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Dacia, Dacii, — Zamolxe. - DN 

„ „Terra Românească, Moldavia cu Bassarabia şi : Buco- 
vina, Transylvania; Bănatul Temisvarului, şi'0” parte dia - 

„Ungaria în antichitate se numi, Seythia europeană; mai . 
la urmă.-fu numită Dacia şi Daia 
"Duntrea sau Danubiul, quare este quel: mai mare riu, 

“al Europei, în antichităte se numiă Ister sau Isfru. | 
„Locuitorii din partea. reptă “a: Dunării sau cum dicem -. 
„noi quei de dincolo de. Duntre se'.dicea Getti, iar-quei 
“de dinquaci în genere Scythi. de scriitorii antichităţii. 
Mai la urmă, o mare parte luară nimele de Daci, quari 
„se dicea şi Davi sau Daii. Se dice,quă-Gettii eră de. ! 
aqueași,stirpe)cu Dacii. | tit Pe 
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| Dacii au fost un popol valoros, simplu şi gelos de 

: libertiţile sale; buni sigetitori şi buni călăreţi; quea . 

“mai mare parte eră.păsitori, sau nomaţi că Mocanii de 

astidi. Zamolxe fu legiuitorul lor, 16: institui ' datine și - 

 serbători, îi ficii a crede întrun singur Dumnedeu și 

în nemurirea sufletului. Unii (io quă a fost discepol al 

lui Pyihagora. Erodotu dice quă' Zimolxe a existat îna- 

intea aquestui philosophu. grecu. Davii atât, onoră, pe 

Zamolxe, în quât după mortea lui îl divinisară şi -îl 

adorară că pe ua deu.— Dacii după instituţiunile lui 

Zamolxe eră împărțiți în patru. Stări: familliele princii 

pilor sau regali; preoții que nu eră; însuraţi, bătrânii din | 

quari se formă senatul, și popolul în genere din quare: - 

se recrută quite -trelle clasile de sus. 

O Daria și Dacii. 
* 

Scriitorii antichităţii încep a vorbi de Daci de pe la 

_annul 500 înainte de Christu, de quând Persii trecură 

din Asia, și veniră spre a batte:pe locuitorii Daciei'sau 

-Seythiei.  . SE aa | 

Dariu filiul lui Hystaspe. regele “ Perşilor,, întreprinse 

pe la annul 503 o €Expediţiune în contra „Dacilor, sub 

pretext qud “strămoșii Scythilor cuo sută “de anni mai. 

“nainte ar fi eşit din Tataria, şi “ar” fi. deprădât multe 

părți. alle Asiei și prin .urniare -și. Persia. Aşă trecă din 

Asia în Europă Dariu pe o punte de vase que 0. cons- 

trui peste. Hellespont; străbăti Thracia, și .ţerra "Getti- 

lor, și cu aquestia, după que îi înfrânse, trecu Dunărea, 

la Daci spre ai batte, pe o punte que construi în drep- 

tal Silistrei, IE 
Locuitorii Daciei, pe de o parle se retraserâ, spre lo- 

curile quelle mai sălbatice, şi acolo aftraseră după dân- 
şii pe Perși spre ai facce a căd6 în curse, iâr pede.
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alta, fiind în relaţiune de vecinătate cu Hellenii de pe 
lângă Dunăre, se înțelles seră cu:aquestia spre a arde 
puntea de pe aquest viu, que Perșii liissasseră în urmă, 
„Şi ai lăsă fârd base în mâna lor. o. 

„După aqueasta. trimiseră. soli, la Daria que îi addus- 
“seră un cceoş, 0 brecă; un şorice-și cinci săzete, fără - 
“să explice i nimicu. “Persul în orgolliul şi vanitatea, su 
credi quă prin aqueste, semne. se oflere țerra sau pă- 
iotutul și apa Dacilor Spre suppunere. Un devin; ânsă “îi 
explică aqueste embleme în înţellesut următor: «Penşi! 

" Daqua « 
“nu vă puteţi__ascunde_sub pimânt-că. șdricii, nici vă 
_culundă în apă că_drgscele, să sciți Au pu veţi * put 
„scăpa de stigetele nustre. 
. Aqueastiă Exp caţistmmpl de spaimă pe Dariu, mai 

„ “vîrtos quând audi quă în urmăii are să i se ardă. pun- 
„tea, și plin de irică, se „înturno În apoi răpede în Asia. 
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 Puippo--Aiexandru—Ly simachu—Dromichete. 

Mai. târdiu după o sută de anni, “după mai multe lup- 
te alle Gettilor cu Thracii şi cu Macedonii; Philippu res- 
pinse” pe Getti. şii făcu a irecee Dunărea unde coprin- 

“ seră multe Jocuri -ulle Dacilor sau. se” unită .cu aquestia. 
Alexândru quel mare, filiul. lui Philippu nu dette re- 

„ paos: Gettilor şii făci a se refugiă la Dunăre în insula 
Peuce. Regele macedon treci pînă acolo spre ai: -batte; 

„ Gettii' âns& sciurd nu numai a se retragee ci şi a se 
“appără bărbătesce, însufilând respect falangilor macedo- 

„me. Curagiul lor nu fu umilit nici €nsuşi- quând - fură” 

ati. ca cocosul fără-a-puti:—shiztăs Și apoi daqua: 

pă 

"nevoiti d'a trimitte soli la Alexandru. — De quine vă te- 
meţi voi mai mult? îi întrebă bunele” rege, creând, d quo 
va a află un, respuns curtenitor. Dă
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__—De ceru numai, să nu cadă „pe noi,  respunseră 
„solii Gettilor.. 
"După mortea lui Alexandr, 1 ysimachu deveni regele - 

' “Thraciei. Antigon din preună cu mulţi popoli ai Thrâ- 
„ciei şi Helleni se: sculară asupra: Jui; „aquestă îi Învin-, 
„se şi suppuind țărrele pînă la Diihăre, vol, a trecce şi 

- peste rîu, în contra Geztilor sau a Dacilor. i 
Peste Getti sau Daci domnii  atiunci regele Dromi- 

ehete, om. „plin - de. curagiu și de “energie, prudent şi 
“  cumpătat, în viaţa sa, cu un cuvânt bun căpitan. Aque- 

sta reuşi. prin. Spioni Şi. prin îndemânările . salle strate- 
gice a tragge. pe Lysimachu în. locuri .deserte' și fără 

| apă. Acolo după multe nevoi și lise, Macedonii fară 
„Bevoiţi a, se dă. prinşi în mâinile Dacilor. Dromichete că 
vingttor dusse! .pe Lysimachu, dinpreună cu oștirea - lui 

în cețatea Elia. unde. prin elogquinţa sa, făcând pe ai'sti. 
“a îertă, pe prisonier,. îl tract) cu generositate după tote 
datinele ospitalităţii. : Dând „apoi un. ospăț Macedonilor, îi 
pusse pe. toți la .o masă forte splendidă, cu mâncări ra- 
re și vinuri generose. În. fagă aquestica se pusse “Dro- 

_michete cu, căpitanii şi demnitarii, sti a, o altă masă 
„simplă “și frugale unde de biui! li se, servi: numai apă. 
„Dacii eră forte: avuţi; luxul îl avea în horrâre că un 
“viţiu “al străinilor, și vinul îl urză din: principiu religios. 
Aqueste dot. mese, fură mai mult emblematice "qua să 
"arate ' Macedonilor qud 6menii que se'mulțumescu pe 

- “ pugin: sunt independinţi,. qud sciu a se” “batte şi-a muri 
pentru independința lor, şi quă prin “urmare. fiind de 

„temut, -mâi bine ar” fi pentru Macedoni săi ab de 
amici. 
:Dupd aquestu ospăj Lysimachu cu ai săi fu liberat sii, ă 

se dette.. voie d'a se. înturnă în- patria sa, xeăiniu-i- -se 
onorile unui. 0spe infortunat, 

Aquestea Sau întâmplat pe. la annul, 318 înainte: de 
- Christu.. 

ES A
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_ Brenul—Gallii—Bastaznii . Orole său Rolu--Perseu. 

Pe ln annul 282 Înainte de era christiană, Seletcu 
uccidend .pe Lysimachu, cuqueri Thracia.“ Atunci Brenu 
regele Galilor. venind în părțile aquestea, lăssd vre-o 20 
mii oșteni la: Dunăre; şi trecu în Hellada. 'Hellenii uniţi 

„ 4n: contra, lui Brenu,.îl înfrânseră după un. resbel crunt. 

Gallii respinşi și .uninduse cu quei que remăssesseră pe 
Jing5 Dunăre,:se retrasserd în. locurile” unde riul Sta 

se uneste cu Duntrea, unde se şi stabiliră fondând ce- 
tățile Tauranul; Singidinul, “'Noviodinul. şi altele. i, Gallii 

se colonisară și în alte părţi alle .Daciei, și. își commu- 

nicară limb'a'lor.: Multe rorbe. gallice remasseră în dia- 

-lectele aborigenilor” Daci Sau Getti, Este „de credut ;qtă 

și Gallaţii stși aibi începutul de. pe -attunci. pt 
"Mai târdiu“ pe la anuul 170 înainte: de. Christu veni- . 

+5 Bastarnii în contra: Dacilor... Pe, attunci regele: şi du- 

„cele aquestora în :resbelle 'eră. Orole sau; Rolu. - Oştânii 

„sti nu se purtară “quât :se -cuveniă de 'bărbătesce în; a- 

quest'resbel şi fură înfrânți. : Spre; pedepsi pentru a- - 

-queastă lipsă de curagiu necunoscută pînd attanci: Daci-, 

lor,. Orole îi condamnă, să nu mai dormi. noptea de qusi 

"da. piciorele feaieilor lor şi:să--le' serve că -nisce suppuşi. 

Aqueasta. împunse “pe Daci şi deșteptă. într'Enşii orgoilial 

biirbătescu que îi ficii săşi spele ruşinea. print'o „nuoă 

victorie. e a RI aaa 

Pe attunci Romanii se, hiitea: în. Thracia în contra “Ma- 

cedonilor, și Pârseu' regele Macedoniei, în alianță tul: p0- 

_ polii Helladei, învită.şi pe Orole--sti: viiă în ajutor. „Res- 

Vellul însă cu Bastamii „nui lăssă să: ia parle în coatra 

“Romanilor; . ai 

tt Ce
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Boirebiste, Cineu—Boii și Bohemia—tuliu Cesâr—Antoniu-Otavtan. 

Sub -republica romană și apoi subt imperiu cădură 
- mălte maţiuni din Europa, Asia şi Africa. In rândul a- 

questora fură şi Jelleni. Hellada' deveiil provinție ro: 
„mană sub nume de Achaia. De aqui' Romanii se -appro-. 
piară de Istru sau' Dunăre şi veniră în : contâct -cu. toţi 
popolii din drepta şi din stânga aquestui riui. “Ei pe lo- 

_cuitorii aquestor - țărre quâţi eră: din josul cartaractelor 
Dunării - (porţele de' ferru) îi :numiă Getti; iar, pe quei 
din sus de aqui îi numi Daci. e cc 

Pe la anul 50 înainte de Christu domniă “pesțe Daci 
regele: Boirebiste. "Aquesta avea pe'ângd. sine' pe. în- 
țelleptul Dicineu sau Cineu, revestiţ: cu demiiitate de mai . 

Sub consiliele! aqestuia Boirebiste sterpi viiele,din Dacia, 
are -preoț și onorat în genere că un devin sau prophet. * 

„exerciţd.' pe Daci” la arme, îi disciplii gi 'i- reorganisă 
după: maltele' resbelle que avussesseiă, ' Prinaqueste 
"midioce înțelepte şi organisatâre. ajunse: a 'suppunne ri-: 
“gatului său şi a un) popolii de dinquati de Dunăre, stinse 
“popolii din Panonia de stirpe gallică' que se mumii 'Boi 
fi dela quarii şi-a luat pote numele Bohemia, 'suppuse 

multe cetăţi hellenice de pe lângă Marea: Negră. 
= „Aqaeste victorii alle Dacilor în provințiele romane suj- 

„ perar. mult pe uliu Cesar, quare după que, învinse pe 

„pe Gallii de dinquaci și de dincolo de, Dunăre, și domind :
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Pompeiu, înturnânduse la Roma, se delermind a, facce .o 
_* expediţiune "în. contra . Dacilor. şi a Parthilor în Asia; 

Mortea însă que îl supraprinse,. făcu a remâne jos cu- ! 
getele aquestui, mare căpitan. . ae 
Aflând de mortea lui Cesar, Dacii luară curagiu nuou 

„gi reîncepură a deprădă provinţiile romane "de dincolo de 
Dunăre. Antoniu, cu tâte'prepuțurile Senatului despre 
cugetele sale, rerişi a se numi fiate-scu Caiu prefect al. 
Macedoniei spre a se luptă în contra Dacilor. Expediția . 
aquestuia fa diseraţiati, qudci fu bătut de. Daci li ce- 
tatea Istrianilor. Arme, drapele, aquiile romaie, : tâţe. 
semnele militare luate în resbe) dela: Romani furd duse 
de Daci că nisce trophee şi depuse în cetatea lor. Ge-, 
nutla. a Si | 

După quâţi-va .anni începură certele între Antoniu și 
Octavian. Boirebiste regele Dacilor” prin: soli se offeriur— 

:.. Octavian de ajutor în contra lu) Antoniu, propuindu'i nisce” . 
condițiuni la quare nu se putii învol. Octavian, că unele 

que eră contrarie intereselor. Romei. Boirebiste attunci-se. . 
„declară în favorea lui: Antoniu. Nu put 'âns&: facee ni- 
micu nici în interesele Daciei nici în alle lui Antoniu; 
-qudci într'o: revoltă que se întîmpld între ai sti. regele: ti, que Si geie 

- Daciei îşi. perdil viața. 

ir 

“Orole If, Dapige şi Ziraxe. — Câinii & imupul..— Octavian numit Auguste 

— Liciniu Crassu: —-Dacii mor şi nu se predau. — Spelunea Titanilor.-- 
Ziraxe scapă la Seythi. . i 

“După mârtea lui Boirebiste, - Dacia - se” desbiuă “în trei 
“părți alle quărora capi eră Orole sau Rolu II, Dapige şi 
Ziraxe. Audind ânsă Dacii de certele din ' Roma, forma- 
ră o armată că de 50 mii oameni, şi invitară pe Orole 
a se punne în capul lor și a trecce în prosinţiele, romane. 

