la Căpoteşti spre 

Cetatea Neamţiilui ; apoi şi 'singur Vasilie Vodă. 
au ţinut multe. zile scaunul, ce sau mutat den 
laşi în nește poeni,. în. codrul “Căpoteştilor ; şi 

s'au aşezat acolo în codru cu curtea, lăsând în 

laşi puţintei dărăbani de apărarea curții ; carii, 

"dacă au văzut mulţimea de Tătari den ceas în 

ceas adăugându-se, şi cu Cazacii amestecați, au 

lăsat cu noapte curtea pustie, și aur eşit şi aceia, 

Și au'ars atunci tot oraşul; unde şi unde au ră- 
mas câte o dugheniţă ; curtea domnească, casele. - 
bocteşti, tot. oraşul, întro mică de ceas, cenuşă 

sau făcut; eară “mânăstirile” au hălăduit, (că 
- mau vrut Cazacii :să 'dodeiască den poronca. lui. 

“Hmil Hatmanul, şi Tătarii mau putut, că erau. 

- si oameni cu sineţe închişi pren mânăstiri. Nu- 

mai la mânăstirea Treisfetitelei, oamenii ce-au 
fost acolo închiși, adcșo le-au "venit primejdie ; 

„că arzând târgul, den para focului s'au aprins ȘI. 
-snănăstirea. Dece, au căutat o samă” de oameni, 
„de arşiţa şi de groaza focului, a “eşire pă o pbr-: 
tiță ce 'este pen zid pe despre Bahluiu, şi acolo 
au luat pre mulți oameni în robie Tătarii, şi 
mulți. și în heleşteul Bahluiului Sau înecat de! 
groaza robiei. Au oblicit Sultanul şi Hmil Hat- 
manul de fuga lui Vasilie Vodă, şi au. trimis un 
'Mârzag la Vasilie Vodă întrebându-l, _căj ce au: 
fugit den scaun? 'De şagă este întrebare: ca 
aceasta la vreme ca aceea”.
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Şi cum o nenorocire de obiceiu nu vine sin- 
gură, eată că după! ce se retrage potopul Tă- 

tarilor, încep frații între dânşii iarăși să! se ?n- 

vrăjbească. Porneala. se face de la Gheorghe: . 

Ștefan,. logofătul lui Vasile Lupu. Imbogățit 

din 'mila stăpânului şi răbdarea norodului. Gheor- 

ghe Ștefan cugetă că nu i-ar stă rău pe-.cap 
coroana' domnească 1). Pleacă din ţară, capătă 
sprijin dela 'Matei Basarab şi dela Racoți Dom- 
nul Ardealului şi. vine .cu războiu asupra lui 

Vasile Lupu.-Biruitor la început, biruit în urmă, 
fuge -la Domnul "Munteniei. Vechea ură dintre 
cei doi Voivozi se redeşteaptă. La Finta, pe lunca” 

Jalomiţii, dini nou îşi măsoară "puterile, şi din 
nou bătrânul Basarab învinge. Fără oaste, numai 
cu ce-i pe el, Vasile Lupu fuge — şi fuga astaj 
e începutul prăbușirii, din care nu se- va mai 
rădică. - . a! i 4 

.
 

De jos pornise acest învăpăiat fecior de Al- 

banez, şi până la cea mai înaltă treaptă ajun- 

sese. Eră viteaz, și harnic -la treabă, şi iubitor 

de ţară, şi om cu multă ?nvăţătură pentru vre- * 

mile-acelea. 'Dar firea lui aprigă îl împingeă 
mereu la lucruri nesocotite, şi ceea ce a dobân- 

  

1) Gheorghe Ştefan Vodă când eră Logofăt mare, au fost 
şăzând odată în divan cu toiagul în gură : iar Iordachi Can- 
tacuzino cel bătrân, vel 'Visternic: „Ce zici în fluer Dum- 
ncata, Logofete ? Iară el au răspuns :, „Zic în fluer să mi se 
coboart caprele de la munte, şi nu mai vin“. El au răspuns - 

în pildă, și alţii nu s'au priceput că el aşteptă oștile Ungu- 
Teşti să vie de preste munte. - | 

„_r- Ion Neculce („0 samă de cuvinte“). -
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"dit cu istețimea și vrednicia minții, a pierdut 
cu neastâmpărul și nesaţul inimii lui. o 

Zice iarăși :Miron Costin despre căderea asta, . 
„de multă jale și de adânc înţeles. învăluită::. 
"„„Precum Îmunţii cei înalţi și malurile cele înalte; 
când se năruesc de vro' parte, precât sunt mai 
înalți, pre atât și durăt fac mai mare .când se 
pornesc, și copacii cei mai nalți mai mare sunet 
fac, când se oboară. Așă și casele cele nalte şi 

 întemeete cu îndelungate vremi, cu mare risipă 
„purced la cădere. când câd.. Intracel chip şi 
asa lui Vasilie-Vodă, de-atâţia ani întemeată, 
cu mare cădere şi risipă, şi.apoi la deplină. stân- 
gere au purces de-atunci”. "" Rea 

Gonit idin ţara ?n care fusese atotputernic 
şi pe care maveă. so. mai vadă, ajunge, după 
zadarnice ?ncercări de a se mai râdică, în închi- 

_soarea celor Şapte Turnuri de la Constantiro- 

"Domn, Gheorghe Ștefan). . + 

pol. Soţia și copiii, şi tot cd-a avut el pe lume, 
sfetnici. credincioşi, . curți împodobite, : odoare 
scumpe, 'averile lui toate cad în mâinile noului 

1) Gheorghe Ştefan Vodă după ce au prins pe Toma - 
-- Vornicul Cantacuzino în Suceava, l-au imbunat până a a- 

-duce pe fratele său Iordachi Cantacuzino din țara Leşească, 
“cu giurământ, de-la Camenița: şi apoi prinzând pe amân- 
'doi fraţii, i-au inchis pre amândoi îraţii, împreună cu Doamna 
fui Vasilie Vodă, la Buciuleşti, şi acolo multă groază le fă- 
ceă, şi um9lă noaptea cu luntre ore apa Bistriţei, de-i speriă 
că-i vor răsturnă în Bistriţă. Și le-au luat tot ce au avut, 

".» şi sate, și haine, şi odoare, și bucate, şi bani-gata nouă- 
zeci de mii de galbini de aur Ungureşti! Şi au trimis pre 
Armașul ce! mare. pre Hăbăşescul, să-i omoare; ce, Hăbă- 
sescul nu s'au grăbit cu moarte ; şi au.scris în două rân- -
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“Voivodul !IMunteniei nu e hici el mai norocos. 
O .răscoal! a Șeimenilor. lui şi uneltiri de-ale. 
boerilor, . pururea nemulțumiți, îi amărăsc cele 

„din: urmă clipe “ale. vieţii. Pe unii cu bani, pe 
„alţii cu sabia-i împacă, şi stă paznic ţării până. 

- la sfârşit.. In ziua de 9 April 1654. — un ianj. 

după izbânda de la Finta — Matei Basarab. 
“se stinge ?n scaunul lui de la Târgoviştea. .- 

Boerii aleg Domn pe Constantin Şerban Ba- 
„Sarab,.un fecior din flori al lui Radu-Vodă 

„ Șerban. Sultanul îi'dă întărirea cuvenită, plătită 
de astădată aproape Cun 'milion de lei. 

Drept şi milostiv e Domnul, dar. vremiles:' 
„covârșitor de grele. Sleindu-se -visteria şi ne - 

  

- duri Gheorghe Ştefan Vodă numai să-i omoare. Eară al trei- . 
lea rând scriind Gheorghe Ştefan -Vodă la Armaşul Hăbă-, 
şescul numai să-i omoare, și stând cărţile gata pre măsă, 

„întru acel ceas au sosit un căpitan din țara Muntenească, 
- anume Uşurelu!, cu cărţi de la Constantin Vodă Basarab, 

"Domn nou, poftind cu scrisoare pre Gheorghe Ştefan Vodă 
să-i sloboade pre acei doi boieri să nu-i omoare ; eară de-i 
va omori vor strica prieteşugul şi să fie gata- de războiu, 
Şi Gheorghe Ștefan Vodă nu ştiă - nimică de moartea lui 

”Matei-Vodă, că cum au murit Matei-Vodă au şi rădicat 
-Domn pre Constantin Vodă slujitorii, și boierii, şi ţara. In- 
tru acel ceas au căzut cu rugăminte Constantin Postelnicul 
Cantacuzino fratele Tomei Vornicului şi al lui Iordachi Vi- 

”.. sternicului. de au scris Constantin Vodă Basarab la Gheor- 
ghe Ştefân Vodă, precum s'au pomenit mai sus, Şi căpitanul 
acela ce au venit cu cărţile într'o zi şi într'o noapte din 
Bucureşti de au agiuns în laşi, i-au pus Muntenii nume de . 

- atunce L/şurelul ; carele după aceea, multă. milă au avut * 
de ia Cantacuzineşti; şi aşă, cu această tamplare, i-au: 
ertat Gheorghe Ştefan Vodă pre aceşti doi boieri, şi le-au 
dat moşiile inapoi; eară altă nimică nu le-au dat ce le 
uase, pi Se . PI 

- _Ion Neculce („0 şamă de cuvinte“)
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“mai fiind chip ld& ţinut oastea cea multă ide: 
I€fegii aduși. din: toată lumea, biocrii sfătuese 
pe 'Domn, să dea drumul. Seimenilor. . : A 
"Dar aceștia nu vor să plece, și braţele plă- 

_zite de ţară ca s'o apere, se ?ntore împotriva ei: 
Aleargă so. scape Racoți cu :Ungiurii lui, şi 
după ce sfarmă oastea. îndârjită! a Seimenilor,. - 
buluciţi la Șoplea pe valea Teleajenului, '"por- 
nesc jafurile și “cruzimile Ungurilor, mult mai 
sălbatice decât ale răsculaților. — Racoți cere 
“lui Constantin Şerban, în schimbul „binelui pe | 
“care i-l făcuse”; să! vie şi el alături. de Gheora | 
he Ştefan -Domnul Moldovei, la războiul ce-l * 
plănuiă împotriva Leşilor. Turcii, aflând, îi mia- 
zilesc pe câte-și trei, şi alt val s'abate peste ţă- 

„rile Române. . Pa | 
„..* ” Oaste de Turci şi de Tătari, după, ce aşază, pe 

Radu 'Mihnea ?n scaunul de: la Târgovişte şi pe 
_ Gheorghe Ghica!) ?n scaunul. de la laşi, pradă, 
subt ochii noilor 'Domni, cele două grădini, ră- 
    