4 . 

a '
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Aquesta,. sau qua să 'facă pe Daci a se uni mai mult, 
Sau qua săi 'întrcă dela nn assemenea cuget 'temera-: 
„Tiu, Se servi cu limbagiul semnelor que este natural. si 
- forte. expresiv la popolii primitivi. Pusse să adducă ;în- 
aintea Dacilor: doi: câini que nu se sufleriă-unul. cuialtul;, 
gi quând acuestia eră încăieraţi şi, se mânecă cu învier: 
sunare, ordond să. dea drumul unui lupu. + Câinii, cumil | 
vădurd, hicetară da. se mai mâncă şi: se Juară - amândoi = 

după”: dânșul,- : alluncândul. Orole: disee atiunci “către. » 
Daci: &0Or, încetați dela certela. civili, Şi să, ne luăm 'cu 

“toții pînd la anul după Romani; ot; de ne.vom ărătă | 
noi 'aquestora în micu număr, Yor, sea. cl! certela lor și 

“se vor luă 'după noi. Digqua- nu săuteră. îutre noi u- 
niţi, să lissăm pe inemicii nostri să. se, mănânce În- 
tre sine., ! - 

Dap. “piitaica decisivă din Epir in promonțoriul Ae- 
i, ȘI, după. que :Octavian: prefăcend repubiica romană: : 

în. imperiu, își dette nume de Augusta? ordoitd lui li-.-,. 
ciniu Crassu - que commandă în Macedonia și -Hellada 
spre a. dă resbel : Dacilor .qiue' se: declarasseră..de parti- 
sani îi lui Antoniu. „Aquesta ise inţellesse cu Orole que . 
eră în certă; -cu :ai sti iconnaţiosali de. dinquaci de „Du- 
năre, Şi trecând riul: cu legiunile romane: înfrâi:se pe 
Daci şi i allungd pind în. cetatea lor. Romarii: împresu-. 
Taro cetatea, Și. prin trădarea unui grecu militar intraro 
întrânsa: ' | 

Dacii vădenduse trădaţi, qua să nu cadă în. mâinile. 
__ inemieilor, - sciură a muri invitând unul, pe, altul a se 
"eeide între sine. 

Mulţi din Daci,. se refugiasseră în spelunea,. numită 
Circa, şi se închisesşeră din „preună cu averile lor quelle 
mai pre țiose, Crassu pusse și astupă „tâte, „eșirile Spe- 

4 4 

N 

SA 
Po , 

: i 
. 

1 Adică, sânt, divin, neattins, inviolabil, alles de qei.
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"luneei, şi prin fame "constrânse pe: «Daci “spre a se d 
prinşi. » 

De aqui Crassu propâși în contra cetăţii Genulca un- 
de se ţinea tpopheele “luate. dela Antoniu. Capul sau 

„ dăcele aquestei cetăţi eră Ziraxe.. „Mult: se luptară Ro: 
manii pînă să.ia aqueastă .cetate, pentru qud eră. quea 

“= mai fortificată din cetăţile” Daciei. Ziraxe scăpă cu fuga 

1 

şi se dusse la Seythi spre:a quere ajutor, Liciniu Crassu = 
se retur nd Ja Roma. victorios. Aquestea sau. întemplai 
între annii 30. și 20 în ainte de; Christu, ÎI 

, PE RR 
DI II ai 

. , ” ” E [i 

a] ue 

“ Cotusor. — Drussu și iveriu. — Cneu Leatulv, | 

-N'appucară bine Romanii: să €sti din - "Dacia, şi: pe 
= quând” Liciniu Crassu întră în Roma! cui triumf: Dacii se 
„unird cu toții şi. îşi allesseră. de' rege: 'şi duce pe - Coty- 
“Son. 'Trecură în dată. Dunărea şi începură' a-prădă pro- 

- “vințiele” Yoman6. : Octavian August! trimisse în contra Da 
cilor la “Dunăre, de. sus pe doi filiastri ai sti, pe Drussu 

si. pe "Tiberiu dar. LA „Duntrea de! „os pe Cieu, Lea 
: [ă 

  

“ Dacii, fură sespiuşi peste! Dunăre; Şi Ciu: Lentulu 
“construi pe lângă. aduest. riu' da : drepta şi da stânga 

-castre. şi lorteruţe, și lei întări cu. oştri. spie: a iune în 

: 

. 

„respect pe Daci 'de a' mai trecce: peste: “hotarele rumane, 
„Dacii ânst attăcară tote întăririle. Romanii 'resistară cu. 
“cu vigore. în "contra inemicilor,. si în luptele que țiriură 

„mceisseră trei duci dai! Dacilor între quari ha Și “usuși 
„regele Cotysoli.! .. -,. r dă i 

| | “Tutăeritaţi ȘI nai mult Dacii, se' uniră cu Piinonii și 
cu Sarmaţii: și tot: se luptară în contra “Românilor pînă. la 

'annul' 10. înainte “de Christu. 'Attunci eră sțătuţi cu totul 
„de lungile lor. lupte quât și de “armele: li. „iberiu de 

“ frcură” a mai plecă capul. 2, .
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Eltu-Catu, — Ovidiu pole.- —v espasian.— Marcu Pl autir, = Titu. — Do nitian. | 
—Appiu Sabin.— Dura.— Decebal.— Pacor. — Caitii.— Fuscu, Julian. —. 

. Arburi armaţi. — Pacea rușşino-ă a lui Domițian. — ltoma tributară Da- 
cici. Vanitatea, Jai Domiei an, — Leciderea aquestuia. 

La: annul 3 “după era, “christiană Eliu-Catu. strămautd 
vre o 50 mii de Daci peste Dunăre în Moesia ueastăţi, 
se dice Bulgaria. - 
In, „timpii guest "Ovidiu postul roman er exilat în 
părțile aquestea în cetatea Tom! quare se numiă şi Mi- 
lete. Astădi se. dice Ovidiupole... - » 
“După mortea “lui Octavian Augustu, urmară nișe im- 

peratorii idite viţioși sau desfrânaţi. Unde întră vițiul 
acolo puterea 'se desteă. Dacii profită” de viţiurile şi 

:. desnervarea Romanilor, nu. încetă de 2 se întinde peste 
hotarele imperiului şi dai deprădă provinţiele. - . .. 

.Subt imperatorul Vespasian pe la annul. 69 după . 
Christu, prefectul ăloesiei, Marcu Plautin pusse obstacol 

Dacilor ; Şi altor. Barbari que făcea incursiuni. în pro- 
“vinţiele romane, şi strămută vreo sută de miide omeni 
„în Moesia, ficendu'i tributari Romanilor: 
In. timpii lui Titu, toți opoli din părţile. ipustea stet- | 
“teră în pace. | 

Sub Domițian se sculară iar. Dacii În contra “Romani- 
"lor avend. în capul lor de -duce :pe Dura... Domițian tri- 

* misse în contră lor pe Appiu Sabin. * Dura vădend quă:. 
-pu eră. în stare d'a'commandă, fiind pre june: Și ne” 
încercat, abdică la demnitatea de rege: şi fereste. cu 
dânsa pe Decebal, quel mai valoros şi „mai experimentat 
dintre Daci din timpul său. “Alliâniuse cu Pacor regele, 
Parthilor şi unindu-se. cu. Sarmaţii Și cu un “popol feroce . 

IN) 
+ 

a. - 

+
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que se numiă Catti 1, bătu pe Appiu. Sabin şi” nimici 

t6tă armata. Se 

Domițian triinisse după aqueasta pe Fuscu prefectul . 

“ pretoriului quare fu şi el sfărmat înaintea oșțitilor: lui 

Decebâl.. Se văju .attanci nevoit Domițian a- se punne 

giugar. în capul legiunilor “Salle și a veni. assupra fero- 
be . 

cilor inemici ai Romei. Cum ajunse în Moesiay îi veni 

mai neted a se dă desfătărilor de quât a.se ducee la bă- 

taie. 'Trimisse dar pe lulian în contra. Dacilor. . Aque- 

„stia întâmpinară pe Romani dinqudei de Danăre la Tape. 

Bitându-se aqul, se retrâsseră în reguli din aintea îne- . 

micilor. În retragere, Decebal pusse a tăiă în. drumu'i 

“ arburii unei selbe întinse, şi lissândui: numai trunchiuri | 

quât statura de 6mei,.le pusse arme cum să semene “a 

oșiire din. depărtare.- Și în :adever , Romanii v&dendu'i, 

+ In aquellași timp, Domițian fu altacat. în Pannonia de 

Marcomani și se vădi! nevoit a înehieiă pace cu Dacii. 

Decebal, fiind invitat la negociațiunea de pace, trimisse,, 

“ pe: frate-stu. Diege, quare” în conâiţiunile salle queră de 

credurd quă sunt un câmpu formidabil de inemici, şise . 

" retrasseră înapoi. Se De 

ia Romani fabricatori de arme și de castre cum'şi un 

tribut annual, daqua voiescu pacea: Domițian eră con- 

strîns şi se Învol li tote, şi pe lâng6 -aquestea, trimisse 

“lui Decebal 'şi o diademă, qua adică să arate quă ellu. . 

- din. generositateze şi graţia sa dă dreptul. lui Decebal de 

"a domni că rege și qubi dăruiesce ț&rra. Spre a'şi ac- , 

coperl apoi rușinea, quând: se returnd: în Roma, intrd pe 

carru. triumphal” întv'ensa, dânduşi sigur numele de 

vingetor al Dacilor şi al Cattilor. "Toţi mişei sunt va- 

nitoşi i. ridicoli. “ Romanii . înţelepţi »îsserd de densul 
4 
. ză 

o. 

Ss 
7 . 2 

Căteăhuni, ÎN - 
1 Dela Cattu şi Elami nu e de mirare să fi remas numele horribil de
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iar. ncbunii strieară :cu. toţi : „să trăiască vineătorul Da- 
„.„cilor! €nsuși pe quând Romanii ajunsesseră tributarilui 

Decebal! Aquest tribut sa respuns regulat  doi-spre- E 
„dece. anni, “adică :dela 88 pînă Ia annul 100, după . 

| Christu. ! aaa „î 3 i pa i . ti Si EN 
„+ Domițian a fost. unul din quei mai crudi. şi desfrânaţi 
imperatori ai Romei, persecutor al-primilor. chreştini : nu- 
mele lui se, pune d'alățurea cu al lui..Neron. | La annul 
96 după Christu. fu ucis de: un selay. liberat.. . : 

; a, LD ” Da i SPECII 

a, 
IER . a E ia ' , 

- Nerva. — Traian, — Buretii, Burrii. — Luptă decissivă.— Traian ișirumpe 
vestmintele si .lego plagele vulneraţilor., Traian victorios dă'audicnţă 

„ui, Decebal, accordă pace Dacilor. : Solii aquestora. în Roma: susemnă 
ti “pacea în aintea, Senatului, A 

„. Mântuindu-se -Roma de aquest tyran -desnervat. și as- - 
tuţios, adveni. Nerva; la imperiu. Ăduesta cunoscând vir- 
tuţile. şi qualităţile militare, alle Jui ' Marcu Uipiu. 'Yraian, 
ÎL adoptă de filiu: şi “de: suecessor. la imperiu... Traian nu. 

„putea. sufieri opprobriu de. a.sci-pe Roniani 'tributari. la 
Daci, după cum îi redussesse Domițian, și.în dati que . 
deveni imperator, Se “prepară. în contra Dacilor , şi Ja . 
„amnul 1100 după, Christu plecă! âssupră lor..." 
14, Decebal: quareseiă - mai bine“ 'quă. nu învinsesse .pe 
„Romani ci: pe Domițian, -.audind, qu5' acum vine Traian 
„În-îruntea, legiunilor romane, ;se. sperid forte; și: lud m&- 
 Sure “seriose de; appărare, pentru 'qtiă! aflasse despre vie» 

„ „tațile şi :birbăţia „ui Traian 'âncă de pe quând aquesta , 

eră guvernator în, Germania: : ORE 
Traian petreci iarna ini Moesia, și în primăvera “an- 

nului 101; trecend Dunărea, ajunse la Tape. Acolo sa: 
crifico deilor, și quând eră a începe resbelluj, i. se 'ad- 
dusse un diseu cu un. burrete pe dânsul Şi cu inscrip-'. 

p



ţiune 'cu litere -latine:. “Biorrii cu toţi „socii lori: spun 

lui 'Traian „să se întârne' înapoi, şi:să. jiiă “pacea: 

Omenii: mari -nu “suni 'superstiţiosi; aqueastă ameninţare 

sau. consiliu nu: făcă. lui: Traian nici'.0 impressiune; 

„commandă să - sune semnalul departului și al luptei; şi, 

Ja: primul attacu înfrânse «pe Daci „puindui pe fază. 

; Decebal: trimise! attunci ; deputaţi - din :clasile! de . : 

„jos que se ntumiă: comaţi, spre''a quere. pace. “Traian 

"nu vol: nici săi vâţă, şi comandă a nu mai: dă pas: 

Dacilor; îi attacă şi. de a doa 6ră și-ii băti atât pe.ei 

uât-si pe Șavmâţi. Decebal, vădendaşi orgoliul umi- 

lit și: începend -a, se teme serios, trimise” deputați din, 

_ claşile mai 'nalte; Traian nule! accord pacea, și ii 

. “bătiși de'a, treia Oră. '“:Restellul * incetă . cu venirea 

- iernei şi dificultăţile ei.» ut 

- In primăveră, reshellul _reincepit, și de: amendo păr: 

ţile se -bătură: cu disperatiune şi bărbătesce. .Bătaiea. - fn 

„ “cruntă, Romanii, învinseră,. âns& numărul quellor :vulne- 

__vaţi fu “aşi de “mare în quât :nu se' mai ajungiă cârpe.. 

- "si alte stofecu; quare să le lege plagele; “Traian ! de 

"durere “iși tăiă vestmintele dândule a le: face; lepăiure. 

"Aqueasta | învederdă . inima “marelui . capitan: şi presența. 

“spiritului qua “8% dea exemplu Ja. toți căpitanii săi să. 

facă asseimenea. cu soldaţii iorz - . ri 

„După aqueastă. victoriă, Romanii deveniră domni pes- 

te castrele Dacilor de prin“ munţi şi veniră „pină în ain- 

“16 residinței lui Decebal. Aquesta descuragiat cu î0- 

"tul şi umilit, trimisse Ja--imperator. 6 numerosă depută- . 