1) Ghica-Vodă, de neamul lui fiind Arbănaş, copil tânăr “au purces dela casa lui la “Țarigrad să-şi găsească un - “stăpân să slujească, şi cu dânsul s'au mai luat un copil de „Ture, iar sărac, din satul Kiupri; şi mergând amândoi dimareună la Țarigrad, multe vorbe bune au vorbit de „Vor găsi pită să se caute unul pe altul. Şi. au zis .Ghica- Vodă: „tu eşti Turc, poţi să agiungi să fi om mare: şi ce mi-i face ore mine atunci? Eară Turcul au zis atunce: 
- ade voiu fi cu om mare, te voiu face de vei fi mai mare în Kiupri giudecător, „Şi mergând în Țarigrad, s'au despăr- | ţit unui de altul să-şi caute. stăpâni. Deci copilu! cel de. Turc au nemerit la un agă, ce eră de curtea Impărătea- „Scă ; ŞI au slujit aşă, din stăpân în stăpân; până au ajuns * e eră Paşă,; şi fiind Paşă sărac, aveă un prieten Musaip Împărătesc ŞI pre acea vreme 'se tâmpla de erâ multe
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“mase fără! paznic şi “fără îngrădire. Căci: nici 
- Mihnea, nici“ Ghica, 'Domnii anului 1658, şi. 
nici urmaşii lor, pentru lungă și amară vreme 

de aci încolo, nu sunt străjeri vrednici şi gata. 
„de jertfă, nu sunt mântuitorii pe. cari-i cer ma-. 
rile dureri ale poporului român. Oastea se: îm-- 
puţinează, birurile: se ?nulțesc, — 'Domhii se: 
    

zurbale în Țarigrad. de nu se'mai puteă aşeză Poarta.. 
Deci, Kiupruliul au zis către acel prieten Musaip de casa 
Impărătească : „de m'ar pune pre mine Vezir, eu aş potoli - 
zurbalele aceste“. Eară Impăratului i se supărase cu zur-— 
balele, şi se miră ce va face, şi întrebă sfat şi pre unu! , 
şi pre altul; şi aflând vreme acel Musaip Impărătesc au.: 
spus Impăratului că este un Paşă sărac, şi el zice să-l: 
pui Măria ta Vezir, că a potoli toate gâlcevile aceste, pre 
carele îl chiamă Kiupruliul. Deci Impăratul îndată l-au adus." 
şi l-au pus Vezir ; îndată 'au şi pus de-au strigat oaste, şi 
pre altă parte au începuta tăiă capetele celor vicleni, până 
i-au speriat, de au aşezat toate zurbalele; şi au rămas Ve-. 
zic lăudat la Turci, precum s'au văzut şi se vede şi până. 
astăzi neamul lui. Eară. Ghica-Vodă intrând în Țarigrad au. 
“nemerit ia Kapikihăile Moldovinești de au slujit; apoi au 
venit ia Moidova cu neguţitorie;. apoi la Vasile-Vodă tot: - 
de un neam Arbănaş. şi vrând şi Dumuezeu, au agiuns- 
de au fost Kapi-Kihaie la Țarigrad, şi Vornic mare aice la 
Moldova. Deci, tâmplându-se atunce la vremea lui Gheor- 

„ghe Ştefan Vodă, de au fost la Poartă cu alţi boeri, Vezi- 
rul văzându-l l-au și cunoscut cine este, ceară Ghica-Vodă 
nu-l cunoşteă pre Vezirul.. Dec, Vezirul . Kiupruliul,.. au şi: 
“chemat pe haznetarul lui şi i-au zis în taină: „Vezi cel 
boer bătrân Moldovan ce stă la divan, să-l iei şi să-l 
duci la odaia ta, până s'a ridică divanul, și apoi sa-l a- 
duci Ja mina în taină, că-mi trebuește“, Eară Ghica-Vodă,. 
după ce-l luase dintre cei alţi boeri se spesiase tare, că 
nu ştiă- povestea ce este; şi după ce s'au rivicat divanul 

„Şi l-au dus fa Vezirul, l-au întrebat Vezirul ce om este, - 
și de unde este, şi au zis: „Cunoaște-mă pre -mine, au 
ba?“ Eară Ghica-Vodă stau spus de unde este de locul: 
lui, eară-a cunoaşte pre. Vezirul nu-l cunoșteă, Atuuce Ve- 

„ zirul Kiupruliul s'au spus, şi au zis: „ţii minte ce am vor- 
bit când veneam amândoi pre cale? şi au zis: de ai uitat.
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schimbă din ce în ce mai des; şi de numele lor '- 
nu se mai leagă nici o ispravă, nici măcar :0 
încercare vrednică de luare aminte. Când: NU-S 
de ajuns banii ce se cară la Țarigrad, pentru 

-. dobândirea ori păstrarea -unei . domriii, vin Oş- - ile vecinilor, Tătari, Leşi sau Maghiari, aduse, - 
urgie pe biata: ţară, tocmiai de cei cari Sar că- 
„dea s'o apere. Stepene de scoborire sunt .Diomnii 
Românilor de aci încolo, şi chiar atunci când se ? arătă. câte unul mai vrednic şi mai îndelung 

stăpânitor, el pare a nu mai însemnă. decât un 
popas doar în această cumplită prăbuşire. “La “Constantinopol, împuterniciţii Apusului rămân uimiți de bogăţiile ce se storc din ţările noastre N “și de “marea putere de. îndurare a poporului io- znân. | 

pururi 'slăvite, numele celor dintâi cărturari ai : noştri: Ureche, Miron “şi Neculai: Costin, :Ne- „„“ulce, Cantemir, în: Moldova: călugărul Mihail 
! 

Pe fundul acesta întunecat strălucesc, ..dea: 

. 

  

“tu, dară eu n'am uitat ; şi eată că te voiu face 'Domn în | oldova ; numai să taci mulcum*. Eara Ghica-Vodă au -Şi mers de i-au. sărutat mâna, şi s'au rugat atunci pentru stăpâne-său să-l lase să fie Domn, să nul mazilească. Eară Vezirul au răspuns: „acum de odată îl las să ţie: “cară mai pre urmă Cuvântul meu gioş nu-l voiu lăsă; ce te voiu face pre tine. „Şi pre urmă chemând la Poartă . -pre Gheorghe Ştefan Vodă să meargă, au: . "Vodă Domn în Moldova, . după Cum: scrie letopiseţul. Aşa: -au fost povestea eşirei celor doi oameni, Kiupruliului Ve- zirului și Ghicăi-Voda : că unde este voia lui Dumnezeu -:se biruesc toate firele omeneşti. . . 
- Ton Neculce („O samă de cuvinte“). 

N 

y
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Moxa, Constantin Căpitanul (Filipescu), Radu. 
Greceanu," în Muntenia. i - 

In anul 1660 e O-așă secetă și uscăciune în: 
toată Moldova, că nu se zăreşte frunză pe co-= 
pac, și. drumurile nu se mai osebasc de ţarine, 
și vitele mor pe câmp, :şi. oamenii mănâncă! pa= 
pură uscată, de unde i S'a și tras porecla: de: 
„Papură-Vodă”  ';Domnului - de-atunci, noului. 
Domn Ștefăniță, un copilandru. de vr'o 16 ani. - 
fecior lui Vasile Lupu. LL a 

In anii următori a fost, chipurile, belşug şi. 
Sau făcut de toate; da ce folos? Că. Diomnii ce: 

„se perindară ca: Eustațiu Dabija „ce bea vinul ? ; 
„cu oala”, şi .Iliaş-Vodă ce nici limba ţării mo... 

” Știă, şi-mai ales Gheorghe Duca1), vestit pen-- 
tru patima banilor. — se 'năpustiau lacomi asu-. 

1)... Că eră tara piină de oameni, şi cu hrană, şi cu: 
agonisită bună. Eară în al treilea “an al domniei „lui, în. 

„anul 7180 (672) rădicatu-s'au? Haânceşiii cu toţii Orheenii. 
şi Lăpuşnenii cu oaste asuora lui, pentru ' urăciunea Gre- 
cilor ce adusese pre mulţi de la Țarigrad, şi mai ales- 

- Pentru Cupâreşiii ce erau aice în: ţară, Deci viind Hâncul,, 
și cu Darac 'Sardarul aice în laşi, cu' toate oștile, strigau 

"să-i priză pre Greci să-i omoare. Fugit-au toată boeri- 
m>a, Car încotro au putut. Eară Duca Vodă,-văzând că 
S'au râdicat atâta-ţară asupra lui, au +şit din curtea dom-- 
nzască cu toată casa lui; și: au purces în gios pre iaz ;. 

„cară Hânceştii au intrat în. curtea -cea domnească, şi prin 
cas2le boereşti şineguţitoreşii: prih-târg, stricând. şi. jăcu- 
ind, şi prinzând pre Greci; pre câţi i-au găsit, pre toţi! 
i-au omorit. «. 

a Ion Neculce” 

„De atunci, de la răscoala Hanceştilor, a rămas şi vorba: “Vodă da și Hâncu ba 1. a |
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“Pra ţării, şi mai rău decât lăcustele prefăceau 
belșugul în. foamete. a : 

Pe vremea aceea Turcii. purtau Tăzboiu cu 
“Polonii şi noi trebuii să. hrănim oastea *mpă- 
ratului. Domnul căruia Paşa îi porunciă ca unei 
slugi, şi-l amenință cu bătaia,. trebuiă să, ?ngri- 
jească de drumuri, de poduri, de fân, da co- 
nace, de „toate — și cât se vânturau Turcii prin 
țară şi pe la hotare, nici el, nici boetii, înici 
norodul nu mai aveau chip să răsufle de sălbă- 

“tăciile lor. Ă i j e 
„Şi când plecau Turcii, veniau Tătarii, şi când 
plecau Tătarii veniau Leşii — iar Grecii for- 
fotiau în toate părţile, negustorind şi sufletul 
din om, vînzând şi. cumpărând! de la ţolul săra: 
cului pâmla mitra Vlădicilor şi pâmla coroâna, 
Domnilor. : i ÎN 

De. patru ori şi-a cumpărat coroana Duca- 
Vodă. Se spuneau basme de bogăţiile lui. Şi cum! a sfârşit-o!... Rădicat de la masă, chiar în - „Ziua de Crăciun, din porunca lui Petricăicu- „Vodă, batjocorit, despoiat până şi 'de hainele de pe el şi trimis surghiun în Polonia, unide-a şi murit, a 

- „Când îl duceau 
îl pusese î 

:murg, 

pe drum, zice Ion Neculce, : 
nitro sanie cu 'doi cai, tinul alb şi unul şi cu hamuri de teiu, că vai de dârisul, „ocări şi sudălmi de auziă cu urechile; și ajun- „gând spre Suceava. la un sat, au poftit puţintel . „lapte să mănânce ; eară femeea; gazda, i-au răs- 

puns: „N'avem lapte să-ți dăm, că au mâncat
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Duca-Vodă vacile din fară, de. Par mâncă vier- 
mii iadului cei neadormiţi P? Că nu ştiiă fe- - 
meea „aceea că este 'singur .Duca-Vodă ;; jeară 
Duca-Vodă, dacă “au auzit așă, au început a 
suspinare și a plângere cu amar”. : 

Soţia lui, Doamna ' Nastasia, s'a: măritat la 
bătrânețe “un grec şiret de la Constantinopol,. 

„care, după ce i-a luat toți banii a lăsat-o pe dru- 
muri „Săracă şi ocărită, de voroava pamenilor - 
şi cu o casă plină (de'copii”... spune cu jale dul; - 
cele povestilor al acelor zile amărite, 

Cătră sfârşitul veacului al XVII-lea Turcii 
Sunt biruiţi de Nemţi sub .zidurile, Vienei, şi 
de aci ?ncolo puterea lor: în Eunopa începe să 
scadă. Asupra țărilor Române se *ntind. din ce 
în ce mai lacomie şi mai hrăparețe mâinile ve- 
cinilor. Le vor şi INemţii cari-au smuls Buda 
Co bună parte din Ungaria, de la Turci, — 
le von şi Leşii al căror Craiu, trufaşul Sobieţchi, 
bate cetățile fără apărare:ale Moldovei, câ să-și 
arate puterea, —.1e vor Tătarii, al căror Han 
mereu le cere Sultanului, pentru cei doi fii ai 
lui, — le vrea şi. Rusia, care găsește“că pacea 
de la Carlovitz:) dând “Austriei Ungaria, Ar-. 