ţiune de birbaţi,: femei și copii din .elasile quellor .mai . - 

„notabili qua s%l.râge-a le aceordă graţia ȘI pacea. 4- 

“qucstia, după:  datinele -de -altunci,, mai. nainte. de a se 

_-“presentă la Traian - îşi :offerită armele,' se lăssară a li. se 

legă, mâinile” că, la nisce -prisonieri. Traian se învol.- ai 

-Thssă a se- arătă: ast-fel înaintea lui şi” ai: ascultă... Cum 

se înfățișară. inâintea- imperatorului, armele lor fură.-de-
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puse la pământ și cădură cu toții în genuchi querâna grație și pace, Iavoirea lui “Traian de ai ascultă dette curagiu si lui Decebal de a se înfăţișă și el, quare as- Semenea; îşi. depusse armele la pământ jos, și îngenu- chid înaintea vingătoralui, promitend „Suppunrere, | “Traian le accordă, pacea cu condițiune de a di în: „napoi pe îoți fabricatorii romani trimiși de Domițian, şi tâte machinele de resbel, Precum și pe toţi quâii. diser- „tasseră din câmpul Toman, pe.lingă equeasta mai ada: „osse condiţiune dă “a derimi, forterețele, de a cede im- periului” român te piimânturile (ie le Juasse. Traian și :*da consideră, de amici. pe toţi. amicii Romei, cum și de inemici pe toţi inemicii ej, e “aut: Decebal se învoi la “tote, și spre învederare bimisse ' din parteii soli Ja Roma spre a mărturi. înaintea” Sena- tului suppunerea Daciei: Și a Busemnă acolo. condiţiunile păcii,  Solii. Dacilor se înfăcişară | înaintea, „Senatului .cu. toti Suppunerea « cu mâinile . legate din apoi că nişce „prisonieri. Vorbele, după datine le. fură fârte. pucine şi umile. După încheierea - păcii, li se detteră armele: spre' 4 se înturnă în apoi în -Dacia. Atunci se serbd trium= phul lui Traian: și fu numit, prin decretul, Senatului, cu supranumele de Dacicu. Aquestea stau întâmplat la annul 103 după Christu. e i 

ay: 

1 . 

“7 i dă 
îi y Da „ z, 

Cu quât Decebal d de mare cu atât iPraian devine mai mare. — Decebal» " Scutură Jugul roman. — 'Traian appare dia nou în Dacia. — Puntea de ; : - + petră, pe. Dunăre. — Apoliodor architeetul ei. N a a. d Ă Ea 5 aa E | Decebal nu eră om să zuftere îndelung. rușinea Sa şi. opprobriu sub quare vedea popolul Daciei. La prima, 06= - casiune căutd să “scutere jugul que îl a”ȚEsă şi să calce „În pici6re ori-que :condițiuhe de pace odiză. Departe de ... 
« . . ” 4 *A a critică ps Decebal, stăm un Simiiment mare într'En- 

.
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„sul; pentru quă & mare capul unui popo sau națiuni 
'que nu. suffere jugul „quellor que “1 au alles... Impila- 

„Xea, nedreptatea, răpirea nu pot fi respectate. Decebal - 
ieri dator. sieși şi populului stu.să scuture” „jugul roman; 

şi Traian. nar fi fost aş, de mare, de nar fi avut. an 
adversari assemenea de miare şi redutabil că Decebal. 
Pe lingă aquesteay cată să scim qud Decebal eri'un 
conservator . al. instituțiunilor,', Patriei. «sale, al. „Națiunii 
salle, un appărător” al aguesțora: m imi d ase 
- Decebal, „cum. Se; retrasseră Jefziinilă, române;  iieâpă 
a se prepară din auou spre reshel, a ardici, cetăți întă- - 
rite, a. dă: ospitalitate; fagarilor 'romani, a. învită popolii 
vecini Ja, îndependinţă,. şi: a -nu:dă :pace «quellor que voiă 
a ținne leu. imperiul ; și: a;fi tributari „Romei: imperiale. 
Venind, „aqueste. sciri, la Roma: “Traian. se'::decisse „din 
nuou .4,.Șe,ipunne :În-eapul “unei a; doilea expediţiuni în 
contra Dacilor,. determinat: de :astă, dată de a. prefac. Do 

visai 

cia, în provințiă Tomană::; Întreprinsse dar: un; resbel de 
exterminaţiune,, după cum „mai :făcusseră, “Robaiii și ai- 
rea, că la lerusalem. sila Corinthu. „tii “ 
„Venind. 'Traian. pînă, la: Dunăre, steite: “în Moesia, Şi 

pusse : a se. construi. 0. punte de.-petră.. peste .. Dunăre; 
demnă: pe;: mărirea, română. : Architectul * însărcinat cu 
planul şi executarea aquestei construcţiuni: prandiâse fu 
Apollodoru . Damascen. - Puntea incepi:â se construl din 
josul, cataractelor., Dunării. între. Tierna şi: Egeta, : appro-! 
De, de, Turnul, Severinului. „La „annul . 105. fu tetmi- 

  

„
z
e
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Corpiot în icântră lui “Trăân, 22 Comșlicii -se dâscopeku. 2 Lejidaarii Romani mor mai voioşi „pe câmpul lnptei de "quât pe patul. friguri- Jor. — Longin că un alt. Regulu. — Disfata comp!ectă a Dacilor. — A - Siticiderea lui „Decebal. —: hesaurele aquestuia. | 

„7. Intagitestea, Decebal 'se prepară, 'ci ăcţivitate.. :Po-. „Boli vecini fură chieniaţi la arme, — Pre anât mulți diă 
” Daci transfugiă la, Romani, Bau “qua să scape" de” sarci- 
„mele :resbellului sau: pentru. quă preijedea victoria  legiu- 
nilor'rginane. Decebal : sei a profită de tolerenţa, *Ro- - 
„manilor. către Dacii: fugari.: “Trimisse: dar înadins quâţi- 
va inși - devotați, quari prefăcându-se' că, fugari, şi în- 
troducenduse : între: Romani. să uccidă pe “Traian quând 
Vor. află - occasiune, .Nu reuși -'ânisă 'în _âquest- cuget; 

„Quăci unul .din: aquesti'fugari, prin impiudenţa sa “ajun= - 
„ 5e.2 fi'prepuș, Și-luat: la cercetare; “suppus la, torture, 

mărturi adevărul, şi arătă pe toţi complicii săi quari fu- 
T5 daţi. moiţii. i: ii - Nu Să g 

„i Prajan' trecă Dunerea Ii annul -105,-şi:luptă: începi 
cu fardre din : amândoă . părţile. - Nu eră “soldat “roman ' 

” quare să':nu'și.facă::ondre de: a muti: pe 'câmpiul "bătăiei: 
„Se scrie despre un' legionar quă fiind accoperit de pla- 
ge, după que "1 au tras din luptă şi "lau dus la tin- 

„dele quellor vulnerați spre a fi: căutat, nu- mai put șe- 
d6 acolo, şi 'readunânidu'şi piiterile, allergo iar în luptă 
unde se 'băti pînă remasse mort pe câmpul hătăiei. Ro- -; 

* manii în genere parqud voii a-și facce o patriă nucă; - 
void aşi cumpără: pământul Daciei cu sângele lor, şi.
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de pe câmpul “gloriei. a Și “trimite “ultimele Suspină' la * 

Romă. Sa . | - 
Între - faptele de heroismu și devotaiâht se scrie şi 

despite Login prefectul 'inti legidbi. “Aquăsta fi ehie- 
mat de Decebal ja o conferinţă și încredându-se,:sa dut- 
să, trăttă după 'datinele. resbellului, “Decebal Vii să 
afle del dbnsul : despre 'pladtatile lui “Tiâţan. - Longin. 
tăi "0 sfătui intenințătâră de Dion, Decebal t- 
firici călcâiul fedea cuvenită, putse a tchisore pă Lon: „in Și trimiste la "Îraiin â îi propulne qhă iiuniai de. 
seva trăgee' din Dacia şi de vă respunde spiesele.resbell- 
lui, âttunci numâi îi va dă înapoi pe credincicsul stu: 

„Login, - Ipetatorul roman. stă în'Cumpernă ; pentru * „quă Victoria 0 'doriă că un herou, fi însă ŞI 'cu prețul 
de asi abandonă în mâinele ineimicului tlita bravilor R6- re alai 9 ei dau pi ca ne i i niahi. Loitin îl. trasse din agueastă 'fl&voie în quâre îl 

“obligă, datoria que tot-d'aâna . sufletele 'hafi și: 0. inipun 
„Singure, Lorin. reuși din închis6rea '&a a dă, de scire. 

lui Traian 8% nu dea pâs, inmicului; să nu asculte pici. 
mp ez una din propinerile ui; qubci.el Longin își scurteadă 

deji, viaţa, în 'carcere prin veninul de quare eră provt- 
dut. -Longin.sciu, să. mâră că un alt Regulu în midlo- - 

-cul inemicilor- Romei,' deslegând- pe Traian de o datorie 
que şi.o impunea singur, şi dându'i cuvânt tare pentru 
o îndoită vindictă, e 

Traian îndată propăşt către. residința Jui Decebal, Ca- 
pul lui Longin cu alle altor Romani eră „dejă- înfipte pe 
murii cetăţii. * La aqueastă vedere Romanii. se, infuria- : 
7; de tote părţile attacară cetatea .eu impetuositate şi îi 
detteră focu, Dacii fură învinşi, quei mai muliţi cădu-.. 
TO în luptă, alți se avelinără; mulţi cădură prisonieri. 
Ostirea lor tâti. fu. desfăcută, şi din luptători nu mai scă- 
pară le quât cu fuga, - Decebal, vădânduse âpprâpe de 

„a căde în' mâinile Romanilor, :se sinucisse ;. unii 'dieu
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„peptul priătr: un, puranal.: Cadayrului. lui, cădând. în mâi-. 
nile: vingătorilor, i se truneliid capul, şi după” que | ex- 
pusseră spre. vedere. „qua. să afle toți. "Dacii quă, a pe- 

- rit, ducele: lor, fu trimis: la. Roma; la, anul 106 „după, 
Ohristu.. i 

“Unul: din eredincioșii. îui Decebal î munic, „Vital qua “si 
*scăpe de' rigorile” resbellului . Și de soivitute, “descoperi! lui . 
Traian „locul "unde Decebal . i își ascunsesse  thesaurile 
Mai, "nainte de” începerea, -reshellului, înulți piisonieri fură, 
puși a săpă un canal şi abatte-. ital. Sergenţia ;. “apoi 
îi vechiul canal desecat.-fu” „săpată! -0: aropă „unde. -se de: 
„puse. tot: aurul, și argintăl și, tote nestimatele lui Dece: 
bal, accoperind. cu petre. “thesaurul. ; "După aqueăsta. riul - 

Tu, îndreptat: pe. vethiea lui. cale peste theşaurul ascuns; - 
ȘI. „prisonierii. (u6 laborară: Ja 'aqueasta, fură Uccişi dia 
să nu trădea Secretul. - „Tradiţiă . despre” aquest thesaut 
pînă astădi se 'conserve între sătenii Koimâni. .. : e 

Vicol pe: lângă aquesţ thesaur, descoperi şi alte averi . 
que fussesseră ascunse, într'0 “speluncă. ".Traian' făcir a 
se erige după aqucastă, aflare o. colânnă cu Anseripţiuie, 
Jatină que se traduce, în“ vorbele: următore : 

- DESCOPERINDUSE “THESAURELE. DACIRI, DIVE 
NUL. NERVA ERAJAN! :CESAR AUGUSTUL DETTE 
MULȚUMIRE DEULUI AVUT, TERREI MATER.. 

i Rea oua n 
Da ela protinţia vomană, —  Saimiseţ rctusa numită Ulpia “Traian a Augus-, 

| tai — capele, cetatea Vietoriei. , , 

Me - TA 4 ! 

După respândirea Şi: extorminarea Dacilor, “Traian pre 
“făcu, dapă cum își propussesse, Dacia în. provințiă ro- 
mană, .: addusse | 0 “mnltitudiie de colonni romani din tot 

“ imperiul, si mai vîrtos” din Italia. şi stabili do&. legiuni . |



. 

pe a cincia , macedonieă, și pe a. treispred decea Spre, î o. 
custodi Și appără. : 
“Sarmisegetusa” residința, lui “Decebil,. una din. cetăţile , 

capitale alle Daciei fa numită! "Ulpia “Traiana Augusta . 
quare remasse tot „capitală a Daciei que incepi alui DU 
mele: de Terra Romana... 
"Traian pusse a edifică. pe. malul drept al. Diariării ce-! 
tatea Nicopole que însemnedă cetatea Victoriei: în Dacia, E 

- centrale edifică Apulul şi: Salinele, Tiviscul în 'Temesia- 
„na, Romula, în România ; Paloda,; Sucidava, Petiodava, 
"Carsidava şi Paţridava în “Moldavia. Puse! a “se con- 
strul “drumuri aşternute cu. petră spre facilitarea, commu- 

- micăţiunii ; ardicd “tarnuri; se stabiliră bii,' fontânele și, 
peraele“ quelle mai limpede se” îndreptară' prin cetăţi prin i 
apeduei grandiose ; 'se edificară templuri,, theatre” Şi am: 

 Phiteatre se deschisseră' sinurile 'muuţilor. și “începură -a . 
se -sedtte minele: “aurul, argintul, arama, ferrul. Carpa- 
thilor Vu mai. fară ascunse. Dacia peste. puțin deveni 
„una din quelle” mai frumyse şi avute - provinție, alle im- - 
periului .ronian. - 

Prefectul legiunii a înei-spre-deccă fa riumit gguverna- 
tor al Daciei que, represintă, pe imperator. ... .. 

'Pinţile Daciei fură guvernate de prefecți” “subordonați 
guvernatorului general. Tribunalele și tote funcțiunile 
publice fură create după alle “imperiului ;- în Ulpia; “Tra-: 

“taia, se stabili loru, și fură numiţi Consoli e la Roma. 

ae i | e .. a 

Terra romană, — limba rustică latină; — Limba, Dacilor. — Românii sunt 
- „Romani că Italienii. —. Mocanii pot, să îi deseindenţi a ai Dacilor. 

“Dacia,. “cum am dis, fa aurită: Terra Romană: (țârra, 
roman), „Iar Dacii, după “un resbel de exterminaţiune, 

p a
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parte, fură uecişi, pânte alungaţi și refugiaţi, unii pe Ia popoii vecinii, Şi alţii prin munţi Și spelunce, iar, parte 
remasseră, pote între Romani că” prisonieri sad, sclavi. De aqyi înâințe elementul. domnitor în Dacia fa quej 

„- “Limba rustică romană, sau dialeetele- popolilor,. Italiei 
fară. întroduse, în Dacia, și se "conservă pînă. asitdi în E îi primitivițatea lor. Romanii ânsă aflând în Dacia - „obiecte . locali. necunoscute în Iţalia, preguz, producte. 

„? VeStminte, instrumente, și adoptându-le spre utilitatea lor; le a optară cu, numele, que, le „dă Dacii. Se, află, dar în 
„-* Limba Yomână, de astădi vorbe que nu sunţ nici laține, mică, grece moderne, nici slave, nici de alle vre unuia “din popolil vecini; nisee assenienea. vorhe,. daqua, arati 

nișce; objecte locali alle Dapiei, ne dau: fot dreptul de a. afirmă, quă : sunţ. resțuri. din limbă Dacilor, 1) des- „pre quare Omenii sapienţi;ai Europei nu poţ âncă af- 10.1 RIN a [ 
Mhlţi cu tote, aqueștea vor să arate quă. Dacii ati fost "de stirpe slavonă, şi quă Românii de astădi Sunt nisce . 

popoli produși din ameștecul Romanilor cu ' Dacii; și quă prin urmare-sunt Romano-Slavi: - DI - Românii suit așă de Romani” precum; sunt “şi: Italie- * 
! 

. . 
- - . m. . 

1- Cum. spre exemplu pădure: nas-dotipov (dog) — lcuriciu lexopas, =: telega Tnânva (Telive dog.):. — grămmadă Yenuuac. Ypaniada, — sarică Au0Voa (Sisirică sarie )"— prospăt mpoogator, — drum doduos, — frica - Ameaxa dog.) nalote uulori, nalori —argat îpvityc, argellă arge'egyadeîos, — fel de fel, pia gulăv, şi 'alte assemenea que popolul. român le* cuns- scefăro a sci quo a existat vre un Orpheu sau vre un-Homeru, şi fâro a sei nici carte. “Quât. pentru deelinațiuni şi conjugări quine nu vede quo Ping, Movon este egal şi în formă ȘI în pronunțiatiune lui Rome: și Afusei? ŞI Quo Teaăgeeepue Tiuoais, Traco este: egal lui stimassem,. stimassesi, sti=!  2RS5E ș, CĂ, şi arassem, arasseși, arasse.. Lăssăm quo 'la' multe rădăcine hellenice că. oc dela onueior, Hellenii le-au perdut și înțellessul, unde Românul le păstredă, întrege că, semn; lăssăm:quo gn latin que în helle= - „niea se face pr-că la agnus'cuvâs şi tot assemenea facu și Români dupo. vechi tradiţiuni, semn, lemnu, 'demn ete, e. “ ad



nii, cu tote quă s'au aquestia ammestecat cu alte ginți; sunt. 
aşă de. Romani, precum sunt și. Grecii. Helleni, cu tote quă, |. 
sau ammestecat cn alțe: ginți vecine; precum sunt şi Un 
garii Magyari, cu- tote. quă s'au âmmestecat'eu Germani 
“Slavi şi: Români. ; Quând: vorbesce -quine-va -de sțirpă.; 
de: poppli şi: de : naţiuni, înţelege elementul predomnitor: 
în limbă, în. eharacter, * în :dreptul. de a, guvernă şi dia. 
legiui. —— Pentru, qud alt-fel': natura :nu are a :cunâsce 
de quât: Omepi. 0 i i i 

- 

„Dacii, de au mai -remaş în Dacia între Romani, nau | 
putut: remâne' de quât că-un element; passiv, inferior și. 
cu quantițatea,, ŞI, cu qualifatea, au reihas putem dicce,. - 

 daqva: nu sclavi; că -pînd. mai: deunădi IȚiganii, quel pu-: 
„gin “isolaţi, Și întrun. cas. și; în “alțul. nau putut a, se. 
„ încușeri. cu: Romanii . aşă -de--facil.“' Dacii: au remas “cu. . 

datinele lor,; cu costumele'.lor;: cu: meşeriele lor, şi fiind, 
quă. autorii, antici; dicu .quă Dacii “eră mai mult păstori, + 
este probabil: qua Mocanii să fiă din deşcendenții 'Daci=: 
lor. refugiaţi la munţi,: mai: vîrtos, quă portul: lor: ne. re-. 
chiamă portul Dacilor que. se vădu-.representaţi pe colâri-: 

„na lui Traian.  Mocanii pârtă mai mult căciula. de. ţu-: 
țueni [bonet:-phrygian)” sarica.-și' gluga ;. meseria; lor. & * 
de-păstori'; și Românii. agricultori pin; astădi nu se în-. 
“euscră: voioşi cui dânșii. o 

ECE ae NN 
pa. aa 

ma -, 

- Limba Dacilor, vestmintele , armele lor, originea lor. —. “Mosaicul "dela: 
Haţig. — Culturi; Mithra , Iside.' — Yestminte romane, datine romane, 
Pai a . "Bimba.romană. e « 

e 

Vorbind de: limba şi-de. costumele , Datilor cată să con: 
sacrăm un imicu: capitol despre vestmintelă lor, arfnelă: +" 
lor, religia: lor, quare pote ne va facce'a 'affirmă şi des: 

„pre originea, lor, e ii



“Dacii “cum. am arătat :s'au: numit și Dati sat-Daş.: - 
„Numele: aquesta aratii:0 origine” asiâtică  pelas&ă:: Pelas-: 

ii respândinduse' în: Grecia iși: de:aqul- spre Dunăre pu: 
tură-:trece” şi Dunărea. -Javuu sau: Jawv, -daic! de. tinde . 

„pote și Oăiuuv, 'Baiuwv: însemnâqă . ci, și: Priiatog, i ta: 
"re, potent. : Dela: dduv: daig'se . vede şi vorba “asiatică, 
caba-daiu. (tare, forte,: herou). : Cetățile dace: quelle mai 
multe: se termină în finalul i daza (burg, tărie, fortereţă) 

„că Decidava, Sigidava, ' Petrodava, Utidava, -și ânsuși Mol-" 
„dava. — -Vorbele iar arătate înnota,'de' sus, sunt de:0- 
rigine archaică hellenă: sau ionică şi” dorică: que se :află 

mai mult în ;poeţii antici -și 'din' quare; unele 'se și :uitas=: 
seră pe: timpul. lui “Demosthene şi: Alexaridru: — Ovidiu 

"nsuşi ne spune: dn .exiliul stu qud se: află multe vorbe: 
hellene în limba: Dacilor. ——" Mulţi: din: autorii: antiei dicu 
quă. Getlii eră; o:-ramură de' 'Thraici, şi ud" Dacii. eră 
de” aqueeași. origine cu Getiii :şi. piio „urinare -cu ““Thra-: 
cii. - Thracii iar, sau Macedonii- nt: eră; 'aşă departe "de: 
limba. side dalele  Hellenilor.::: Alexandru. macedon- fa 

„„ educat de Aristotele, și 'uni Grecia 'subt iun imperiu cu: 
dreptul de Heller i n e eta 

„Pe Ingu”, aquestea :: Zamolxe - fi :legiuitorul”- Dacilor; 
se-vedea, liţtere şi: vorbe hellene ; că: SAPMIS"BAZI- 

„AETE KOZQON.  Monettele iar: tâte alle; Dazilor 'se: 
„vedu de styl macedon, e 

„s. La Haţig, din 'colo de Tirgul” Jiiului peste Vulcan, un- 
de a fost capitala, Daciei Sarmisegetusa, s'a aflat acum 
pe; la. annul 1824 în pământ dot camere alle unni edi- . 
ficii cu parchetul :de. inosaicu. -Pe un..parehet. eră re-: 

+ presentat Priam regele “Troiei, :.querând dela Achille cor-- 
„. pul filiului său Ector; pe altul sunt quelle trei dee, Ju- 
„none, „Minerva i Venere sau:. Aphrodita,-'din quare quel- . 

- ? lei'din urmă i :se 'offere de Paris, -ca :jude; mărul Dis-- 
„„cordiei,. ——- Cultul lui Hercule :iarăşi. altele fhvedâreagă 

„„tradiţiuni şi mythi hellenici. . - IE: 

,



- 29 
Da 

Pe: jiiiză “aiquestea: cultul Isidii, al: lui Sita invede: 
redă dătine. ; Egypto-persane,' „que trecură' şi la “Greci şi 
Ja. “Romani... = : Dacii: aveau și! nisce - divinităţi “alle; loc : 
particulare, : preeuir. eniuri tutelare „alle Daciei. — "Dagii 

+ pretutindeni sunţ;* 'representaţi pe colonna..lui Traian” cu 
bonete 'phrgiane; diadema' sau benda regale Şi. sacer- 

" dotale.cu. quare se, vede, representat Decebal, preciim” și. 
vestmintele. lui întregi sunt. cu. totul” helleniee, 'afară de 

„CiOrici -și forma opincelor, que. Dacii. fură nevoiţi. a. adop-. 
tă, din: causa. climei mai frigurâse. "Sarica însuşi .& un 
vestmâat. vechiu hellenicu pentru. Jocurile friourose: Ace. 
conciatura, “femeilor Dace se. vede, mai, mult de Sl, şi de 
gust hellenothracu.. a 

Originea sau stirpea “Dacilor. 'se vede dar quă a fost. 
jelasgi în imare. affinitate cu .a. Hellenilor.. Distanţa. âni- 
st dela unii la, alţii, infuința Jegiuriilor ditlerinți, și apoi 
a datinelor, și deprinderilor, după. mai - mulţi  secoli au, . 
cătat. a formă, nise  popoli diverși, „modifcând Sl limba | 
şi datinele şi « characterul.. - 

„Intre armele dace. se.vedu” lancea, şi. “parăa sau , ale- 
bardă. Paloşul.. sau spada lor. se” "vede: mai des înicorivo- 
iat: în. sus și-în întru” că. „c0sa său mai' bine. câ: cosorul.. 
"Pavăsa, “arcul! şi curcura se -vădlu. de gust schythicu. sau - 
tătar. Coifarile Ste imită forma bonetului “phrygian. Ni 
micu că 'eapul nu “distinge: «pe om „spre a fi cunoscut din + 
quei-lalţi. Tot assemenea și la“ 'vestminte, căciula -dă . 
mai mult să înțelleagă despre originea unui popol, da- 
qua el. îşi conservă vestmintele primitive., — Drapellul 
„Dacilor eră în formă pătrată si încadrată că steapurile 
bisericelor răsăritene. “Stindardele lor "formau uh dragon 
sau. un balaur. svolător. înflal de: vânt.. (Veţi tăte aques- 
tea pe colânna lui Traiaă; ale: quării desemne | sc: al în 
bibliotheca Naţionale). “ 

- Multe - din - vestniintele ; Dacilor: le. adoptară Românii 
nentru causa. climei, si se nârtă încă de Români vină:



26 
„-astădi pe alocurea,; şi multe iar. din alle: Romanilor an= - „oi se pârtă-în quelle :mai- multe părți alle Rdmâniei. Cingătârea, :sau' brâul, lat de curele cu- trei, . patru, şi, cinci Chiotori se vede 'la legionarii Romani, pe coloana lui Traian. 'Toga. romană que: 6 eveștiă, Junele ajuns la e- tatea, de bărbat se conservă, Ânco' SE cu “fapta și cu-- 
vorba). Da „„„J0eul; trabițional al căllușarilor sau'al cavalerilor se conserva “în. commemoraţiunea, jocului flicăilor. lui Romu-. | lu, la quare' trasseră' pe filiele, Sabinilor. și Ie răpiră. — Jocurile: de cu, sera; annului' nuou “Prin .quare „fliele, Ro-:. | „mâniei își întrebă „sorta, sunt "resturi. din 'serbările:. lui „an, de- unde derivă și vorba Ianuariu 2" Brăzaia, cu -. moșul ei este un.-rest din -Saturnale. -— “Sărbările Jojloi după  pasci adică. alle primăverei, sunt “resturi, alle ser- . - bărilor lui.Joie. ardicătorul de. nori și. tunătorul, în, fa- „Vorea semănăturelor, — Prin sărharea. Vinerilor. de femei se. conservă . încă, cultul: que fetele: şi “temejle adduceau  Venerii, deei frumuseţei, *_ pa 

”* . Tăierea pe răboj -cu ciflre. latine - sau romane Î, II, II... X, o multitudine, de fabule saw basne. remase, în. popol, că a Daphnei urmărite de, Apollon**);; fabula, lui. 
„Caștor' și Poluce, a Vacei sau 0, şi alte -asșemenea sunt . tradiţiuni romane ,sau' hellenice. Limba “totă, afară, de - „ vorbele que le-au addus. moda și popolii străini; & în- tregă-torgană sau rustică lațină, | 

a : P pa : - IN aa Ă ae 

*) Expressia îi lipsesce din tigă,. adico, bărbătia nui &, întregă, adico, de "şi 8 bărbat, însă nu &,toţ âu:0, se conservă între Băpăţeni. În alte lo0- - curi perdend traditiunea, togei și nesciind. que însemnâdă; se. tradusse a-. . gueastă expressio. prin: asemănare sau analogiă , dicepd îi, lipsesce' o." 

Ii 

7 0) Dayhine, Daphine, desehide-te Daphinc, să intre fată curată, desire: | „ evădută, de june neatținșă ete: e. ir ; i ELI EP Iei
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Nume, romane -se. conservă âncă. fă: popol nu, din, imi-. 
“țațiune ci, din tradițiuni, că 'Pullea (Tujliu) Cornea, (Cor- 
nelliu), Albu, Negru, Maxim, Titu, Vidu (Oyidu) Marin, 
Florea, Stan, Sore, Mâinga, ete,» i 

” NR E , a . x 

Pai 
1 ) : 

Cristianiemul în Dacia, — Apostolul Andreiu — Martyzii Daci Innul, Pin- 
-„ nul'şi Rimul, =, Clemens,, 

Fostă, republică romană, perdend simplitațea și virtu- 
„țile que făcusseră. mărimea. ei, cădi desnervată, subt im-. 