  

1) După multe târgueli de toate felurile, se pune capăt războiului dintre Creștini şi Turci, prin pacea de la Car- lovitz, ale cărei desbateri incepute încă din toamna anului 1688, prin marele dragoman al Porții. Alexaodru Mavro- Cordat, iau sfârşit-de abia la 26 Ianuarie 1699. De la bă- tălia de la Mohaci care-a adus îngenuncherea Ungariei au trecut 173. de ani. Aproape tot ce-au cuprins “Turcii cu armele în vremea asta, li s'a luat înapoi cu pacea de la Carlovitz, -
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“dealul şi Croaţia, rădică stavilă ?n cale-i o îm- 

4 Părăţie prea puternică. Şi câţi le mai vor din . 

lăuntru, dintre boerii stârniţi de. prea multă 

bogăţie, 'dintre marii. postelnici, dintre Dom- 

nii cari, îndulciţi cu -stăpânirea unei ţări, jin- 
“ duesc: şi la cealaltă. -Așă Constantin Brânco- 

“*  veanu, Domnul “Munteniei, (nepot fostului Domn 
„+ - Şerban Cantacuzino, :prietenul Nemţilor :) işi Con- 

a... >. N 

1)... ceară Kara, Mustafa Vizirul luând, toate - oștile 
S'au dus dirept ia Viena' Austriei, unde e scaunul Impăra- 
tului. nemţesc, şi au început a bate de toate. părţile ceta-. 
tea: iară pe: Tătari i-au slobozit să prade, și au mers 
cale de trei zil: dincolo de Viena toate arzând, prădând 
şi robind, Şi fiindcă Nemţii nu ştiă năravul ' Tătarilor, nu 
fugiă, şi aşă foarte mulţi au venit robi la Tătari. Leopold: 
Impăratul - văzând această nevoe mare ce venise:asupra 
ţărilor lui şi necrezându-se . numai oştilor.. sale, au trimis 
Poloni de au. cerut” agiutoriu. Deci până au venit Polonii, 
Turcii aşă bătvă cetatea cât gândea cei din lâuntru săo. 
dea acum în mâinile Turcilor. Eară Şerban şi :Duca 
Domnii Românilor aveă coriurile sale despre Dunăre, şi 
aveă poruncă de la Vizir să facă pod peste Dunăre:ci 
ci lucră încet ca doară mai curând ar veni oastea crești- 
'nească să dudue pe spurcaţii Turci, carii eră aduşi de 
Uuguri impotriva Împăratului celui creştinesc. Afară dea- 
ceasta Şerban Vodă pre ascuns se  inţelegea cu Nemţii 
prin cărui, şi odată a avut pre.un Pater lesuit mult timp 

- ascuns în Cortul său, şi când mai voiă :Nemţii să dea ce- 
" tatea, trimise pe lesuit de le spuse, bărbăteşte să sa a- 
pre încă patru ceasuri, că Turcii gată iarbă de puşcă sau . 

" pravul și vor încetă de a bate până li se va aduce,și 
au ridicat Şerban-Vodă şi o cruce de lemn de. stejariu 
intru pomen rea. sa și a tuțuror Româniţor. carii mult se 
munciă şi se rugă lui Dumnezeu ca.să nu ia Turcii ce- 
tatea de la creştini *. . ps care a cruce au scris. . „Inăb- 
ţarea crucii este ţinerea lumii. Crucea e podoaba bisericii, 

.. Crucea paza Impâraţilor, Crucea intârirea. credincioșilor, 
Crucea mărirea îngerilor şi rana dracilor. Noi Șerban 
Cantacuzenul din mila lui Dumnezeu printul Moşteanul şi” Domnul ţărei Munteneşti am ridicat crucea aceasta .. ... 
întru veșnică pomenirea noas:ră şi alor. noştri, pe vremea 

7 x
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stantin Cantemir al Moldovei, tatăl: mârelui căr- 
turar Dimitrie Cantemir, se. pârăsc şi se Sapă 

- mereu unul pe âltul: ci: banii Brâncoveanului 
se dovedesc la Stambul -mai tari Chiar și decât 
Grecii lui Cantemir. :De altfel amândoi Gospo-. 
darii stau :subt -ascultarea Sultanului, și boerii 

Să „cari 'mcearcă s'a- 
bată pe altă albie 
destinele țării, plz- 
tesc adesea cu zi- 

lele lor asemenea 
“ispită. . 

Cel mai de 
frunte “scriitor al - 

“vremii, cronicarul 
Miron Costin, îni- 
preună cu frate-său 

-Velicico,/ buni pri- 
eteni Poloni- 

PP. „lor, sunt uciși din 
_ ba * porunca  Domnu- 

lui, după îndemnul ' boerilor credincioși Turcilor Și faptul că ?n Muntenia a putut Brâncoveanu să domnească douăzeci şi cinci de ani, se datorește nu: numai banilor lui ce păreau că iu se mai Sfârșesc, dar și supunerii pe care o arătă Padișahului. 

    O
 

Pa
 

În 

Când Vizirul Kara-Mustafa-Paşa_ocolise Beciu) din Austria de gios în 12 septemvrie din anni 1683. Călătoriule adu-ţi aminte că vei muri&. e . = : o. | Din Hronica Românilor de Şincai. De'ia Şerban “Cantacuzino a început să se cultive po- Tumbul în ţară la noi...
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In anul 1711, când Petru cel Mare îşi. în- 

dreaptă privirea şi spada spre Constantinopol, 

Brâncoveanu socotind .că Ruşii au să, fie Dirui- 
„tori sa dă de partea lor.:Șe dă, și nu, se dă: 

SE “cum e mal ră, 
Om „cu două sc- 

_“coteh“ el stă cu 
„oastea şi cu inima 
la mijioc, îngrijat 

- nedumerit încă... 
Ruşii sunt învinşi 

„în  bătâlia dela 

* Stănileşti. Dumi- 
tru: Cantemir, 

Domnul  Moldo 
vei care fusese cu 
ei, acesta pe 
față 1), scapă, ca. 

„prin urechile acu: 

3 lui, de urgia Tur- 
cilor,. şi fuge "n Rusia, unde trăeşte în mare cinste 

la curtea "Țarului. Căci e un scriitor vestit, şi unul 
din cei mai învăţaţi oameni din Răsăritul Europei- 

  

o N 

1) Indată după încheerea tratatului cu Petru cel Mare, 
Domnul obșteşte ?n toată ţara pasul acesta : „Noi Dimitrie 

- Cantemir din mila lui Dumnezeu Domnui ţării Moldovei că- 
tră Mitropolitul, episcopii, boerii, căpitanii şi toţi slujitorii 
pământului moldovenesc, facem ştiut că întru cât dușmanii 
creștinătății, Turcii, m'au respectat tratatul încheiat di pre- 

„ decesorul nostru Bogdan, prin care ţara se obligă a plăti 
„ Sultanului numai 4000 de galbeni, 40 de cai și 24 de şoimi. 

pe an, şi au introdus in ţara Moldovei tot soiul de asupriri, 
dărâmând sau ocupând cetâţile ei, învoind Tătarilor ao 

1
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Brâncoveanu idomneşte încă trei ani, mereu 
neliniștit, bolnav de griji — mărirea lui fiind | 
din acelea „cari. se pot pierde. Şin adevăr dece 
i-a fost frică ma scăpat. | E _ 

Intr'o dimineaţă din primăvara anului 1717, 
vine aga Mustafa, îl ridică din scaun şi, ca pe 
un făcător de rele, îl duce, împreună, cu. toți 
ai lui înaintea Sultanului ;. Mustrări, încfiisoare, 
chinuri, pentru a-și mărturisi “averile câte şi 
pe unde sunt, — până ce, în sfârșit, "banii. şi 
stăruințele noului Dom, Ştefan Cantacuzino, 
izbutiră pe deplin : în ziua de 15 August, pe ună . 
din pieţele de pe inalul mării, față fiind! Padişa- 

" hul şi “marii “împuterniciți. ai . țărilor 'apusene, 
„hangerul igcalatului, din cinci „fulgerări, făcă 
să cadă "nsângerate cinci capete de oni: înge- 
nunchiați la rând, cu mâinile legate la spate, 
“osândiţii îşi primiră tmoartea frumios-; întâi căzii 
“capul Văcărescului, ginerele. lui Brâncoveanu, 
apoi al lui Constantin, cel mai mare dintre. fe- 
ciori, apoi al lui Radu; iar când veni rândul lui 

prăcă, luând în robie pe fii şi soțiile noastre spre a-și face râs de ele, sporind pe fie-ce zi tributul. până la așa grad că au devenit cu neputinţă de răspuns, noi ne-am unit cu împăratul milostiv şi credincios. al Rusiei, Petru Alexievici, care au ridicat arma spre a mântui pe. creştini, din jugul robie mohametane., Prin nrmare tot omul din această țară să iă armele spre a-i veni în ajutor, căci care nu va urmă astieliu îi se.vor confiscă averile“, a - Boeri şi norod, dar mai ales tagma bisericească întâm- + șiă cu bucurie și cu mazi sperenţe de mântuire vestirea acestui pas: „Rusul își face cruce ca noi* îşi zic bieţii 
Români; Vai, nu ştiu cât vicleşug şi câtă sălbatecă lăcomie, se pot ascunde subt evlavia unei cruci]... . , 

- “ - 17
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„Matei — copil de 16 ani — 'acesta, înfiorat, se 
uită o clipă .rugător în juru-i, ca şi cum. ar îi 

căutat un ajutor, o mântuire. — -ochii 'neferici= 

tului: părinte se umplură de lacrimi —+ și cele 
două suflete se "mbzăţişară pe. veci 'în: scăpă- 

rarea “celei din urmă priviri. Peste câteva Tuinute 

cinci trunchiuri .pline. de sânge erau aruncate ?n 
mare; iar capetele — înfipte ?n prăjini şi pur- 

tate pe. ulițele orașului, ca să le vadă norodul 
şi ss se cutremure de puterea *mpăratului. ; 

„Hai,. lume — oftează povestitorul acelor 

vremi — cum! se înșală oamenii şi nu se: pot să- 
tură de dragostea ta, şi la ce sfârşit îi aduce pe 

cei ce urmează. voei. tale? Cu adevărat fum şi 
umb:ă, visuri şi păreri este” cinstea. ta! p> 

„Infricoşata privelişte a celor cinci “îngenun- 
chiaţi, cu mâinile legate la “spate şi cu capetele 

'ntinse spre tăere,; înfăţişează toată umilinţa şi .. 
*ntunecata 'nvăluire a ţărilor Române 'din zilele 
acelea. o a



  

      

  

XIX i 

„SUB FANARIOȚI | 
1711 [16 - 1821 | , a 

_ „Să nn dea Dumnezeu omului - 
cât poate răbaâ“. 

( u Dimitrie Cantemir în Moldova Și cu 
„Ştefan Cantacuzino în Muntenia: se în- 

chee şirul” Domnilor pământeni. De aci ?ncolo 
Sultanul trimete -de-adreptul pe cine vrea el, 
fără să mai întrebe. pe boeri, fără să mai ție 
socoteală de datinile țării, ori de glasul vechilor 

"aşezări. Se va amestecă din când în când! şi 
câte un Român printre atâţia Greci, dar nu se-- 
va cunoaște dintre ei. Lucrurile sau petrecut aşă,, 
că nici măcar nu Sa simţit zdruncenul schimbării. 