“ periuy., Despoțismul-și conzupția ajunseseră în culine, ,.. - . .. 
„ Crudimea.- domnilor: assupra, șelavilor: crudimea împru- 

- mutatorilor -assupra ;quellor: împrumutaţi ; dreptul, que a- * 
„ve domnul assupra..vieţel. șelavului, dreptul que avea cre- 
ditorul de -a vinde pe, debitorul seu, .neomenia, usurei sau 
cametei ; :amphiteatrele, scandal6se :în quare, se di 6menii 
a se luptă, cu ferrele şi a fi devoraţi. de dânsele; baile 
de sânge uman que își permitea,, patricianele .credend | oi Tin sănătatea sau își înfrumuședă» pellea ; specta- 
colele de a vede, . .philosophi, “ mathematici,: retori, poeţi, 
artisti, barbaţi .ai. sciințelor vânduți şi cumpăraţi: că sela-. 
vi, spre a,'formă cu dânşii shâle, Iycee; în qiiare se-is- 
truiă copii cumpăraţi, de amândoț 'sexele, spre ai pute 
apoi vinde cu preţu mare, că architecţi, “professeri, is- - 
trioni,- meretrici și cuștisane;. traficul. cu corpurile și, suf-. 
fetele onienilor.; dreptul quellui mai tare “peste, quel de- + 
bi; dreptul: ssuveran al. Cesarului- assupra, tutulor, fi. 
"selavu fiă, plebe, fii cețățeanu, "fă patrician; naţiunile: 

tdte subjugate, terrorismul şi. horrbrea. pretutindeni, din. 
palate pînă în. colibe, și pînă la marginile. imperiului fă- 
cea -tută lumea, înspăimentate să. aștepte. un liberator. . 

“ Aneă din dilele lui "Tiberiu" doctrina egalitră a lui: 
Co



. 

28. - vu s , . 
. . .. „ Di LI ” . . * , , . i , . 

„Christi 'appării :că un sore al; Charitaţii şi al consolațiu- 
nii,'chiemând pe „dmeni la fraternitațe. annunţână, bucu- 
ria quellor'que plângu, numind filii- ai lui Dumnedeu pe 
quei: que ardea de setea dreptăţii. a 

Nisce assemenea principe . unite cu adevăruri divine 
se întinseră, şi că fulgerul electrisară. popolii. în tot. im- . 

„_ periul. | ă | 
Vechii republicani, toți quâţi suspină după libertăţile 

„perdute, intelligința romană, „Dino. în quelle mai illustre 
famillie, Hebrei, Greci' (sub :nume de Corinthieni, Ephes- 

„seni, Coloseni) Galati, XThraei,, Daci ete. selavii mai 
„. virtos din diversele “națiuni subjugate, Mtoţi desmosteniţii 

piimentului nu putea de 'quât £ă asculte că la o voce. din 
„ceru la: cuvintele: Apostolilor ; cu toții: adoptând christia- 

„„nismmul, cu 'toții "trecând că din morte la viâță, li sepă-. 
rea quă scuturi; de' pe dânșii 'lingioliele păgiinismului pe 
quare îl numii Omul-Vechiu şi se revestiă, eu Omul Nu-" 
ou, cu omul Adevărului şi'al libertăţii. - > - . iri , 3 . 

„Din strămoşii nostri que veniră ci Traiah în 

lii Petru şi'Pavel şi de dişcepolii lor, aflară în Dacia, alţi 
chrestini: între . locuitorii 'ei, îndoctrinați de "discepolii A- 

„postolului Andreiu “que propagasse Evangeliul în pirţile 
aquestea:. „Dacii  Innul, „Pinul: și Rimmul, discepoli ai. - aquestui “Apostol” fură; primii 'missionari şi martyri ai 
chrisțianismului în Dacia... ni i 
"“ Legiunile” d 

ari, nici! recrutate din lupanalele patricienilor „desnervaţi,: 
ci din inima, naţiunii, din” popolul necorrupt âncă que fă-' 

 cusse, gloria romană. 
mare parte: sciă să se lupte cu." heroismu și“să brave 
„mârtea,: în: numele, Crucii: O ata 

„. Philosophi, moraliști, toţi. bibaţii virtuoși ai' Imperiu. 
„ui 'studiă cu interes și ardâre' doctrina evangelică. Cle. 

Ei 

Dacia - 
şi. 0 colonisară. fiind: mulţi .chrestini 'baptesaţi de ' Aposto- | 

ile que: colonisară” Dacia se scieiquă nu putea fi 
„nici cohorte de; pretorieni, modele de streliți şi: de. ianici-- - 

Aquestia chrestinaţi: în quea' mai” 
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mens barbat din familiele imperiali, descindent al Tibe- 

+ 

Dă | „29 
a . . . Li a 

viilor, din famillia Vespassienilor şi Octaviilor, adoptând 
christianisinul deveni archiereu que suceedu la episco- 

al patrulea episcopu după-Peira lxilat patul Romei | 

de 'Traian”îfi Chersopa pentru nuoa doctrină que propagă. * 
în Roma şi quare se întrodussesse pînă în palâtul seu, mu: 
zi în. părțile aquestea lissând doi discepoli pe Cornelliu 
şi Fival spre a propagă Evanceliul. ! 

ve 

„Considerând quine-va tăria - Daciei pe quând Roma im- 

-"perială 'ajunssesse.a se sfemeiă, şi a deveni tributară lvi” 
„Decebal, nu pote presuppune, de quât quă legiunile que 

' învinseră pe Daci au fost în adevăr.din elita oștirei ro- 

“pace convicţiunile şi credința. 

- cetate. IL 

mane commandate de quei mai huni generali, şi aquei 
heroi. nu putea fi complici, desnervaţi ai despotismului.. 

mortea veni în Dacia spre a o cuquere, a 0. colonisă,. și : 
„20 appără mai pe urmă. . | 

Dup colonisarea Daciei de. Romani, nicăiri, că în a-' 

“Tot, que -fu mai lieroicu și mai răpede spre &. înfruntă - 

„queste coprinsari nu se întinse: christianismul :cu atâta 
turagiu și ardâre. Propaganda în întrul ţărrei, de par- 
te de preveghierea sbirilor Romei, facea păși răpedi şi 

jo 
* 

forte sicuri ;-pe de altă parte 'toți chrestinii persecutați — .. 
alergă în Dacia spre a afl, refugiu-și a 'și professă în 

Deszindenţii vechilor republicani, toţi aspiratorii la mâu- 
tuire și libertate nu. întârdiară după cum vommu vede, a 
facee din Dacia, din” terra romana o nuoă. Terră promisă. 

Legea nuci a Omului Nuou, de unde eră persecutat: 
pretutindeni, în România pentru prima 6ră avu drept de 

. . 

fr 

- ea
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, Sroitea lui Triin, Adrian, 'golosia Iu. „distrueția Dinti. —. Albagro- 
:. că'sau. Belgradul. — Marcu 'Turbinul,. guvernator. al Dăţici şi Pano- 

; niei.— Papira Aclian propretorul: Dadiei.. — Plautin-Cesian. | 

„+ “Traian „muri în Cylicia în annul 117 :după 'Ckristu, 
2 P& lângă mâsile; sale “ talente! în 'arta zailitâră işi de a 
giveriiă, uniă şi-o bunătate din quelle “înai are în quât 
reimâsse. în tradiţiune. ' Quând Senatul roman felicită pe 

 impratori, avea, que dicce'mai “mult de quât: să fii 
„- mai ferice de quât August, și mai bun de quăt 'Tra- 

„După Traian adțeni Ja. imperiul: lumii vărul și fiul 
„stu, adoptiv.  Aeliu-Adrian,  Ambiţios .câ un Roman, și 
„gelos 6 un izaperator, Adrian 'cu tote” buneli lui quali- * 
tăţi, eră adesea „ros în rărunchii sti de invidie. 1 .se 
păiea, qud.îl eclipsiă gloria ]ui Traian. . Se, determind 

„a abandonă, ţărzele ;cuqueruite de predecesorul - stu,- si 
= prin urmaâre, lâssând trei. provinţii -din Asia,. âdică Ar. . 

mehiă,; Mesopotaiăia. și, Asyria, “techiemb legiunile romia- 
E N RR Aa .. . .. , 

N DR DI ai E em. 

  

*).Aqueste “eapitolă VIII IX î X -sunt “că, nisce not$ pentru ei oi 
Profesorii le pot spunne din fură copiilor. Pentru „cititori, 

MSI |



ne din aquestea, și tot assemenea voii să facă cu Da. 
„cia, . Aqui ânsă ii se oppusseră amicii săi” observândui 
quo nu șe cuveniă a abandonă: colonniele,. conipuse de 
atâția cetățeni romani, în voiea şi puterea Barbiirilor. 

Adrian. de și. ascultă de .consiliurile amicilor săi, de a 
nu trage - legiunile: romane din : Dâcia, nu pati ânsă 
sufferi quel mai mare inonument, que purtă cu sine la 
posteritate semnele dillelor grandise alle li Trajan : 
pusse -și distrusse: punițea „de pâtră: de peşte ;Duntre que 
eră, un cap-d'-operă de architectară și de mărime roma-: 
mană ; și ast-fel împedicd „mult comunicaţia Romanilor 
din Dacia cu quei de peste: Dunăre şi din alte provin- 
ţii romane... Dicu unii din seriitori qud Adrian „de, urră 

da. ] ar” fi 'și: utcis, pe. Apollodor: architectul. ăguesiei punți. 
Adriin,-- afară -de defectnl -sau: vițiul igelosiei;" a, fost 

| bun. oștean. . - Atât, exereitasse . căllărimea, . Patavilox în 
* quât aquestia putea, treece. Dunerea, în “not ;. si, adueasta 
„ținea tare în':vespett: pe Barbari. "Adria n 'a, fondat '0 ce- 
tate intre” Dunăre. și. riul Sava, dându'i nume. de” Alba-. 

  
„gtcă, şi quare, astădi se 'numesce: Bălgrad, adică cea: tea. albă. i p. a pese d aia mai „ati ari te 

”“Subt Adrian “Ia” început “un singur guvernator guver 
„nă, şi-.Dacia. şi Pannonia, quare fu Marcu „Purbinu., Se 
despărți apoi' Dacia 'și S6 numi assupra; ei de! propretor 

„“Papiria. Aelian, , quare "âdministi' cu”. dreptate 'si bună 
"voință ; făcă a''se construl multe edificiuri: și -căi.: Intre “ 
altele apeducile dela, Sarmisegetura“ fură resultatul 'ad: 

„misistraţiunii” aquestuia. ' Comanda, miliției 'din Dacia de 
1. Jus,a fost” încredințată: lui '"Plauţiu. Cesian 'quare aședd în - 

„7 Dacia „mulţi. veterani din :militari romni. —: Sub “Adrian 
" Dacia fa consolidată și ferice “după: mărturia multora. Se - 
„află monette cu. inscripția:: Adrian întemeietoril .Da- 
Cei, ” eo a 

: Adrian " impărăţi -25 de. anni și muri la annul 138 
0 dUpă Christie
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Titu-Aeliu. 2 Mareu Aureliu, 2 Marcomanii, Getii, Ilirii sunt bătuţi de Mareu Aureliu, — Rau și Baptu bântue “Moldora.: — Mortea lui Mareu Ia „+ Aureliu, — Commodu. aa 

: Advenii la imperiu, după, Adrian filiul aquestuia . adop-: “tiv. Titu-Acliu-Antonin quare pentru virtutea. pietatea lui “Și dorinţa: de 'pace,. fu Supranumit Piul, * Nici. un impe- „Tator n'a supbus atâta popolii străini-cu arme. că “Titu „Prin blândeţea și virtnțile salle. Popoli din depărtare ti- . mitea la. Roma ambasadori. şi querea la "Titu să Je: tri- „mită €l domni după alegerea sa spre i guvernă.. Titu. „eră chiemat de &nsuşi Barbari qua să le fiă jude arjji- tru; și avh titlu. de „Păâter. al Omenisi, . Titu sera. quând eră să se culce îşi resumă faptele: dillei,, şi ade- sea suspină: mas cect o di perdută! astidli nam putut Jacce nici un bine. A împărăţit Titi 22, de anni, șia - murit. în etate-de. 75 anni, lăssând, de “Suecessor -în 1o- cui pe ginerile stu Marcu “Aureliu, la annul 161 după Christi, a e Ie " Nimicu nu: IEgă:pe Gmeni mai strins, de 'quât Adevă- Tul şi Virtutea... “Titu: a fost pietos şi. plin 'de; bunătăţi. „Aare :: Aureliu! eră Instruit și 'philosophu în adevăr, a- dică amicu âl' sapienţei. > Marcu] Aureliu sciă a pricepe pe Titu, a“; admiră și a 1 imită. Marcu Aureliu-pe lângă sciințele şi virtuțile -salle Teuniă "şi curagiul. și geniul" herdilor Și marilor câpitani. cum si dap Ba we _ Sa o. . Î



ii Marcomanii, Gettii'Iasieii, Cuadii și Sarmaţii- popoli bar- 
bari cum și quei de pe marginile Illirei pînă în Gallii 

se sculâsseră și deprădau provinţiele romane Şi prin ur- 
mare şi Dacia. Pe atunci 'Astrigii un popol sarmaticu a- 
vend în capul lor «de. duci pe Rau și Raptu bântuiră par- 
tea de sus a Moldaviei. Se vede într'o inscripțiune în 
quare Marcu Aureliu onsră. cu diaidemă sacri pe Cneiu- 
Rutilu-Cocleiu, prefectul legiunii XIII pentru expedițiunea 
Daeică.. La Appariţiunea lui Marcu Auieliu în părțile a-- 
questea- fură bătuți şi speriaţi toţi Barbarii, Şi se vădu- 
ră constrânşi:a. quere.. pace; ânst pe “quând: se âflă în 
Pannonia de sus:muri în. midlocul legiunilor 'victori656 la 
Carnunt în etate, de 59 anni, lissând de succesor:pe fi- - 

“ liul stu. Mareu-Aureliu-Commodu, la .annul: 180 după 
«Christu. - Lui “Marcu îi ardicd . Senatul în oridre! statuă 
de aur; și. supranumele * de Aureliu îl lu: dela cetate 
după virtuțile sălle; : -. DCI a: 

Ă 1 . . . .. ID Fă pt a - > E: - . . 4 . , IV... 
Ia d . o Ei La „: pei Pai a. ga - , . - | 

. . au a! A , 

Commodu face pace cu Basbarii: — Albin şi Nigru. î— Commod“ suprae numit Sarmatieu. — Commodui actor, gladiator. —Commod tyran desner-  * *vaț. Commodu uecis de Martia complicea pteatelor salle, 
7 . d. a. 