Dimitrie Cantemir domnise numai şăse luni. ' : , i aa Frica de Turci Va gonit în: Rusia de unde 
maveă să se mai întoarcă: şi unde bucuros şi-ar 
îi dus și-ţara da i-ar jfi stat în mână. Vremile 

? 

de mai târziu au dat scriitorului: slava, de care 
Domnul nu s'a putut învrednici.
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Ştefan Cantacuzino se lăcomise la tronul lui 
Brâncoveanu, mai mult de patima banilor de 
cât 'de mila și dragul ţării 1). Când, bănuit de 
legături . ascunse 'cu Nemţii, e prins de Turci, 
dus şi ucis la: Țarigrad şi el împreună cu tatăl. 
său Constantin (26 Mai 1716), toată țara vede 
în această pedeapsă o răsplată de sus, pentru 
cel ce-a, uneltit pieirea Brâncovenilor. | 

“Şirul “Domnilor fanarioți în amândouă: țările 
„îl deschide Nicolae Mavrocordat: el se aşează | 
;mai întăi în Moldova, pe la jumătatea. lui Noem- 
'vre 1711; sărbătorit de boeri a căror limbă no 
_Știiă, şi cari-s prea fericiţi, că stau la masă: cu 
fiul dragomanului turcesc, ajuns în scaunul lui 
Ştefan, şi nici se mai întreabă de unde-i pâinea. 
pe care-o frâng pe masa de praznic, Si. foarte. 
Sau Dudurat într'acea zi toată. curtea, şi s'au _ 
sculat. boeșii ilela masă, de au giucat în. casa 
cea mare, că acolo se pusese, Masă...” Apoi, 

„după cinci ani de domnie ?n ţara tot. mai săraca 
Moldovei, pentru credința lui neclintită faţă de 
Turci — de Turcii stăpâni — e înaintat la scau- 
nul mai bănos, al Munteniei, în locul lui Ştefan 
Cantacuzino. . _ e a 

Grecul deschide poarta binişor, : zimbeşte 
blând ochilor neliniştiți, netezește cu milă ame- stecată cu teamă fruntea celui 'obidit, și când 
vede cât. de supusă și de blândă-i turma cei 

  

1) „N'au rămas episcop, rosteşte glasul vremilor, n'au " rămas egumen, călugăr, neguţător, boeri mari şi mici, cari „Să-nu fie de dânsul jăfuiţi și prădaţi*.
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, „. ” Şi , ” . Bi > E Sa dat în seamă, îşi scoate frumuşel foarfecele 

şi S'așează pe tuns. Mai din Uşor, mai cu fe- 
reală decât mulţi dintre Voivozii Pământeni, şi 
gândindu-se şi la 'nevoile țării, căci eră om cu- 
minte: de altfel, : stăpân -patimilor lui, şi foarte 
priceput în trebile domniei. Aşă “că în limpe- 
zișul unor timpuri “iai aşezate, ar fi fost -— cu 
toată firea 'lui de grec — 'un bun stăpân şi oblă- 
duitor: pământului acestuia. Dar eră o mânie. 
de valuri pe-atunci, că-i de mirare cum: de se „.. înai ținură bietele noastre ţări! 

Se ridicase o, împărăție nouă la rhiazănoapte. | 
Petru cel mare biruise la “Poltava pe Carol al * 
XII-lea, regele Suediei, își lărgise hotarele. din 
marea Caspică până "n marea- Baltică; şi plănuiă - să-și mute scaunul . din... Moscova la, Constanti- - 
nopol care trebuiă, fireşte, să. ia numele “de 
iTarigrad —. „oraşul Tarului”, Războae mari 
purtau întunecimi. de oști peste pământul nos- 
tru, nimeni nu mai. eră stăpân pe lucrul lui, —. 
la dus şi la ?ntors, creștini și păgâni, biruiţi şi . 
biruitori, ca sălbaticii dădeau busna prin casele . 
oamenilor, prin biserici și prin mânăstiri de jă- 
fuiau tot ce găsiau, şi vite şi robi luau, ca din- 
i”o ţar'a nimăruia. e Sa 

Voivozii, supuși credincioşi ai Padișahului, 
“iu mai însemnau nimic. Boerii erau dezbinaţi : 
imii trăgeau spre Nemţi, alții spre Ruşi, din 
ce în ce “mai puţini spre Turci, spre cari tot: - 
„mai lacome se "ntinideau peste noi b-aţele. Mus- 
“calului. Şi Leşii ne săpau, Tătarii ne prădau me= 

, 7



, 
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reu ; și Gaste nu mai aveam, şi nici un viteaz nu: 
se mai ridică să ne apere. Ne apărau doar munţii. 
— cetatea neatârnării noastre. SE 
"Trei împărăţii se băteau pe noi; iar când se: 
hotărau să facă pace, Ruşii 'cereau iMoldova, 
Nemţii Valahia —: cârjile de aur ale 'bătrânei.. 
Turcii — şi Luptele reîncepeau. -- i 

Numele 'Domnilor, ca şi faptele lor, se ame= 
stecă în pulberea acelor lupte. Ei vin şi se diic 

„din porunca Sultanulăi, şi în bogățiile pe. cari! 
„le agonisesc văd viitoarele domnii, pentru ei. 
sau pentru ai lor. : pt 
Constantin Mavrocordat, fiul celui dintâi Gos- 

podar fanariot, domneşte, între anii 1730—1763, 
de șase ori în 'Muntenia şi de patru ori în Mol- 

_dova. Câţi bani. „de haram”. cum zice turcul, 
i-or îi trecut prin mână! Şi. câtă jale, câte 
schingităiri şi bătăi pân/la sânge şi pân'la moarte, 
infățişau banii aczia !: e 
-“Domnii sunt încunjurați 'de “Greci, biserica. 
e împănată de Greci, —. şcolile, puţine câte 
sunt, dregătoriile, negoţul — toate cheile vieţii 
noastre sunt în mâinile Grecilor, şi toate se. 
vând: slujbele, egumeniile, strângerea. biruri- 

„lor, cari de mult: nu mai au nici O: măsură — 
Domnul însuşi vinde la mezat mânăstirile dom- 
neşti. Boerii şi clerul se .mai „chivernisesc” . 
ei — dar de țăran e greu, că nu i-au mai .rămas 
decât braţele, şi nici pe acelea: nu-i stăpân. 

Când pacea: dela Pasarovitz (1718) dă Nem- 
ților Oltenia, pe care pacea de la Belgrad (1739)
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aveă. să ni-o întoarcă îndărăt, dregătorii lor, 
trimiși so. ia îîn stăpânire, rămân uimiți de 
sălbăticia în care trăesc oamenii, întro țară 
aşă de mândră și bogată. Corăbiile Turcilor în- 
carcă toamna tot 'rodul pământului. 

Sub lon 'Mavrocordat — cel mai lacom Şi 
mai asupritor dintre toți domnii pe cari ni i- a 
trimis. Fanarul — fvăcăritul ! ajunge să .se. ia 
de trei ori pe an, încât oamenii încep. să-şi 
ucidă vitele ca să-și mai scurteze din cele dări. 
De atunci o fi rămas cântecul 

Cine are patru boi . 
Capu-i urlă de. nevoi. 
Eu că n'am nici o părechej— 

„Pun căciula pe-o ureche ! 

* 

_- Pe vremea asta de cumplită ananghie, îşi 
întinde Rusia mrejile ei asupra țărilor noastre. 
Puternică, lacomă, vicleană, ea zice că ridică 
spada „în numele. Mântuitorului Şi âl creştină- 
tății”, şi cheamă la .sinul ei, „sub: înalta ei ocro- 
tire toate: Popoarele „drept-pravoslavnice”. Tur- 

cii înțeleg, print?un -fei de presinţire 'mai mult, 
că cel mai mare vrăjmaş al lor e 'Muscalul, şin 
ura de moarte a celor douăfimpărății se cumpă- : 
nește, pentru mai bine de-un veac, soarta țărilor 
Române. Ie i, Dă | 

Gospodarii ace tei vre.ni se schimbă tot mai * 
repede ; căci tot mai mult se teme Sultanul să . 

„nu-i tragă Ruşii în partea lor. Ei îşi deschide 
drumul la domnie de obiceiu prin slujbă de 
dragoman al. Porții ; pe-acolo, trec. şi | puținii
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- pământeni ce mai întrerup, doar cu numele şirul 
„Domnilor fanarioți. i i o 

Turcii se. încred din ce în ce mai “ puţin țin 
Români. .Ei se tem, pe vremea asta de neastâm- 
păr, să nu se ridice vr'un. Ștefan, vrun :Mii 

“hai. Cea mai mică bănuială “aduce. mazilirea 
Voivodului, — “uneori: moartea ui. O. soaptă 

“ numai, la îngrijata Poartă,, că Domnul -ar da 
Rușilor ajutor pe sub mână. — 91 pieirea. lui e 
hotărită. De: -aceea nici nu. poate. fi vorba de-o 
gospodărie închegată. Câtevă măsuri. de îndrep- 

“tare, ce se încearcă din când în când, țintese 
mai mult “la sporirea şi strârisul: iial. uşor al 
dărilor, decât. la buna „și trăinica. „îngrădire R 
țării. . „ 

 - Muscalii sunt neadormiţi, — ei caută î în toate 
felurile: să: ademenească pe -Români. Şi să-i. tragă 
"n partea. lor :- iscoade, călugări, negustori, i- 
conari, ostaşi cu vază, cutreeră Molztova. Şi Mun- 
tenia, ispitind, împărțind bani, făgăduind marea 
Și sarea bieţilor oameni. buimăciţi de : nevoi, ce 
nu 'mai ştiu nici: ei: pe cine să creadă, încoţra 
s'apuce.. Mulţi dintre vechii ; noştri boeri; și mai 2les preoţii, văd în puternica . Rusie mântuirea. . neamului: Românesc! Ei trimet. împărătesei Ca- terina a' II-a. soli din. amândouă țările, cu .sme- rite cărți de. închinare : „Rugători, cădem: la ur- - mele. prea luiminatelor- picioarelor voastre”, 
„O, prea blagorodnică Impărățeasă şi prea 'mi- 
lostivă Stăpână,. -a: noastră, nu ne părăsi: pre noi 

,
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robii Măriei Voastre cei de o credință, umbreş- 
denel pe - Se 
„Aveau, să vadă! ei *'Românii, curând -după a- 
ceea, .și- multă vreme după: aceea, cui știe să 

S 

umbrească milostiva Rusie! -.. o DR 
Incepând de la 1769.şi până la 1774, cât ţine 
războiul dintre Muscali: şi Turci, țările Române 
— pe cari însuși capul bisericii lor le cheamă 

da jerttă, „pentru proviantul împărăteştilor oști 
ce au venit spre, “apărarea. noastră” — țările 
peste cari-și întinde. Rusia larga ei aripă ocroti- 
toare, sunt împresurate. şi jăfuite cu cea mai 
vajnică sălbăticie de înseși aceste împărătești 
oştiri, cari se bat — zic ele — pentru 'mân- 
tuirea neamurilor . creştine: de sub'jugul păgâ- nului”. a a 
“Pacea de la Cuciuc-Cainargi (1774) . desface - Moldova şi Valahia. din strânsoared ucigaşă a 

„braţelor 'muscălești, dă însă marii Impărăţii creş- 
„tine dreptul de a le. ocroti; da câte ori i se | 
va păreă ei că sunt prea asuprite dz necredin- | 
cioşi — un drept pe cane de altfel şi-l luase ea singură de mai înainte, și ?n care până şi Tur: 
cii văd ce se ascunde. — țAustria “înțelepândi că 
„Rusia și-a retras 'ghiara de pe deasupra, nu . 
mai pentru a și-o întinde înai bine pe dedesupt, 
Se grăbeşte a-și luă (din vreme partea. ei de 
pradă. Cu doi ani mai înainte se făcuse "mpăr- 
“țeala : Poloniei, dusă la pieire de înseși. desbi- | 
nările păzitorilor ei. . Austria încredinţează -pe “Turci că de halca ei ar ţineă şi “Bucovina, o fă-.