„  Commodu abandond- forterețele que. ardicasse Marcu 
Aureliu pe marginile; Dunării despre ineniiei; şi închie: 
&nd pace cu mulți barbari precum cu Marcomanii şi cu 
Burii,. în. condiţiunile. de pace 'suppuse pe aquestia să dea înapoi . prisonferii que luasseră în: resbel ; „uni „şi. osta- 
tici adică, 6meni din quei mai scumpi. ai: lor: quarii, daţi 
în mână, : Romanilor, :să fii garanți cu viața lor. despre 
credința“ connaționalilor: lor. și despre” ţinerea jură mântu- 
lui .qud, nu tor mai căleă în pământul Daciei. ! Assupra 
Sarmaţilor. trimisse Commodu în Capul leoiunilor romane
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pe Albinu şi pe Nigru.: Aquesţia biătură pe Sarniaţi, și 
după aqueastă victorii, querii Commodu dela Senat supra- 
numele de Sarmaticu. :.. 

Commodu' advenisse la imperiu forte june după imdr- 
tea tatălui stu... Educat 'spre a cunâsce -și appreţiă ar- 
tele şi -sciințele; corrupt ânst de adulitorii curtesani que 
tot. dauna împresâră pe principii juni și neîncercaţi, lăs- 
sd guvernul în mâinile unor assemenea, coraruptori şi de prin- 
cipi șipopoli, și se occupd că, dileetaate întru a se arătă pe 
theatru da Apollon cu. Îyra, în amphithetru, da athlet sau 
'eladiator, la vinătâre că - Diana sau alt Apollon. - Fără 
a îi pote din natură tyrah, Iissd imperiul pe mână mi- 
“cilor tyranni-quari sunt adulatorii și intiiganţii curților, 
se. dette ]atte commoditițile vieţei, și la tote desimier- 
dările, de' unde pote fu: supranumit și Commodu'. (dela 
ată-siu, moștenise numele. de Mareu Aureliu; faptele lui 
însă îi” detteră supranumele 'de Comodu). : Romanii saţii 
de modul: aquesta 'de tyrnni6 â desfiâului, „fură nevoiţi 
a se-mântul de densul prin ori-quare midlocu.. 0 fe- 

„mee de 'viață, păcătosă a nume, Marţia, complice, desfec- 
narilor” lui. Commod, se .înțellesse cu un domesticu ala-. 
questuia a nume Narcissu, şi -aquesta îl înnecd în- baie 
și scăpo Roma și lumea de un despot, sclav al passiu- . 
nilor. şi al, tyranniscilor, curtesanilor săi.  Mârtea lui fu 
la amnul 194, 0: i 

t
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„„Pertinace, — lulian, = Nizru, — Albinu. = Șerer, E: o 

- Imperiul roman, proiectat de: Cesar, se începi cu Au=. „ gustu, iar'cu. mârtea lui Mareu Aureliu” începi a, decli- „mă: “ Domnirea lui Neron, alui Domițian „şi a lui, Com- încdu, "săturasse lumea. de imperiu. Patricianii “Romei se desfirenasseră și ei, imitând, qualităţile- 'aquestor “trei imperatori. - PE N După mârtea lui Commodu, o mare 'parie de oșteni "proclamă de imperator, pe Pertinace, birbat cu qualități „bune, şi cunoscinţe „mari în arta de a commandă. . De aqui înaințe. ânsă imperiu 

Ja toţi 'ostenii de systema, streliților Rossiei,. și. Ianiceari- lor “Tuerjei.. Pretorienii înălţA Şi desthronă de aqui În. . - N .. „ainte Imperatorii. 

4 . și a reorganisi, imperiul, după S7 dille fu uccis și tă- iat de pretorieni; şi Imperiul ajungând de. vîndare fu „cumpărat de Julian. Omul (ue cumpără un objet, îl. pote și vinde. Julian fa un imperator din: quei “mai li- bertini și miserabili : abiă, împărăți 66 de ile și fu con- '- damnat la mârte de către Senat. N Pretorienii şi: Senatul înălță, și condamnă imperatorii. - „Romanii din' Dacia, “coloni din Provinţii necorrupte âncă, departe de corrupția' Romei, mulțumiți de quahtăţile Jui Albin și :Nigru, %) sub cuvânt (ud xor sa resbune mor 

eră în mâna oștenilor! preto- - - rieni, * que ajnsessero ast-fel. în quât șă fi. de model . 

„Pertinace, pentru: quă se pussesse a. sterpi abusurile



i 

7 

. 

tea lui Pertinace, legiunile -din provințiele. nostre procla- mară de iperatori' pe capii lor Nigru și Albin.. [n con: tra aquestora, legiunile din Pannonia proclamă pe Luciu Septimu Severu. . Aqeesta attrăgend la sine legiunile “din Moesia, din Iliria, - Dalmația și Germania, batte Je | "Nigru la annul: 195, și „după. doi auni la 197 -Latie. şi pe “Albinu, și constrânge “pe: Senat de a'l iecundsce de imperator. : Impărăţind “tot în 'lupte, more la annul 211. în Gallia, în cetatea Exorae, Severitatea, sau asprimea cu quare împărăţi“18 anni. apprâpe îi deiteră Supranu-. “mele de So i 
IN , RE .. a ... 

e 

DR . a Ca 

*) Dela 'aqvesta, se trage “pote. Negri Rasarahi, dela quari sa wimit a ; poi și România-Neagră Meir) Biazice, Vei Cantemir pag. 9). * 

Pe pp Ă aa? i | | i "37. 
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Antoniu-Caraealla şi Geta, —. Caracalla ommoră pe (rate-stu: Geta, Cetatea numită Caracal. — Pe Carâealla îl uegide un centurion pus de „»  Belliu Maerin. — Pe Macrin îl uecidu complicii lui Helioabal. — Po » Heliogabal îl ueeida viţiurile. — Alexandru Sever, — Severinopole, 'Tur- „_"Rul Severinului, — Romanicul' sau Romnicul. — Maximin Gothul. —. " Gordian. ” 
- N 

Septimu Sever lissb de moştenitor pe doi fillii ai sei - „+ Bassian- Antoniu supranumit Caracalla, Şi Geta. Caracalla, „+ qua să remție singur “imperator ommoră pe fratele său „Geta Ensuși în bracele mamei salle que voii a "1 appă- ră. Caracalla, venind în Dacia, dă tutulor locuitorilor - dintr'ânsa, drepturi de. cetățeni Romani, şi batte şi allun- gă de aqui pe Gothi que se întinsesseră în aqueste lo- “curi. Venind „Ja cetatea Buridava din județul Romanaţi- lor, unde se -află o mare colonnie de Romani, dă nume. - „Je stu aquestei cetăţi quare pină astădi se numește Ca-: racal. “Trecând apoi în Orient, un centurion din guar- dia imperiale a nume Marţial, îl uccide dicânduii: «asţ- fel mor fiatucidii : cum ai uccis tu pe frate-tău, vei mu- ri și în uceisz: Uccidetorul Marţial a fost -pus de Belliu Maeriu pre a committe. aquest ommor, la an- mul 27, a i | După” mortea lui Caracalla se proclamă -de ai sti Bel-. . liu Macrin de imperator, Nu împărăţi âusă mult, quăci | Marcu Varu Heliogabal fu proclamat prin alt partit''de - împerator, şi în lupta que se întâmplo din aqucasta, 
-
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Belliu .Maerin învins, vru a. scăpa. cu fuga, și fu .uceis 
lângă Byzanţiu. . Ă i a 

„Heleogabal împărăți eă un copilu forte  destrânat și 

miserabil ; -commisse tote neomeniele; excesul desfrâului 

îI făci a deveni un typu'după quare. se assemenă toți” 

junii desfrânați. 'Typ al viţiului june. Nu putea împără- | 

(i mult, quăci, de nul uccidea quei nemulțumiți, “1 ar 

îi uecis însuși. viținrile sale că.pe toţi Junii desfrenaţi.. ! 

Pe tingă „altele îşi făcu şi chipul radios că, Sorele, Și L-. 

delte drept deu la quare forţ) pe Romani a se închină. 

şi sacrifică, + De aqul i se.deite. şi. numele de, Helio- 

Aha 
După dnsul fu proclamat. Alexandru' Sever june plin. . 

de” energie şi virtuos. După o expediţiune que întreprinse” . 

în contra Perşilor, venind în Dacia sau Terra Romană, 

fondd o. cetate în județul Meliediaţilor, dându'i numele de 

„ Severinopol6; pe: qiare. apoi. Slavii. numind-o. Cerni-grad, . 

adică “cetatea negră, 0 numescu şi. astădi Români cu nu- 

mele de“ Cerneţi; conservă ânsă turnului numele da Se- 

verin, și, Episcopiei de peste Oltu, Episcopia Severinului. |. 

sau.a Romanicul or pe Slavonie 'a Râmniculu. “Alexan- 

dru Severin fu uecis de militari: din preună, cu, mumi- 

"sa la'anul 226.—..Aquesta appărd pe Chrestini. Mama 

lui se dice 'quă eră chrestină. i ii 
- Maximin, Gothul quare „urmă. aquestuia; Dătii pe. Sar- 

maţi: que infestă' Dacia, Moesia şi Pannonia; şi. la annul - 

238 'fu :uceis şi, aquesta de 'soldati în Stiria... . ,-. .: 

“Antoniu Gordian -succede .la. imperiu după - Maxim, și. 

„bate -pe Sarmaţi și. pe .Gothi în Dacia, dincolo de Olţ; -. 

quând ânsă treci, în Oriente. perdivacolo viața la an-. 

MU DA 
pa IT a pape
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Pilipu „'—- Monnette daco-române , — Aunul 1000 “dela: fondarsa Ro- îi mei, — Chrestinii începu a fi apptrați . — Decin , — Gallu :— Emilian. —:. | dea „ Sălerian.Qallian.—, Claudiu-gotiicu." pei 

 Philippu advenind la! imperiu, batte pe Cărpi, un popl.. ... „„Sunmal şi -assigură că .nici. o dată libertăţile Daciei. Pe 
i lingă altele .se dette. Românilor dreptul .de a : batte .mo-. + nettă, că și colonniei Birinaciului que. se „afl“ unde eşte „* Vidinul astăţi.. Vede-se pe. quelle. monette Dacia, stând, | între insemnele legiunilor a XIII-a şi 'a V-a.— Philippu . = la annul-.247 ser) anniversara . annului una 'niie „dela, . fondarea: Romei. Ohrestinii dela ăppariția Christianismului | lură persecutați suhţ imperatorii Romani). mai. vittos sub _, Neon și Domiţian,. Subt Philippu incepură -a fi toleraţi „și 'Ensuși appăraţi. “ In luptă 

| și pentru Chrestini. Philippu cădi la Verona din prennă cu filiul său. După nidrțea Iui,- Gothii -iar se tespândiră în Dacia. a a “Deciu quare .adveni' la imperiu 'dette: resbel . Gothilor . şi mântui Dacia; pentru. quare i se' dette titlu .pe monet- .. te de restaurătorul Daciei. :Muri; înnecat întro balță din * preună cu: filiul 'Săd, pe uând allungi, - după urină pe. Kniva Domnul. și ducele: Gothilor la; 251. Da După. dânsul adveni la: imperiu Gallu; quare fu: ne: voit a cunipări, pacea dela Gothi. Pela annui 251 Gothii - „iar se scâlă, în alianță cu Boranii, Carpii și cu Burgun-. dii și încep a depradi, Moesiea.și Pannonia . Prefectul! 

cu. Deciu * penţiu „imperiu. . -
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Moesiei Emilian îi învinge, și uocidend pe Gallu și pe 
iliul aquestuia se: poclami ellu împerâtor ; și peste cur- . 
rond cade şi ellu subt aqueeaşi sortă, fiind uccis, 

Adveniră apoi la “imperiul Valerian Şi Gallian la an- nul 253. Attunei căpitanul general-al oștirilor din 'Thra- 
ia și Illirieu eră: Aurelian  quare allungb pe Gothi din părțile „aquestea.  Probu iar. din parte'şi allungv pe Sar- maţi şi pe Cuadi. Pe “quând Valerian. imperatorul sc. ătea în Orient - assupra . Persilor, iar Gallian nu se oc- upă de quât de plăcerile sale, Barbarii în cepură a in- 
estă Italia şi mai virtos Alanii. Gothii trecură Istru 
i cădură assupra Greciei, Macedoniei și. Pontului. In. - quea epochă tste' provinţiele cuqiierute de Trâjan înce- 
ură .a;se shucină și a se Tumpe de sub. dependința iomei. Restul Dacilor începură a“ave pretenţiuni as- 

ua 

upra Romanilor. . Pe atiunci Valerian cădii în..Cesaria -. n mâinile persului Sapor și fu uceis la annul 263 ; iar allian avii aquesaşi -sârtă fiind uccis de ensuşi soldaţii 
&i apprope de: Milan. ' Amândoi aquesti .imperatori per- ” 
ecutard pe Chrestini; A 
La annul 268, Claudiu quare -succedii la imperiu, se 

cul asupra Gothilor que infestă” Iliria și Macedonia, şi 
nvingându'i “în Thracia, lu supranumele de Goithicu. Pe uând eră să trecă în Dacia spre a batte _și 'acolo pe 
arbari și a restabili pe Romani în drepturile lor, Clau- iu se simți qud viața îl lassă.: Spre-a împlini quâte . 
ilreprinsese ellu,- chiemb pe Aureliari a "i succede la | 

e 

mperiu.
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O Na 
Itinderea, Christianismului în Dacia.— Aurelian.— Dacia nuoă împărtifă în vipizină și mediterană.— -Ratigra, sardica.— Sava Campodux.—Daeia, lui Traian ehrestină se, emanicipă de. Roma păgână.— Coloniele lui Au- „ip, reian:din colo de Dunere, aaa 

_În interval de 170 de.anni dela Traian, pînă la Aure- .: lan christianismul făcii mari naintări în Dacia. Pe lun- . 
8 vechii Ohrestini stabiliți şi îmmulțiţi între coloniele'”. 
tomane,. toți, quei. presecutați din . Italia, Și: quelle lalte 
părți alle: Imperiului îşi. căută 'Tefugiu în aqueste' locuri .. dle nostre depărțate de lumea păgână; pe dealtă parte : 
hră, mulți” or st arate. qud - Dacia devenise că o alt .. Siberie 'a Romei: imperiale. unde se . trimetea crminali de :. Stat, și quei mai mari criminali pe attuner eră conside- . îi chrestinii, pentru quă se iertă Barabii nu âns, şi. Christ și adoratorii lui. e 
Vede-se iară în annelele Ecelessiei . primitive, că .în - 