, 

266. . O. „A. VLAHUȚĂ. 

râmă- (de loc neînsemnată, pe: car€ o ia numai 
pentru a îndreptă, cum a fost din vechi, „ho= 
«tarul Pocuţiei”?. Toată Moldova: e un suflet Şun 
“strigăt în faţa acestei .nelepiuiri. Acolo-i Su- 
ceava și--Putna cea sfântă, acolo-i cetatea- de 

  

scaun şi. locul de veşnică odihnă, al. celui mai | 
mare şi mai slăvit Voivod al ei. Dar cine s "audă 
“dreptatea şi cine să creadă durerea unei țări 
aşă de mici! 

Domnul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, 
trimete o plângere la Poartă. Austria îl pă- 

răşte "că-i unealta Ruşilor, — iar câtevă! mii 
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de galbeni îînchee târgul., Intro seară din toam- 
ma anului 1777 soseşte n lazi un: paşă — Ah- 
med-bei. El trage la „Conacul din .Beilic”, se 
face bolnav, spune că trece la Hotin gar-vrea! 
să vorbească. cu Domnul, pe .care-l cunoaşte de 
la Țarigrad. Ghica vine, însoțit numai de patru 
slujitori pe cari-i lasă afară, îl. găsește *ntins 
pe-o sofă şi-i arată, din toată inima, părerea lui 
de rău că-l vede bolnav. Turcul e vesel, spune 
glume, întreabă de una, de alta... Cum stau aşă 
de vorbă, Ghica scoate tabacherea şi i-o în- 
tinde : „Bun tabac ai, zice Ahmed, dar eu an și 
mai bun”. Şi, bătând din palme, strigă „Tabac! > 

- Opt. ieniceri răsar ca din pământ. O luptă de 
câtevă clipe, — unul din ieniceri e ucis, — apoi 
un gemăt adânc, “zugrumat de cea din . urmă. 
durere, şi frumosul trup. al Voivodului Moldo-= 
vei, străpuns de lovituri, de. lovituri mai multe. 
decât cerea moartea, ' cade la picioarele „trim 
sului împărătesc? - : 

Austria, veselă și mândră: de-o așă - deplină 
biruință, puteă să-i  înfigă liniştită - zgripţorii - 
ei în boiul Moldovei. Sabia. lui Ștefan dormiă 

lângă braţul ce nu se mai puteă rădică, să-și 
apere Pământul! 

Şi nu mijiă o- zare de lumină, în' toată. în-. 
tunecimea aceea de vremi neîndurate. Un vânt 
de stricăciune . suflă peste lumea întreagă. Nu 
mai eră cinste, nu mai eră omenie. A. vicleni, 
a fură, a „ucide mișelegte eră E putere. Frede-
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ric cel Mare, găsind la Lipsca tiparele de bani 
ale Polonilor, pune să toarne ? 'n cositor o sută; 

“de milioane de fiorini,: „pe cari-i petrece .? n Po- 
lonia lui drept bani adevăraţi. . 

Domnii Greci :se asvâri asupra "ţărilor noa- 
stre cu-lăcomia zorită a. jăfuitorului: de călare, 

„pe care-l ajung din urmă ceilalţi flămânzi. Când 
cele trei. împărății din jurul nostru se războesc 
iar între. ele, şi-şi vântură oştile ȘI . păcatele . 
peste sărmanele țări fără nici. o :apăriare, — 
ei se gândesc ce s'apuce mai. repede, „ce vicle- 
șuguri să mai învârtească, şi cum''să-şi aștearnă 

“lor mai bine, şi mai la: adăpost. ini 
Neculai 'Mavrogheni ar da foc țării pentr'o 

„zi mai mult de domnie. El înşală pe Turci, ju- 
* rându-se că ţine oaste multă, carc. “sa bate vite- 
„jeşte pentru ei: şi oastea . aceastai e o adunătură 
“de tălhari, tocinită pe. jaf; în fruntea căreia 
el însuşi merge de pradă „casele boierilor şi sfintele lăcașuri. In toamna anului 1787, pe 
“când erau Turcii în războiu cu Nemţii şi cu Rușii, acest -Mavroglieni sparge zidurile Mâ- 
„năstirii “Cozia, o jăfueşte, ȘI scrie la - Constan-, 
tinopol că, după! o luptă crânceniă, biruind pe -Nemţi, le-a luat în: sfârşit o puternică cetate-a lor, cara se, chiamă „Coziay—. Cozia lui Mircea! 

Țările române, de la cari mereu ,se certau 
Nemţii cu Rușii, 'când eră vorba la "mpărțeală, 
“scapă și de 'data asta. Pacea de la . Şiştov «şi 

- “cea de la Iaşi, pun. „capăt, în anul' 1792, prăz 
boiului sfânt”, cum! îi plăceă Caterindiva I-a
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să-l numească, - Nemi se retrag din Muntenia, . 
şi Rușii din Moldova, — şi unii şi alţii se re- 
trag de nevoe., Un strigăt izbucnise din inima 

„Franţei, şi regii: pământului se cutremurară î în 
vechile lor tronuri. Eră marele strigăt al Drep= 
tății omeneşti, pe care-aşă de demult o uitase 
lumea, încât înfăţişarea ei care ?n adevăr” că- 
pătase, cevă din sălbătăcia fiarelor, o umplit de 
groază. Se prăbuși în flăcări șin sânge coperi- 
șul putred! al vechei clădiri feudale —— pPopioa= 
rele. visătorii crezuiă. că Sau 'năruit și. zidurile. - 
Veacul al 'optsprezecelea apuneă în lumina, de 
vrajă a celor mai mari speranţe  ce- au 1 încolțit 
vPo dată î în sufletul. omenirii. 

Pentru țările noastre mântuirea. eră încă de- 
parte, și veniă încet. La cârma lor se schimbă 

- tot oamenii: Sultanului, foști dragomani, odrasle 
tot mai lacome din cele opt familii greceşti 1), - 
ce, vreme de-o sută de ani, se dușmănesc. între IE 
ele de la împărțeala bogățiilor acestui” pământ: 
ŞI oamenii aceia nu pot: înţelege. nici sufletul, 

„nici nevoile neamului nostru. Câtevă pravili, 
câtevă îndrumări bune pe cari I6-au dat unii din 
ci, sunt rodul vremii, — ele cresc din adâncul 
vieții noastre, curm' cresc arborii din pământ, și 
e de ajuns uncori ca Domnul să nu le împiedice, 
Pentru ca numele lui să rămâe binecuvântat în 
amintirea poporului, deprins a vedeă numai jaf 

E i . 

„19 Mavrocordat, Ghica (Arbănaşi greci), Calimani Ipst-. lanti, Moruzi, Caragea, Șutu şi Mavrogheni, - 
 



, 

2.0 A VLANUŢĂ - 

“Şi urgic de la cei de sus, Slujbele şi bogăţiile: 
țării surit pe mâinile străinilor, şi boerii de baş-- 
tină, mai toți, sunt încuscriţi cu ei. Puținele școli. 
ce s au întemeiat, sunt şcoli greceşti. In. „casele 
mari” nu 'se vorbeşte decât. grecește. La primiri, 
la “zile de sărbători, “Domnii sunt lăudaţi în 
limba. grecească... Se strică . oamenii, se strică 
sufletul „ţării, mai scump decât toate bogăţiile 
pământului ci. — 'De bântuirile de- afară, de 
dușmanii luptelor făţişe, scăpau Românii mai 

! ușor,. — că ?mbzlşugarea loldelor și 'hărnicia 
braţelor întremau țara iute, şi toate se rădicau 
la loc în câţivă ani. de linişte. 'Dar de „răul din 
casă” — cum să te aperi, cui să te plângi, cu 
cine să te ajuţi? | 

“ Rămasă fără oaste, “ţara nu se mai poate. 
apără nici de băntuirile Pasvangiilor1),.” cari, 

- subt ochii 'Domnului, înmăințurit ide groază, calcă 
oraşele Olteniei, jăfuind case și omorînd va-: 
meni, ziua ?n amiaza mare. Gloatele trimese de 
Turci, ca să ne apere —-să apere „grânarele 
de îmibelşugare ale. Impărăţiei musulmane” 
trec şi ele cu ceauși cu tot în: rândurile vestitu- 

„lui Pasvan, și pradă fără nici o teamă. 
Domnii, văzând slăbirea și dărăpănarea Tur- 

» Pasvanogiu, vestitul pașă din Vidin, e un fiu de tăl- har ; şi a făcut o bansă de haiduci, de răsvrătiţi, şi pradă olaturile turceşti de pe lângă Dunăre. Se: întărește. într'o cetate de pământ lângă Vidin,.risipeşte cetele de poteraşi, ca şi oastea ce vine "mpotrivă-i : Sultanul, ca să-l poto- lească, îl face. paşă. Aceasta-i mărește banda, şi îndrăz- neala Pasvangiilor nu mat cunoaşte margini. 

A
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vciei, încep să, "ncline din ce în ce mai mult spre 
iputernica Rusie, „Spre „soarele care răsare” 

„ie ei. . : 
les la iveală. firele, vechilor, iscusitelor uiner- 

stiri "muscăleşti. Când Sultanul mazileşte în anul 

:1806, pe: Constantin' Ipsilanti „Domnul Munte= 

miei, şi pe Alexandru Moruzi Domnul Moldo- 
“vei, Ruşii — ocrotitori — întră cu oaste ?u: 

:amândouă ţările şi, cer întoarcerea Voivozilor . 

“în scaunele lor, căci nu se 'mplinise cei şapte. 

iani, cât eră, :aşezat culmi veacul -unei, doirinii. 

Poarta se supune: Mazilii. îşi recapătă cafta- 

nul. Oştile ruseşti însă iu se retrag, şi războiul 

-— “focul ascuns sub cenușa vremelnicelor în- 

voeli — izbucneşte i iar. Luptele — hărțueli mai . 

mult — se. trăgănează aproape cinci ani, când 

pe pământul: nostru, când. în jurul hotarelor 

„noastre. Şi ?n toată vremea asta Muscalii se fac, 
<tăpâni pesamândouă țările: să:băticia cu care 
le jăfuesc, muncile, bătăile și nelegiuirile pe 
'cari le ?ndură poporul de a aceşti pravoslavnici 
creştini, întrec - marginile oricărei” închipuiri o- 

menești. O ceată de bătrâni vin de se jăluesc ... 
“Generalului Kutuzoff de cruzimile oştirii lui, 
şi când îi spun cu durere de bieţii Români «că 

nu le-a mai rămas nimic, nici cenuşa, din! vatră, 

acesta le răspunde aspru: „le voiu lăsă lor 

ochii spre a plânge”. . i, 
De câte ori încep tocmelile .de pace, Ruşii 

cer Moldova “ şi Valahia, de cari. Turcii se ţin 

-cu' încleștarea  desperatului ce simte prăpastia 

'
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subt el. Vârtejul întâmplărilor. din Apus giă- 
beşte. însă ruperea târgului. Napoleon cel Mare - 
își îndreaptă spre Rusia biruitoarele-i steaguri. 
"In ziua de 24 'Maiu -1812 se ?nchee pacea 
de la Bucureşti, pace în care banii şi 'unelti- 

"rile Ruşilor se. arată cu mult mai tari decât 
armele lor; - e LL 
"Din trupul sărmanei Moldove se mai răşlui 

o parte: Prutul — „râu blestemat” de-atunci — 
se făcii paloș în mâna Muscalului, şi spintecă?n 

„două mândra moşie a lui Ştefan cel Mare, 
"“ Indată- după ridicarea oștilor împărăteşti, se 

?ncinge ?n toată ţara o foamete ş:o ciumă nă- 
prasnică, de muriau oamenii pe drumuri, — 

„ vestita ciuma - lui Caragea, unul din cei mhi 
"lacomi IDomni ai Munteniei, - despre care „se 
spune că şi-a cumpărat firmanul cu patru. mi- 
lioane de lei. Pentru a puteă jăfui în: liniște. 
“Caragea :se pune bine, cu boerii, ademeninduri | 
cu tot felul de sluibz şi de îngrădiri, şi stator- 

„nicind prin glas de pravilă chiar. — în condica 
lui 'de pravili, — ca toată povara dărilor sapeste 
numai asupra norodului. e 

Infricoșat el singur la urmă de jaletea ţării 
„şi de vâlva bogățiilor lui, „părăseşte domnia şi 

se duce să trăiască ?n frumoasa Italie 1), 
VID 
  

1) „în ce chip când se apropie de ziuă încep a cântă cucoșii, şi jigăniile temându-se să nu le apuce lumină zilei prin locuri primejdioase .pentru dânsele, fug de se ascund în vizunii, într'acest chip și Caragea petrecând, ca .în în- tunericul nopţii în 'cei cinci ani trecuţi ai domniei lui slo- „_bodă hiară nesăţioasă, hrăpind din ţară şi făţiş şi curme- |
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li urmează Alexandru Șuţu, cu sprijinul .Ru- 
şilor, care de obiceiu costă: mai seunip şi e mai 
înşelător 'decât-al Turcilor. | 

:Moldovă, „chip, are “parte ?n: vrernea: asta. de- 
ua Domn! miai cur. “milă; In cei şapte: ani împli- 
niţi (1812—1819) ai lui Scarlat. Calimah, s'a- 
Rază o ieaţă mai legată şi mai spornică, pe bu- 

_cățica de pământ . ce, i-au mii lăsat-o: nesătu- 
_raţiilde. pământ: După acest bun. Gospodar . de 

la care, între. altele, rămâne! țării şi o înțeleaptă 
“alcătuire de: pravili, vine Mihai Şuţu, rudă cu 
Alexandru Şuţu din “Muntenia.: ia » 
Cu ei, cu acești doi: Greci, din - “neamul lui 

Şuţu, se. închee, — “pentru, vecii vecilor — în- 
tunecosul șir al Domnilor fanarioți, început” cu . 
Nicolae Mavrocordat la It în "Moldova, şi 
la 1716 în Muntenia. . a 

“A fost. o noapte cumplită aceea, în istoria 
„vieții noastre, una din acele nopți cari pre- 
gătesc' moartea popoarelor bătrâne, Şi ?mbă-.-: 
trânesc fără de vremie pe. cele tinere. Ș'un no- 
roc mare a fost că. ma străbătut“ mai adânc 
amestecul de sânge, otrăvitoarea încuscrire, pe . 
Care s'au. încercat” împrejurările” s?o pue între. 

  

ziş şi dosiş, întru al şeselea începând a se lumină de ziuă. 
adecă a se descoprri ale lui fapte tocte, se temi nu atât 
de' mazilie, fiindcă sorocul de şapte ani ai domniti după -: 
trataturi se împliniă, cât de capul lui, căci simţise că Poarta 
are socoteală a-l pierde, îşi chivernisi scăparea vieţii prin - 
tugă din scaun la 'alte, curţi străine cu toată: familia“. 

(Zilei Românul). .
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tinereţea curată şi .neştiutoare-a Românului, şi 
bătrâneţa. ostenită, vicleană şi plină de stri-: 
căciuni a celei mai putrede rămăşiţi din vechiul 
neam al“Grecilor. . i Sa: 

Au rămas în casele boereşti, în .zarva ora- 
şelor împestrițate și pururea: iubitoare de pre- 
faceri, acolo au rămas şi. limba, şi portul şi 
obiceiurile subțiri ale Grecilor. In “satele de- 
părtate, în largul câmpiilor pe linişte, .cai şi ?n 

„ strâmtorile munţilor pe vifor, aceeași opincă a 
însemnat. urma trăiniciei noastre de-alungul vre- 
milor nemilostive, acelaşi suflet cinstit şi bun” 
şi-a rostit gândul, în ăceeași bună şi cinstită 
limbă strămoşească!. i i 

Şi de-a încremenit pana, de-atâtea *nvăluiri, 
în mâna cronicarului de la oraş, —— din ce în 
ce mai.cu foc a. plâns în luncă obida păstorului 
rămas adesea fără: turmă, din ce în ce mai săs- 
picat s'a destăinuit, în graiul. Sfânt al doinei, -. - 
suiletul cel neschimbător al ţăranului. 

Departe, ca din adâncimi de vremi, răsună 
„înduioşat un glas de buciumi Se rumenesc în- 
cet crestele munților. E primăvară ?n aer, şi. primăvară ?n inimi, cc 

Şi tot mai înviorat, tot mai larg, s'aud che- 
mările de bucium. = ” | '



  

    

  

XX | 

„IN. ZORII MÂNTUIRII | 
.Mucenrnii sângelui ăn m'au 

zis oare? : «Si Domnul va 
__sculă pe unul din.re voi.eara - 
„Ya aşeză pe urmaşii voştrii 
iarăşi in „bertateu şi pute: 
rea lor... 

(Câte ea " Roiâniei »] 

Ț ărite Apusului îşi căutau hotarele învăl- 

7. mășite. Pământul fumegă încă de sân- 
gele războaelor lui Napoleon 1. In Răsărit, se 
numărau zilele bătrânei, putredei împărăţii Mu- 

-sulmane. Austria şi Rusia, deopotrivă. de la- 
come, îşi făceau socotelile moştenirii. Popoarele 

„asuprite suflau în scânteile aruncate de. „Revo-. 
„luţia cea mare” ce luminase cu flăcările ei sfâr- 

şitul veacului al XVIII-lea. Serbia se svârcoliă 
în sângele eroilor ei, strigând, că „„moarteai 
„mai dulce decât robia”, iar Grecia treceă, de la 
„Clefţii”, şi „Palicarii”. codrilor, la oastea ho-. 
“tărită a Eteriei, ai cărei. viteji îi izvorau din toate. 

Orașele mari ale Europei. 
In fruntea acestei mișcări 'se "puse Alexau- 

“dru Ipsilanti, maior în armata rusească, şi fiul”
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fostului nostru. Domn Constantin Ipsilanti: El 
îşi alcătui" în Basarabia un. început de oaste; 
șin Fevruar, anul 1821, intră în Moldova, -ca a. țara: lui. Mihail Şuţu, “Domnul “de-atunci; 
salută în el pe „liberatorul Greciei”, — : Mitro- 
politul Veniamin îi încinge sabia -.şi-l binecu- 

-vintează în, biserica -“Trei-lerarhi. Crainici , aler- 
gau în toate părțile să cheme la arme. Se zvo- 

„nise că vine din urmă oastea rusească. . 
Boerii şi norodul, pentru orice întâmplare, 

încep a se cărăbăni spre întăriturile munţilor. 
Eteriştii omoară ?n laşi pe toţi Turcii cari 

le cad: în mână, şi 'pleacă "nainte, spre capi- 
tala celuilalt Şuţu. In drumul! lor jăfuesc ţara. Cuvântul zavera, care 'vroiă -să spue că răs- coala lor e “pentru, dreptate şi pentru 'lege, a- 
junge să ?nsemne *n mintea -'poporului groaza 
şi urgia sălbăticiei “omeneşti, -. a 

IDe 'data asta însă, suferințele găsesc paharul plin şi, spre uimirea tuturora, se descopere că şi "răbdarea Românului 'are-uri sfârşit. Ca- o „coamă, de leu se. 'nfioră şirul” codrilor noştri, din Vatra Dornei până ?n. plaiurile Gorjului, și întrun freamăt se lasă pânza de-vale Oastea „ Dreptăţii, sufletul țării ce nu: mai poate răbdă. Grecii, cari: 'se' credeau stăpâni pe pământul * nostru, unde! domniau -ai lor de-atâta vreme, „Grecii: cari vroiau să ne ia.cu de-a: sila în răz- mirița lor, în gloata răscoalei lor, Grecii noștri căzură ?n' focul ce, singuri şi-au aprins. In "Moldova rădicară satele *mpotriva. lor boe-
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rii din “Țara de sus, Gherghel și Istrati de la 
Zvorâştea, şi Spătarul Sturza, ispravnicul Neam- 
țului. Şi, cum furia mulţimii nu mai vede şi nu - 
mai alege, au pierit şi din boerii, pământeni în 
vânătoarea aceea de. „Greci. - - 

  

In iMuntenia, sufletul mișcării e Tudor VIa- 
dimirescu; fecior de' moşnean, 'din mândrul ţi- 
nut al Gorjului. Pe: când Ipsilanti . înaintează, . 

"cu 'liota lui spre. Bucureşti, Tudor trece Oltul 
cu 25 de panduri, să „râdice ţara”. In: vremea 
asta moare Alexandru Şuţu, Domnul Munteniei ; ă 

„al Moldovei, fugise ? n Rusia. Turcii aau, fostului 
f.
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- “Gospodar Calimah firman pentru amândouă ţă- 
rile, a căror .domnie, pe vâlvoarea asta, cam. 

frigeă.. Scarlat Calimah nu .se apropie — ci -! 
trimete doi Caimacami să-i ție locul. . 
Sub steagul lui Tiidor se strâng toţi asupri- 
ţii; ceea ce *nseamnă tot poporul muncii şi al 
birului. Răscoala e împotriva tuturor asupri- 
torilor, „veri din ce neam -ar fi balaurii caii 
i-au înghițit de vii, căpeteniile lor, atât cele 
bisericeşti, cât .şi cele politicești”?, cum aşă de 
frumos lămurește „Domnul Tudor” în Chemă- 

"rile lui scrise: norodului. Vin şi din boyerii. cu” 
durere de țară, în tabăra lui Vladimirescu... '1) 
Vornicului Văcărescu, trimis de Căimăcămie să 
potolească pe răzvrătiți” cut va şti el mai 
bine, Tudor îi: scrie: „ci pre semne Dumneata 
pre norod, cu al cărui sârige sa hrănit şi Sa 

„poleit tot neamul: boerese îl 'socoteşti nimic şi 
numai pe jăfuitori îi numeşti. patrie ; şi cunm' nu 
socotiți că pre mine 'mă. categoriseşte numai 
Xagma jăfuitorilor, iar pe jăfuitori îi categori- 
sesc 'ttoațe neamurile ! 'Dar cum! nu socotiți Dum- 
neavoastră că patria se cheamă. norodul, iar nu 
tagma; jăfuitorilor ; şi cer ca să-mi arăţi Dum- 
„meata -ce împotrivire -am arătat eu asupra no-. 
rodului? (Că eu alta nu sunt de-ât numai un 

*) Mitropolitul Dionisie Lupu, Ilarion episcop de Argeş Vornicul-Grigore Băleanu, Vornicul Mihail Manu, Voroicul "Iordachi Slătineanu, Vornicul Neculai Golescu, Logofătul 
Scarlat. Grădişteanu, Scarlat Câmpineanu, Filipescu Vulpe, „Neculai Văcărescu, Mihai şi Grigore Filipescu, Ștefan Bă-  — 

' lăceanu şi alţii, 

N 

4



> 

ÎN ZORII MÂNTUIRII ” 219 

om “Tuat: de -norodul cel amărăt şi dosâdit din 
pricina jăfuitorilor, ca să le fiu chivernisitor. 
în treba cererii dreptăților, iai tagma jăfuito- 
rilor, căci nu le place una ca aceasta, a rădicat 
arme de moârte asupra patriei şi a icălosului 
norod”. 
„Pentru întâia oară vorbiau duirerile neamului. 

“ întreg, prin gura unui sol al.dreptăţilor lui. 
Spre Bucureşti . înaintau acum două răscoale. 