Raynaldus, unde se scrie „despre îmmulțirea, chrestinilor 
n Dacia qudiâdessea se declară legiuni” întrege de .chre- 
Slne și quă imperatorii şi. Senatul. neputând extermină a- 
tiția bravi osteni prin roti. rin po ir aa



- 

“Eau dândui în prada: firelor; îi trimetea, în Dicia spre „a se stinge în luptele cu Barbarii. 
Așa cu quât se immulţiă chrestinttalea în parțile „năstre cu atâta, Roma păgână deveniă odiusă. Deprinde- - 

4 

rile, er edințele chrestinilor de cinci Şese generatitini nu, mai avea nimicu d'assemănare și d'amesticu cu alle” i- dolatrilor; şi apoi jugul imperialismului îngenuchiasse Și chrestini și. păgâni. 
Cu. advenirea lui Aurelian la Imperiu și cu impregiu-“ răvile din dillele lui nă .mai întârdiară Romanii din Da- cia a profită, de. rescularea „gintilor vecine: „n * Aurelian s'a fost născut în părțile. danubiene; la Sir mium que astădi se dice Zemlin. Acolo. fu : și proclamat: „ imperator la. annul 270. Cunoscător: al locurilor aques- tea, crescut în câmpurile de resbel, deprins în arta mi- litară, nu întârdid d'a „combatte cu vigâro. și. succes pe- inemicii Imperiului; cur răți. provisoriu. Dacia de:Gothi BL Italia de Alemanii, intări "Roma cu muri, și întorcându' ȘI armele șpre Orient bati pe Zenobia, regina-—Syriei, şi suppusse Eeyptul. . i 

« Pe când 4 'Ansă: se, a picat în aduelle resbel, Gothii -. - Și «alţi popoli barbari, int: Vară: din, -RUOW în :Dacia. Legiu-. nile romane din. aqueste'. coprinstri eră: commandate de campoducele“ Sasa. “A testa, eră “nativ, din : Dacia, din-; tr'o -familie Patriciană,: que” profess” „Christianismul. 2Mu-i. mă-sa, din: pruntie ii * “inșuflasse* principele Tari; al,ch-- ristianismului, temerea, de Dumnedei, - amorul. „omenirii şi al patriei, câragiul în „Soatra „Perieglulai, „ȘI. consciința „ datoriei." ci 
Se lupt) Sâva încontra * ineimicilor,, cu; bărbie. și i A condusse legiunile î în totă disciplina ;. vedend., sânsă,, „teme: si ritateă  Barbarilor,.: printr'o prudenţă, militară, Îșitire=... trasse; armată 'dinicolg' de Danăre, şi înseiinţă Pe, impe-i Ve rator. a i trimite ajutore. Eu 
Aur eliân, „după victoria în, contra Persilor nu întâr-,



145 
, e ! 

did a :veui. cu armatele. salle îni “Mesia unde-se affh „re. trase “lesiunile din Dacia. . —— E 
„_iln părțile :aquestea, alle Moesiei, Aurelian addusse şi: 
colonie. nud romane, --attunei părţile. de dincolo de Du- n&re fură :mumite ':Dacia "Nu0ă quare se împărți în dog. 
regiuni, quea, de pe tipele Dunării se num! Dacia ripi- 
«na cu capitala Ratiaria, Şi quea dintre munții 'Thraciei - și:ai. Macedoniei se numi Dacia mediterrana cu capita- la Sardica. - Dacia nuoă - în genere: se. num! 'și: Dacia aureliana, spre: distincţiune de â nostră que se dicea Dacia Trăiană, AER Attunei „ordonă . Aurelian . qua 'şi: coloniele romane din Dacia nsstră ;să 'Şi abandone : căminile Şi să trecă a “se. ps așeijă dincolo: de-.Dunăre' în Dacia nuoă, : A Romanii . Ânsă: din părțile” nâstră eră; stabiliţi aicia de 167 de anni; atitea generaţiuni se -născusseră Şi muris- seră .aqui ; avea coprinsurile, “plantaţiunile, stabilimentele ” și castellele lor; aqui eră mormintele- părinţilor și 'stră- hunilor lor, avea suveniri; scumpe ;: eră, legali în relațiuni : . de familie, :de vecinătate, . de commerciu „le interesse di- verse. Instituţiunile, . datinele , sărbătorile; chrestine îi lepărtă cu totul de alle lumii păgânie;: Romani. de 'sân-: 

, 

ep ânst religia îi despărți. mâi mult de quât în tim. - ii noștri. pe . protestanți. de catholici; - simtimentul: liber-- ății și. al egalităţii îi despărția de imperialisti- mai malt te quit pe, fvancesii liberali de francesii lepitimisti, Go- hii que eră chrestinaţi de Romanii: :mostii - leeră, mult - 
mai Sympatici,: că frați: în Christ, de: quit Romani; ido- 
Ari e ss TI IN a i o a „Pe lângă. aquestea: elementul: Baibarilot şi .mai vîrtos . 
 Gothilor appărusse în Europa cu. simtimentul. libertă- 1! individuali “ duare nu: eră! cunoscirt în: lumea, antică ci. helJenică! nici română, Individul sclav. societăţii: pi 

> e cunoscea, de- quât: libârtatea publică. : .» e 
"Toţi colonii Romani remasseri în proprietățile “lo; 1 e 

,



que-să fugă, de Gothi correligionarii lo? de;qie să. ŞI a 
bandâne mormintele părinților Jor, de qie să se ducă a inăi 

cu paganii. și. șă supporte jugul. și împilarea lor? şi mai 

. Dunărea, desdemnul,; agituţia. fură mari.. Romanii chres- 

N 

„seră commandei- de, quât o parte mică din legionari. + 

rioni și căpitani. fură. din primii que. protestară :În, con= 
„ra Qeilor și proclamară . credinţa. în: Christu . liberatorul 

„episcopul Clemens în: Mare: -. -'. 

“noștri,-. şi. din momentul aquella - proclamară 
pendente şi autonomă... a i: 

"vîrtos, când audiră decisiunea, imperiale a - lui : Aurelian: 
dicând ;«Quine este cu Imperatorul și cu deii,: să trecă! 

tini din Dacia, descindenţii :vechilor republicani, străbu- 
nii nostri eră saţii. de mult și de dei și dei mperatorii “Jos 
cu proconsulii, strigară cu toţii, și nu se mai. suppus: 

Sava Campoduxul din preună cu: șepte. deci de centu: 

omenirii de religiune a' României. 'Fură în dată arres: 
taţi. ȘI- aruncaţi, în Dunăre. că şi 6re-quând sub -.Traiari 

' „e N Ă : E . |, 

Aquest' horribil - spectacol, exasperd. pe toţi .străbunii: 
  

Romanii din Dacia, .plini de credințele şi.speranţele 
regeneritore,. depriuşi a înălță principul liberțăţiă.şi al ! 
mântuirii: pînd:la dogmă, mai” currând sau mai târdiu | 
au' cătat să facă, qneea que în secolul .pirinţilor “nostri | 
ficură  Engrlesii; colonisaţi în America de nord, scuturând | 
jugul Albion-ei. -- Franklin al Romaniei a fost Sava Cam- | 
poduxul, plus heroismul de.a sufteri martyriul : pentru - 
liberarea României şi” pentru legea lui Christru. Frumb- 
se pagini alle historiei străbunilor nostri. +". 

România xeneră memoria heroului și martyrului stu; 
Ecelesia chrestină-îl pușse în chorul. mariyrilor; ei sun- 
tem .datori conservarea, memoriei ăquestui mare. martyr. | 
al liberăzii României, Numele lui:se sărbedă pină astă- 
di în 24: Apriliu. — Quât de glorios şi de dorit ar-fi, 
qua dallăturea cu Sântul erimitul Sava, 's'ar punne drept 
patron al Academiei şi campoducele Sava! e 

| .. ! 

Dacia inde- 1 
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- Agioeraphii greci . scriind . biographia - sau legenda 
” eampoduceliii marijr, tradusseră vorba sau gradul, mili- 
tar „roman de campodax în stratilat. . | 

“ Din epocha aqueasta, începe un gurem nou, cirăstin 
“şi” autonom 'în Romania, liberată. ; po 

Aurelian, stabilind coloniele. în nuca Dacie, aquestea 
“xemasseră : acolo, Și pînă astădi: descind&nţii. lor sunț Ro- 
__manii din "Macedonia, din partea mare a “Thessaliei Sia > 

Epirului, pînă și în Moreea: păstorii find, romani con: - 
servă' limba străbunilor lor. Sata 

„ Aurelian fu uceis de pretoricui la anul 275, N 
a 4 - . Ă , „: : N „i ;. . a | 

IL 

. Romanii! chrestini ial nume do Gothi, Geti Uibe; castele, sate, — Primele 80- 
„eietăti” chrestine se dicu ecclesie, adică adunări de barbati: de -elibă. — 

! „Castele și „monasterie.— Republică” chrestină federatibă, 

Romanii. din Dacia, devenind ohrestini, să supra. 'nu- 
miră” Gohti,. Geti. .. şi: se mulțumiră singuri; cu .aquest . 
nume que. îi. distingea de Romanii, după cum 'astădi . 

: Englesii- din! Statele Americei își complaer ase numi & 
mericani, abdicând la -numele. originar. a 
Urra Romanilor chrestini contra. Romaniloi păgâni e 

ri şi mai mare de: quât-aqueea que. sa, vedut între En-, 
olesii din. America; și între quei din Bretania. . 

Și precum Englesii' din „America, de clarânduse și con. 
stiuindu-se' autonomi, du se msi putură guverna nici după 
legile nici după regimul Engliterrei regali, assemenea 

ȘI “Romanii: chrestini din Dacia nu mai. Dutură conservă 
nimicu din legile şi regimul Romei imperiali și păgâne. 

nsituţunile Daciei. numai fură fe aqui înainte de 
u. 

po
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quăt instituţiunile ' Ecclesiei primitive a Apostolilor, “ uni- 
„le cu 'datinele sad. tadițiunile. republicei. 

) 9... Și, precum legile lui :Moyse. nu mai putea sulleri. din “quelle pharaonice, 'și tote cătă să fiă conforme cu 'cre- " dinţele date de pe muntele. Sinai, „assemenea şi legile Primei, societăţi.sau ecelesie -chrestine, iumii : putea su- “feri “nimic din alle Păganismului, - ci “tote căt să fiă  „conforime cu. spiritul Evangelielor. pi "+ Legea nuci nu putea fi garantilă de guât prin Re-, 
legea. lui Christu. 

Primele  soţietăţi-iară que ' se: 'constituisseră în. Dacia 
în. dată după. conquistă, ci,. n:sce colonie milhtare, n'au putut fi 'risipite și netortificate: fii-quare legiune sau - cohorlă ă citat -sa se întiirească din castelle situate pe : lungă lotul de piment que te-a .cădut în parte spre al. cultivă, și, a se nutri pe dânsui.: 

Resturile de. pământ eră, „regiuni. întinse, şi - deserte, că, nisce- dominiuri “mari; căitlute în partea căpitanilor que. » condusseseră armatele, că Nieeri Bassarabi, că -Albinii “și alții. 
„1... Aquelle locuinţe de osteni, de cavaleri, și mai virtos de chrestini-nu putea, să aibă numele” erosolaa de pă: gus „nici: de villa, pentra. quă locuitorii dintr'ânsele sai „îi numit pagani și. cillani, și assemenea .nume nu le- : ar fi putut: sufleri nici „chrorii nici chrestinii, 

7 Orhe dar și castele fortificate se înălțară pretutindeni pe pămentul cuquerut al Daciei. Locurile 'ânsă de . ară- "tură sau târrinele din „Pregiarul -urbelor şi” castelelor N se numiră.forte natural:' sata “sau: locuri de  semănă- -- tură (E). Ma 
N a 9 - ÎN tn eeee 20 tg . -. . a - ii . - . , îs 

1 e 

C) Mai terdiu înquăei Ja atâtea învasiuni de Darvari, Romanii fiind nos | '. Yoiti a se traze spre appirare la niunti, ârdend castellele spre a nu lasă, - inemieilor. de a se stabili. şi Qifende aquestea 'cu încetul dispărură, şi €u ă restabilirea păcii, fiă-quare nu se mai returnă de Ă quât la satele sau țerrinele salle, Și astfel locuinţele numai remaseră de quât nisee colibe proticoria CCC II Pa 
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". Fie-quate urbă, fiă-quare câstel, fiă-quare conniună 
cum se dice fh' limba de aStădi. în dată que se chies- 
tinară, luară numele de Eectlesie adică adunare, însogire 
de 6meni, de elită sau de: vasc?alle alegeri după limba- 
giul evangelica. e d 
In aquelle commune fură proscrise nu. numai objectele 

ci și vorbele que putea adduce. a minte din instituţiunile 
„datinele și dregătoriele .păgânătăţii, cu abolirea" absoluti= 
“smului şi a privilegilor, sc proserisseră din limbă ŞI Yor- 
be că patriciu, senat, dictator proconsul, plebei... .... 
și Cnsuși nUniele 06 FzpublicăasFIel, în Quat Omeni de 
o morală severă, evangelică, nu. putea să mai audă nici 

„de.vorbe că ondre que presuppunea vanităţile lumii, că, 
glorie, que presuppunea resbelle offensive, măcellu sub- - 
Jugare, sclavie. o 
„Primii chrestini merseră şi mai departe: Romanii şi, 
Grecii chrestinaţi, întrun exces de zel abandonară ŞI €-: 
ducaţia clasică, poeţi, otafori, philosophi fură proscrişi. .: 
Ecelesia pini astăci quând dice helleni înțelege ido- | 
Jatri. ai a 

Templele la Romani şi la Greci navea tururi și 
quând communele sau ecclesiele primitive începură a înăl- 
pa edificiuri de rugă, de adunare şi adoraţiune generale, 
de serviciul divin, aquestea nu mai fară numite temple 
ci Casa Domnului, Aqueastă casă fu symbolul de-unire 
şi de tărie, culmea ei fu încorunată de turnuri că o for= 
teroță, Și aqueste turnuri în locu de a. susține că un 
stindar „aquila imperială, eră armate cu “semnul Crucii, 

Assemenea temple, în Dacia pentru prima 6ră appărură, 
qutei airea eră, ascunse pe sub pământ. a 

Mai târgiu cenobiele fură . communităţi destinate pen: 
tru monachi sau călugtri, alle quăror edificiuri de rugă 
și de locuinţă se -numiră monasterie adică locuinţe: de 
monachi sau de 6meni isolați. . o OO i 

In aqueste dot speşie de . sogietăţi laice și religiâse 
B . - A *
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„în quzri se aglomerary şi sg constituiră primii chrestini, 

eră forte natural quă emancipate de Roma pâgână, capii și di- 

vegătorii lor nu putea fi numiţi nici de Cesar, nici de vre- 

un proconşulș nici de vr&un dictator; aquestia după în- 

stituțiunile” Ecelesiei primitive şi după datinele republi- 

celor prece şi romane eră allesi de communa întrână. Ca- 
pii castelelor se numiă castillani, și capii monasterielor 

se numiă egumeni sau daci, : | - 

-- Ett5 dar diregătorii primilor Romani și „Greci que: ab- 

jurară la tote alle păeânismului. 
- Peesbytenul (sau. quel "mai | 
castillanul urbei se allegea de spoporani. -- 
Episcopul "peste mai multe ecclesie, or.capitanul peste . 