- O, parte. din  boerime, îngrozită, pleacă peste - 
hotar. -La -16. Marte Tudor intră. în Bucureşti, 

„în fruntea unei oşti de vro cinci mii de oa- 
_ meni şi peste câtevă zile primește solia și car- 
“tea de jurământ a celor 56 de boeri, cu arătare i 
lămurită „că pornirea dumnealui Slugerului Tu- 
dor. Vladimirescu nu este rea şi vătămătoare, 
nici în parte fieşcăruiai, nici patriei, ci folosi- 
toare și izbăvitoare, pe care ca pre nul de bi- 

“nele țării voitor și dei trebuință obştiei. noro- 
dului l-am primit toată politia Bucureşti cu drag 
Și cu braţele deschise, şi-i făgăduim! sub' jură- 
mânt, că niciodată nu vom  cugetă împotriva 
vieţii: și a cinstei lu?, 

La 25 "Marte" soseşte Şi Ipsilânti : Puţina oa- 
ste de pază ce se aflăi în București, fiind sub: 
căpitani greci, trece la Eterişti ; Ipsilanti stă- 
rue să-l: atragă şi pe Tudor. — acesta-il st 
punde limpede : „In -Grecia-i locul Grecilor,- 
Țara Românească al Românilor”. De-aci — ură, 
de moarte. ” , 

Zvonul că vin Turcii hotărăşte pe răsculați.



280 A. VLAHUȚĂ: 

să se retragă din Capitală. Ipsilanti o ia spre. 

Târgoviștea. “Tudor spre Piteşti. Pe: drum, el 

„pedepseşte aspru pe toţi. cei: dovediţi, Cau je- 
fuit. In oastea lui: de strânsură sunt mulți Bul- 

gari şi Sârbi, cari-au intrat între “răsculați nu-. 
mai pentru prădăciuni şi: omoruri. Tudor îi stră- 

_șniceşte, fără nici 'o cruţare, Işi face duşmani 
— ştie; dar „de când a îmbrăcat cămaşa morții, 
cum zice. el, nu se mai tenza ide ea, ci o aştenptă 

?n fiecare zi”. şi iat-o că sosește. -- 

Intro seară de Mai, cunu sta, el în tabără, | 
sfătuind cu ai lui, se pomenește cu Iordachi, 

căpitanul lui Ipsilanti, însoțit de. câţivă Greci 

înarmaţi. Cearcă să lupta, dar când vede că ni- 
meni nu-l apără, îşi lasă brațele ?n jos şi zice 
cu durere: „Luaţi-mă, că nu mai sunt de nici 

un folos acestor oameni”. Eră' vândut. Câţiva 
Olteni se răpăd să-l smulgă dintre căpiţanii 

dintre vânzătorii lui, — să-şi smulgă pe 
Tată al lor. „Ei. îşi “primesc martea, cum ar 

primă o: bindetivântare. — Apoi nu se mai vede 

nimic. Un. singur bătrân, cu fruntea în țărână, 

aiurit; nebun de durere, plânge, 'fără lăcrimi. 

"Tudor e idus la Târgoviștea. Pe la miezul nop- 
ţii e scos „afară  'din oraș, în . lunca. lalomiţii. 

Doi gealați îl întâmpină, "cur iataganele sclipi- 
toare. | ie spune să-şi facă: cea“ din urmă cruce. 

„Naveţi măcar -un pistol?” i întreabă. O lovi- 

tură năprasnică ?n tâmplă îi zgâlțâe creerii — 

pe celelaite le simte ca: prin somn. Și tot ca, 

prin somn, şi ca printr” un grozav. întuneric, îi
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scapără ?n clipa din urmă un licărit de gând: că dreptatea, dreptatea pentru cate-a râdicat ţara, ni moare cu el. | a : Duiumurile „turceşti “împânzesc. cele două ţări „— cuib de răscoale. In ziua de 7.lunie, oastea. Eteriştilor e. zdrobită. la Drăgăşani; în Vâlcea, : Ipsilanti fuge la Viena, 'unde moare, după şase ani, în „scăpătarea cea “mai. de plâns. Inflăcă-. raţii celei “din. urmă rămășiţi ale, zavetrei : se. închid, subt ascultarea: căpitanului Iordachi; în clopotnița mânăstirii. Secu din Moldova, unde, după două. săptămâni de înverşunată  împotri- Vire, ne mai având gloanţe, dau foc. bilercii „cu pulbere, şi ?nchee astfel cu straşnica lor moarte, "mişcarea eteristă, - II 
„ Turcii se răzbună pe. bietele noastre ări, Cari, zic ei, au dat adăpost și proviant”. za- vergiilor. Trâmba de oşti pustiitoare. nu se râ- » dică decât în primăvară — în primăvara anului 1822 — când Poarta plecându-și,. în: sfârşit, au- „. zul la tânguirea țărilor, încuviințează,, ca. de aci "nainte, „să li se orânduiască”? Domni 'oblădui- tori din neamul boerilor. români, şi întăreşte în: Moldova pe Ion Sandu Sturza, în. Muntenia pe Grigote Ghica. . | . E Sa - Amândoi Gospodarii sunt nevoiți. să pue şi pe boeri la dări, poporul. fiind adus în sapă: delemn. i 
Chemarea lui' Tudor, mântuitorul lui cuvânt, făsunase- mai tare decât flintele pandurilor. lui. 

Dreptatea veniă anevoe, veniă încet, ca din cine 
f 

La
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ştie ce 'depărtări, dar veniă. Se mai speriiau 
„dintre boeri de apropierea ei, se mai jăluiau pe 

- la cei puternici, unii la Ruşi, alții la Nemţi, că | 
se strică vechile aşezări, prin cari ei au fost 

pururea scutiți de orice - sarcină, şi că numai 

„carvonarismul” Apusului ar fi „pricina afani- . 

sirii patrisi noastre”. Ei vedeaii în Deşteptarea 

no/odului, în chemarea celor mulți la o vieaţă 
vrednică de om; nu numai o :primejdie, dar şi o 
mare “nelegiuire”: „Trăii, ziceau ei, au semănat 

duhul răsvrătirii şi a neascultării -în sufletele 
multora din cei proşti, și neamurile cele mai de 
jos Sau sculat împotriva noastră a celor întâi 

pământeni”. Proștii şi neamiurile, cele mai de jos 
» — eră poporul, care cereă să aibi şi el o păr- 
ticică din rodul muncii lui, poporul care, după 

. atâtea veacuri de tăcere și de. sfântă îndurare, 
„începeă să vorbzască, să spue ce-l doare, celor 
ce se deprinseseyr a crede: că țăranul nu e făcut - 
pe lume decât pentru a fi 'robul tăcut al boeru- 
lui. Ci sângele lui Tudor nu sa vărsat în zadar. 

'De-aci încolo pânzele ni-s astfel întinse, că 
toate. vânturile ne mişcă “nainte, Chiar şi vân- 
turile vrăjmaşe. di E 

In primăvara. anului 1828 Rusia îşi rădică 
iar oştile împotriva Turcilor, şi iar îşi fac ta- 
Dără din țările noastre, rămase _ fără -Domni 
şi fără nici o. apărare. Inaintează biruitori până 
la: Adrianopoli unde sub privirile *ncărcate ide” 
griji ale Angliei și ale Austriei, se închee pacea: 
“din 2 Septemvre 1829, Ni se redau prin această 

2
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„ Pace, toate. vechile noastre oraşe de pe malul. 
Dunării, cotropite de Turci şi, între alte măsuri. 
privitoare la îngrădirea țărilor, se. hotărăşte ca... 

+ Domnii să fie întăriți pe vieaţă. Toată lumea. 
ştie ce se „ascunde sub' această „dragoste cu 
sească”. Poarta nu mai poate plăti despăgubi- 
rile de războiu decât peste cinci ani ; Amândouă. . 

" Principatele rămân în vremea asta sub' oastea și. - 
oblăduirea Muscalilor ; împuternicituli. lor, Ge-. 
neralul Kiseleff, e, pentru” norocul nostru -un. 
om cinstit şi un minunat, cârniuitor. Se, înfiin- 
țează în locul vechilor Divanuri, Adunările ob-. 
şteşti cari, alcătuite. din fruntașii clerului şi ai. 
boerimii aleg Domini şi întocmesc legile. țăritor: 

. și îndreptarea lor cea nouă, „Regulamentul Or-. 
ganic” închegat aproape în întregul lui sub pri-. 
vigherea ocrotitorilor de la .Petersburg, des-. 
„parte, cu îngrădire de. lege, pe locuitorii țării. 
în boeri şi țărani, hotărînd celor dintâi toate. 
foloasele şi toate scutirile, celor din urmăl toate: - 
sarcinile şi nici un drept. Și totuşi, printre gra- 
tiile de fier ale, acestui regulament, îşi deschide. - 

„ florile ?n lumină — cele dintâi flori — primă= 
vara 'deşteptării noastre. E taina cea mare a. 
înfloririi : 'de pretutindeni se desfac mugurii vie-. 
ţii noastre naţionale.: Dinj ce în ce-mai calde-s. 

„adierile Apusului, din ce în ce mai slabe șuflă-. 
“rile crivăţului. Rusia, hulpava Rusie, care-și pre-. 
gătiă o“ nouă Polonie în țările noastre, o Po- 
lonic pe care de dața asta „să mo mai împartă. . 
ci nimeni, vede cu grijă cum!o apucă ziua, a-- 

i A) 

4
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supra uneia din acele fapte cari nu se pot să: 
vârşi “decât noaptea. In anul 1834 Turcii îşi plă- 

tesc 'datoria, și, potrivit învoelii, se așează iar. - 

“Domni pământeni” „cblăduitori - pământului a- 

-cestuia”, „în: Moldova Mihail: Sturza; în Munte- . 

_nia Alexandru Dimitrie "Ghica. — Ii pândesc pe 

amândoi, cu vrăjmașă luare-aminte, Consulii ruși; | 
paianjeni ce-şi întind, unul din laşi, altul din 

* Bucureşti, firele! din ce în “ce 'măai groase ale” 
unei pânze din ce în ce mai-zadarnice. .Ei vor 
puteă înlocui un Domn: — pe Ghica al Munte- 

nici, prin Gheorghe Bibescu (1842), — vor mai 
țineă î încă în -mrejile lor pe unii “fruntaşi ai bise- 
ricii, ori pe unii boeri bătrâni ce-şi strâng pleoa- 
pele cât ce pot, ca.să nu vadă lumina, năvăli- 

„"toarea lumină a dreptății, vor întrebuință vi- 
cleşugul,. banul şi : la 'trebuință. glonţul,- pen-" 
tiu a năbuşi uriaşul strigăt -de mântuire al'a- 
nului 1848, dar nu:vor mai puteă opri' din 
ncrs, inici abate din cale fluviul vieţii româneşti, 
intrat de-acum în albia destinelor lui. 

Lumina şcolilor, cuvântul. neadormiţilor. apo- 
stoli, cântările poeţilor, toate pregătiau sărbă- 
toarea Deşteptării noastre. ” 

Dorul de libertate şi -de neatârnare făceă 
„un suflet nou din. sufletele  turtugora. „Unirea 
„Principatelor într”o singură țară, sub un sin- 
gur IDomn, al=s dintro viță domnitoare în A-. 

“pu s, “întemector unsi dinastii neclintite; care. 
_să aducă linișta : încercatei noastre vieţi, eră 
acum un gând dămurit în mintea Românilor,
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un gând ce-și aveă proorodii şi oătaşii lui, din 
„ce în ce mai mulţi, din ce în ce mai hotăriţi 

şi mai puternici. De biruința acelui gând s'au 
temut și Turcii, s'au temluf şi Rușii, zoriți Me- 
_reu să:și:, “lărgească”. "mpărăţia spre -Balcani, —" 
sa temut și Austria care printre sfărâmăturile 
de popoare ce-o lcătuesc,' țină 'şi o bună parta 
din neamul românesc. sub. coroana , ei. Sau te- 
inut de biruința acelui gând, ci ca'm ar. fi dat, 
și de mau făcut ca so. împiedice ! Dar ea! por- 
nise — și nici o putere omenească nu mai eră - 
în stare să-i pue stavilă. Cai din. urmă -Domni, 
prin cari: mai încearcă să ne, dezbine' pentru a 
ne stăpâni, cei din.urmă., Gospodari numiți de - 
„Poarta suzerană”. şi de. „Rusia protectoare”, 
după năbușirea. î în. sânge a revoluției de la 48, 
sunt: Barbu Ştirbei, “fratele. fostului Domn. Bi- 
bescu, în “Muntenia, şi Grigore Ghica în Mol- Ni 
idova. | 

Amândoi se dovedesc tot așă “de buni pa- 
trioți şi destoinici Gospodari, ca şi înaintaşii 
lor; aşă că nici din aceștiia nu-şi pot. face - 
coada toporului, care 'le 'trebuiă. Şi. dușmanii 
încep să. vadă că dincolo de Gospodarii, pe 
<ari-i pândesc şi-i surpă prin consulii lor, se ră- 
dică, strălucitori şi ?ncunjurați da oști ce nu 
se mai pot birui, marii Voivozi jai cugetării. ro- 
mâneşti... Sunt întemeetorii: şcolilor, sunt cân- 
ttăreții durerilor şi speranţelor noastre, sunt ves- -: 
titorii şi Pregătitorii, mântuirii noastre. Ei se 

»
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numesc Gheorghe Lazăr, Asachi şi Eliade, — 
Bălcescu şi Alexandri, Negri, Cogălniceanu și 
lon Brătianu... lamura sufletului românesc, vi- 
teji pe cari moartea nu-i atinge. 

O vijelie năprasnică mai trece peste Juime, 
şi cerul începe să “se lumineze. E primăvara 

anului 1856. Popoarele sunt ostenite de crân- - 

ceriul războiu al Crimeei, In capitala Franţei . 

se desbat aşezările păcii, pe care toţi o doresc. 
E. vorba de libera plutire a tuturor corăbiilor 

de negoţ pe Marea Neagră, de Gurile Dunării, 

de soarta creştinilor. din Peninsula. Balcanică - 
şi, pentru ?ntăia oară; întrun sfat European, e 

vorba de unirea Principatelor Române. Franța 
ne apără, ca pe-o bucăţică din sufletul ei svâr- 
lită departe, şi “ngrădită; de duşmani ; dar cei 
cari ne pasc, vecinii, văd paguba lor în! întă- 
rirea noastră. Neputându-se ajunge la o înțe-: 
legere, seihotărăşte a se ascultă şi glasul țărilor 
asupra întocmirii” şi: soartei. ce 'vor să-şi cro-! 
iască. Solii celor şapte Puteri) vin la Bucu- 
rești .să privigheze de aproape. cinstita alcă- 

tuiră a Sfatului. 

Turcia şi -Austria luptă pe față, împotiva 
unirii. Imputerniciţii lor fac. nelegiuiri pentru 
a împiedică rostirea liberă a obştei. Dar drep- . 

_tatea birue, şi ?n ziua da 7 Octomvre 1857 „Di- 
vanul ad- hoc” al Moldovei, lămurește ca cele 

1) Austria,  Feancia, Prusia, Marea Britanie (Anglia) 
„Rusia, Sardinia şi Turcia, .
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mai de căpetenie dorinți ale țării, următoarele 
a patru puncte”. - 

. "Autonomia țării şi: respectarea drepturi- 

tr. legilor şi pământului ei; 

„2. Unirea Moldovei cu Muntenia întru un sin- 

gur stat, sub nu:nele de România ; 

3. Prinţ străin, cu moștenirea tronului, ales: 

dintro dinastie domnitoare în Europa ; | 
4. Guvernul constituțional, cu o Adunare 'ob- 

ștească, în care toate stările şi treptele ării să 

fie reprezentate. 

Peste două zile Divanul ad-hoc din Mutitenia 

votă, lintrun singur iglas, aceleași dorinți: Ţă- 

anii sunt chemați să-şi spue şi ei păsul lor, şi 

"n a fdT-a şedinţă (din 16 Decemvre) a Diva- 

nului din laşi o solie aduce tânguirea și dorin- 
țele poporului, aşternute, limpede și curat, 

„ frumosul graiu bătrânesc al celor ce mau vorbit 
niciodată altă limbă decât. aceea a neamului 
lor: „că noi, se jăluesc țăranii, biruri grele pe” 

cap am plătit; oameni de oaste numai noi am 

dat; ispravnici, judecători, privighetori şi jan- 

darmi numai. noi am! ţinut; drumuri, “poduri și | 

şosele numai noi am! lucrat ; 'Dilicuri,: podvezi 

și havalele numai noi am' făcut ;... clacă de vos 
şi fără de voe. numai noi ami 'dat; la Jidovul 

„--orândar ca să ne sugă toată vlaga numai noi 
am fost vânduți; băutură scumpă şi otrăvit: 
numai noi am băut; pâne neagră şi amară, 
udată cu lacrimi numai noi am mâncat; bătălii, 
şi răzmeriţe când au fost, tot greul numai noi
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Lam: dus; Oşti când au venit. noi le-am hrănit, 

- ni le-am slujit, noi le-am! purtat; că cel cti pu- 

- tere țara își părăsiă, peste hotară treceă ;. ne- 

” voia şi greutatea o duceau 'cei ce rămâneau la 
vatra lor. Țara aceasta nici băi, nici măestrii, 
nici meşteşuguri multe ca alte “ţări nu are; 

toată - îmb=lşugarea, braţele şi “sapele noastre o 

aduc. Câtă-i Dunărea de mare şi de largă curge . 
„râul sudorilor noastre, se duce: peste mări şi: 

“peste. hotar, acolo se preface în râuri de aur 

şi de. „argint: şi curg iarăşi înapoi de se revarsă. 

- în țara noastră ; iar noi. dela. ele nici că ne în- 

dulcim... Voim! să. scăpăm, să ne, răscumpărăm 
“de robia în care suntem ; voim să ne răscum- 

părăm, să nu mai fim a nimănui, să fim numai 

ai țării şi să avem şi noi-o țară; am îngenun=+ 

chiat, am îmbrâncit cu toţii; cum sunterm nu 

o. mai putem! duce îndelung. Nu vroim să jig-. 
nim drepturile nimărui, dar nici al „nostri să 
nu se întunece”,. -. Sa i 

_- Erau dureri „adunate de veacuri, în vorbele 
acestea. Pe ntru ?ntâia oară le spuncă lumii cel 

„c2 nu se jăluise decât codrului; o "doină e în- 
treagă tânguirea aceasta, doină ce-a picat dirr 
“sufletul poporului r român. cum. pică lacrima din 
ochi. : 

Se strâng iar la: “Paris delegaţii celor şapte 
Puteri. şi, după multe „desbateri, se ?nchee ?n 
ziua de 7. August 1858 acea „Convenţie” îngăi- 
“mată, prin care se încuviințează deabiă o. „ju- . 
„miătate . de unire” celor ce erau însetați de o. 

7
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„unire şi. mai mare decât cea pe care-o cereau. 
Se hotără ca cele două ţări, “îngrădite sub nu- 
mele de „Principatele- Unite Moldavia și Va-, 

„ lahia” să-şi aibă fiecare Domnul, cârmuirea ȘI 
_ Adunarea ei deosebită, și numai .pentru legile 

şi întocmirile . de „interes comun” să 'steă o! 
“Comisie centrală la Focşani, alcătuită 'din Mol- 
doveni și Munteni. Ințelepciunea . şi patriotis- 
mul Românilor smulg biruinţa întreagă. 
„La 5 lanuar 1859. Moldova, prin glasul Adu- 

nării ei, își. alege Domn pe Colonelul Alexandru 
Cuza, care, în ziua de 24 lanuăr e. ales şi de: 
"Adunarea Gin Bucureşti Domn al Munteniei. 
„La una ca'asta nu se gândise nimeni dintre 

cei cari-şi. închipuiau că ne-au înfăşat ca pe un. 
prunc în făşile Convenţiei de la Paris. Protes- 

“tările Turciei şi . Austriei întâlnesc: de astădată 
în Napoleon al III- lea un hotărât. apărător al 
drepturilor noastre, iar în fruntașii poporului" 

roniâni o.tărie de voinţă și de luptă, peste care 

nu se.mai poate trece. "Puterile sfârșesc. prin” 
a încuviință Unirea Principatelor sub Cuza, dar: 

numai cât va trăi el. In ziua de 24 Ianuar 1862: 
se deschide în București în capitala fericită, cea 

dintăi Adunari « a României — şi marile prefaceri 
ale. țării,. pe. care, Milcovul mo mai  despică "n 
două î încep... . | “ 

2 Averile mânăstireşti, cari cu. „chip. ae danii 

Şi. închinăi »„Locurilor. Sfinte”, hărăziau” egu- 

"menilor greci a cincea pârte din pămân ântul țării, 
sunt. lrurite şi. întrupate la. bogăţia Statului
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nostru: (13 .Dscemvre 1863).: Se încheagă iar 
vechea “legătură. dintre” țăran şi moşia patriei : 
lui de veci. Se iau măsuri strașnice pentru stâr- . 

„pirea jafurilor şi asupiirilor, şi pentru buna - 
împărțire a dreptăţii.- Se fac legi înaintea că: 
rora toți Românii sunt deopotrivă. .De astă dată 
cu drept cuvânt se poate spune că mâna Dom- - . 
nului şterge lacrimile țării. Cel mai de aproape 
şi mai luminat sfetnic şi ajutor Domnului în. 

“această uriaşă muncă) 'e Mihail Cogălniceanu, 
un înflăcărat iubitor, şi El, al țărănimii, pe care-o 

- “apără cu toată nebiruita putere a credinţii şi a 
cuvântului lui. Na 

Dar. lprefacerile ' repezi aduc! tulburări neaş- teptate în vieaţa popoarelor. În «noapltea: de 11 Fevruar 1866 Cuza e silit să abdice, şi alcă- tuirea fragedă încă, a întocmirilor. ii e în pri- „mejdie. “Din vălmășagul grijilor acelei. vremi se desface un om hotărît, un erou -al faptelor pari — Ion Brătianu. . Unirea țărilor trebuiă 
pusă pe temelia neclintita unei dinastii : Grasu tuturora cheamă la tron. pe tânărul prinț Gargl de (Hohenzollern: din vechea şi strălucita fa- ! „milie regeascăi a Prusiei. In ziua de 10 Mai 1866. noul ales, care ?ntrupă speranţele întregului 
mostru neam, depune jurământul în Adunarea 
țării, jurământul de Domn păzitor 'legilor, cre- 
dinții şi hotarelor țării. N | 

După unsprezece ani, pe-o cumplită grindină 
de gloanţe, sub' zidurile Plevnei, ostașii români 

„vădesc Voivodului! lor peste 'ce: popbr ales e
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“chemat să domnească. Roadele atâtor veacuri 
de lupte şi :de îndurare încep să, se. arate. O 
coroană de oțel făurită, dintPun. tun al. Plevnei 
învinse, încununează în ziua: de''10 Mai: 1881, 
fruntea celui dintăi Rege 'al. Rotiâniei. Zările 
se limpezesc.. Țara lui „Mircea, şi a: lui Ştefan, 
nu mai atârnă de nici o putere străină. Scăpattă.. a 
din valuri, stăpână de-acum pe destinele ei, 
începe o vieaţă nOWĂ. a IL: pi
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