- mai multe custelle se .allegea de representanții castelelor * 
şi. ecelesielor. 
«Și așă mai "nainte “pînă la archiepiscopu și patriarchu 
mai târqiu. ARI 

. o. & 

UI 
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Ecelesia își 
primitive este identică cu historia. Românilor din secolul II, Mi și 1V.— 

În unnalele Ecelosiei se află annalele Romanei—Primii străbuni ai Roma- 

nilor furo- Apostoli, Episcopi celebri, Martyri — Ei chrestinară Europa— 

ui „Descindenţii lor susţinuro Christianismul în Ozient. - 

* Ecelesia lui Ohristu sau lumea evangelisată , că tote 
institaţiunile, 'şi a- avut punturile de plecare, “principele 
saile, legile salle que străbătură atâţia secoli; își are 
prin urmare historia -sa. Da 
- In aqueastă historie se vădu leginitori luminaţi, raissi- 
onari 'sau apostoli devoțaţi, heroi sau -martyri din quei 
mai: sublimi, femei din quelle mai virtudse recunoscute 
de sânte, sapienţi din quei -maismodesii cu spiritul, bar- 

baţi que avură sciința, că şi charitatea în inimă. - 

bătrân] al 'communei; şi - 

axe historia să că tote instituțiunile . — Historiu' Ecelesiei 
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Quând dară historia Ecclesiei, de parte de-a. revesti 
formă fabulei stă de' facă şi attestă despre faptele me: 
nilor săi; quând. primele ecelesie allară ospitalitate în Da- 
cia, quând aqul se putară 'organisă în tâtă puritatea lor 
primitivă; quând instituțiunile aquestei Ecelesie sunt âncă - 

„În vigore, quând întrun cuvânt historia Ecelesiei fn îii 
ceputul ci este. jdentică cu historia Romanilor din Dacia, 

"nu Stim de unde puli proveni errârea d'a se diece și a- 
se și afirmă, qud historia Românilor în Dacia este ob-. 
scură în începutul ei. - Da Sa 

Cum se întâmplă quând suntem şi am fost de opispre- 
dece seceli chreștini, să nu ne căutim' historia nostri - . 
proprie , în historia chreștinătăţii; în historia Eccle- 
siei, que coprinde quelle. mui frumâse “pagini despre fl- 
lii Daciei sau României que avură quel mai important și 
mai cvangelicu “rol în luptele pentra regenerarea uma- 
Dă 
„Grecia își are o historie pentru 'qud, din evenimentele 
ei Sau scris de către poeţi și historiogrâphi; Roma îşi 

“are historia ei .peatru aquellași cuvent, Și. daqua Liccle- 
sia a scris biographiele quellor mai mari şi sânţi barbaţi 
ai României, să ne îaţestăm a dicce qud începutul his to- 

"riei nostre este obscur și necunoscut! N a 
„In historia Ecelesiei vedem quă Apostolul Andreiu pro- 
pagt Evangeliul în ambele. părți alle Duntrei, începând 
a chrestină pe Daci, o 

Historia Ecclesiei ne spune qui, succesorul lui Petru 
Apostolul, Clemens nur! că un martyt în “părțile ndstre. 
predicând Evangeliul, ” 
“Pe quând pharaonismul restaarat' și. prenoit în Roma, 
Cesarilor qutedă a profană divinitatea, -incariându-o " în 
quelle mai 'immonde” și 'monstrudse individa dintre” inpe- 
ratori, şi făcea să tremure lumea dela patrician pină la 
Plebeu, dela “mamele Cesarilor “pînă la mamele sclavilor, 
din historia Ecelesiei aflăm quă primul popol. que: avu
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sarian fu Romanii din Dacia. a 
- In annalele Ecclesiei aflim qud martyrii liberatori de 
popoli Mercuriu şi. campoduxul Sava fură fillii ai Româ- 
Del... ÎN i . EI . a. | 

curagiul şi puterea de a scutură jugul -pagânismului ce-. 

Din 'annalele Ecclesiei aflăm quă străbunii nostri ere=: 
stinară, pe Gothi, pe Teutoni, pe Germani, pe Getti, [pen- 
tru qud Roma eră pe.attunci păgână și Grecia încă i- 
dolatră) quă străbunii chrestinară mai în urmă pe Bul- : 
gari, pe Slavi în genere şi pe Unguri. 

__ In annalele Ecclesiei vedem qud sânţii mariyri Ieneu, 
“Quintilian, Dada," Maxim, Ermilu, Stratonicu, Emilian, Ca- 
piton, qră- martyre!e Gautia și Doclida, quă celebrii .E- 

„piscopi Urfilla, Niceta, 'Theotimu, şi alţii, qud Daseălii 
quei mari ai Christianismului Sava şi Sansallu, Methodiu 
şi Cyrillu fură toţi din filii Romaniei (%). E 

Pentru que historia fabuldsă a Helladei cu Orpbhsii, Ina- 
chii, Cecropii şi Cadmii sti, cu Herculii.și Theseii săi, cu 
toţi Ierachdii și -semideii .săi; pentru que historia Romei 
cu Eneea filia al Venerii, cu Romulu filliu al lui Marte 
să fii mai clare, basânduse pe 'fixiuni şi pe fabulă, şi 

"a Românilor din Dacia să fiă obscură, quând heroii. săi. | 
nu sunt fixiuni, ci realități, personage historice înregis- 
trate în tablele Eeclesiei. - -. E ae 

Pe lingă aquestea Romanii din Dacia-Traiană însu- 
flaţi de “spiritul străbunilor que propagară și susţinură 
cu braqul și cu mintea ehristianismul şi libertatea, pind 

„în urmă prin propriele lor moșii şi averi dotară Sântul 
Mormânt și toțe așăămintele religiâse din Orient spre 
întinderea și susținerea chreștinătății. * 
„“Atâtea personage historice nu sunt” fixiuni, ci bărbați | 

  

' 

(*) Suntem datori collecţiunea viograpbielor aquegtor sânti martyri” dia. 
annalele Eceleşiei consciintidsei și laudabilei elaborări a D-luil. D, 

„» 1" Petreseul: publicată în annul'1857; într“o remarcabilă cărticică fntitu-. 
lată Mrbrit Cruce,    
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celebri în historia, Ecclesiei: operele lor sunt facte; și 
daqna historia este narraţia factelor, quare popol ' pută 
să uibă o historie mai mare de quât popolii României? 
şi. unde este obscuritatea timpilor anticia străbunilor no- 
stri? Vede-se în aquei timpi ădulteriul deilor cu filliele 
omenilor, sau resturile de theocraţie alle unui. Brahmi- 
smu tradus în Abrahanismu , sau fabulele Heladei. şi 
Romei idolatre ? a i 

Originea Românilor, historia lor este basată pe. facte. 
Din furidul altarului vocea Ecelesiei străbate în inime- - 

le vâstre, Românilor, şi vă în vederedă -qud prin vinele 
vostre curge sânge de Apostoli, de Mariyri şi de Das- 
căli mari, sânge de heroi que neincetat appirară şi Le- 
gea şi Moşia.: Pământul României este adăpat şi tecun- - 
dat de sângele quel mai sacru al străbuuilor vostri. 

. N E : , , 

AV 

î . 

Pe lungo documentele consirvate de Ezciasie, manusecize importanta.— 
Republica federatiră a Romaniai— O:ganisaţia ei.— Poneţionari ci, ci- - 

vili şi. militari.— Armele şi vestmintele lor, 

Intr'un mare interval de lupte heroice şi desperate alle 
lumii nuoă cu lumea vechie, alle Omului Nuou. cu 0- 
mul Vechiu, din ambele “părţi luptătorii nu se mai pu- 
tură occupă, de quât întru a se conservă şi appără.. 

Sciinţă, arte, industrie, tradiţiani vanirose și €nsuşi ; 
regeneratâre fură cu totul uitate;: progresul que făcusse 
lumea antică pare qad steite locului spiimentat înaintea 

“unui “spectacol horribil apocatypticu și în delungat que 
înspăimântă, și punea în extase geniurile quelle mai nal-. 
te; sciința totă se ascunsesse, qua să dicu asă, în sanc- 

_tuariul Ecelesiei que deveni singura sehâlă la quâţi-va 
Omeni de elită, şi quare singur. mai pulii consertă o 

.
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„parte mică din suvenirei fiptelor petrecute. " Agriculto-. 
rul, popolul întrecu n'avea timp dia mai medită Şi ase 
instrui, nici da lăsă tradiţiunii suvenirea. faptelor Şi suf- 

” ferințelor salle, a evenimentelor. que. trecură peste den- 
sul. Popolul remasse incult. | 

Din tote quâte: se putură spunne Şi scrie despre Ro- 
mânii din Dacia, nu se piitură conservă de quât în si- 
nul Ecelesiei, pentru quă acolo -numai se mai putea află 

Omeni speciali que se occupă en scriptura, | 
Limba, latină începi a fi uitată de. vulgu; dintre o- 

șteni, dintre capii” lor Ensuşi pugini mai sciă, serie și 6n- 
suși limba populară; seriptele. aquestora iar „pugine ș şi 
xare, neavtnd nici custodi sjecinli, nici locuri." în "adins 

„Spre conservare sau putit “herde în -ammestecul aiâtor 
evenimente, în invasiunile successive atâtor Barbari. Ty- 
parul nu există qua îmmulţind exemplarele să mai poti 
scăpă unele 

Din assemenea scripte, că prin minune; se put con- 
servă unul que ne attestă modul de organi-are al Ro- 
mâniei după: emanciparea, ci de subi jugul Imperialismu- 
lui. - 
Aquest seipt « es'e' o traducă în limba populară ro- 

mână que se vorbiă în epocha dela 1200. „pînă la 1500. 
. Traducătorul este. spătarul. Petre Clănău quare a, stat 

în dillele lui Stephan al Moldavei supra-numit „quel mare 
EI arată qu5.. tradusse scriptul aquesta după un. manu- 

scris în limba latină copiat de Huru cancellarul lui Dra- 
gos-Bogdan vodă cu 200 anni mai nainte după un original 
vechiu al unui. campoduce a „nume Arbore. 

m 
în 

- Arbore dar din. dille fârte” bătrane cu mult mai 'na- - 
iute de. fondarea, Domniatelor arată cum se -organisară 
Romanii în Dacia- Traiană după que se constituiră auto- 
romi în republice, | 
„Eattd cum începe aquel docurment de n mare iniportanța. 

“ Modu de « a țerrei n6stre regim din . Traiana- Dacie 

  

 



que acum Moldova numesce-s6; .cum ea ţinti-se și rum 
ştdu la un locu cu 'limbele quare cu invasiunilelor a în- - 
necară, după. que marele nostru regnu al Romani lor din 
juna Romă se împucind și-nu mai pautii ţine şi protege 
Dacia, St istu mode! de guvernare scriptu'lam eu Huru,, 
mare” eancellar al lui Vodă Dragos, cuni : Iraflain script 
din dille bătrâne de Arbore campoduxul.; 

- Reproducem 'î în prescurtare înțelesul "questoi. docu- 
ment historie que attestă despre” regimul republican în 
quare se or ganis şi se“administid “România dela Aure- . 
Han 'pînd. la fondarea Domniatelor. E 
„„Quând se dette commânda din . partea lui. Aurelian 

quă quine este cu Imperatorul și cu deii, săşi ia quelle 
-miscătore, servi Şi animale, și dând -foen. urbelor Și.Ca- 
ptellelor să Jase părnenturile și din preună cu legiunile 
și toţi diregătorii să trecă Dunărea în Moesia; legriona-.. 
rii sau oștenii fiind - mercenarii (după cum îi qualifică 
campoduxul Arbore) neavând coprinsuri sau averi nc- 
mişcătore detteră focu pretutindeni; arseră thyra şi Chi- 
lia şi Capu-Bou și de aqul trecură Dunărea după comman- 
da que luasseră. - | 

“Iap. vătraşii (*) de pretutindeni, înspi iimitntaţi de a-. 
queastă scire, se adunară la aşi “în curtea quea mare 
a legiunii dise a lui Tiaian. unde. afleră «totă prada fo- 
cului que pussesseră disii mercenari. : | 

“Aqui moştenii cu moşii ŞI cu cămine se  adunară din 
0tă ţerra și-se decisseră în unanimitate a nu-abandonă 
pămenturile agonisite cu sângele străbunilor. lor, -cul- 
tivate de denşii şi în quare, după propriele lor “cuvinte 
reposă, -6sele părinților lor, Disseră: -mai bine vommu 
di ospitalitate, oferind pâine şi sare Ja ori-que limbă . 
străină, şi: nu o vommu allungă de se .va învol să fă 
birarită (a îi supusă). Se 

=
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(3) Proprietar: cu retre eu camine.
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«Stabiliră republica după îndreptarea datinelor bătrâ- 

me alle: strămoșilor: Romani, - și „spre a administră, judică 
şi appără: Terra, în trei mari regiuni sau judee împăr- 
țiră moșia (patria). 

|  «Dela munți pînă la apa Siretului un in judecu cu un 
udă şi cu doispre-dece pretori, proprietari bătreni. -Ca- 
pitala aquestui. judecu fu” Roman. 

«Dela, Siret pînd-la Peut al doilea, judegu cu un Aare- 
„Jude și doi-spre-(ece Pretori, Capital: Bârlad. 

«AL treilea coprins*sau judezu, fu dela Prut pînă la 
- Nistru, : din preună cu Basarabia, totă se institul tot... 
sub juridicțiunea unui Măre. Jude cu doi-spre-dece pre- 
„tori. Capitala Lăpusna. 

«Forterețele sau castellele fiind la locuri nalte, com- 
munele de agricultori se numiră velli. Si 

„“Piă-quării commune i se dette quite un jude cu 
burgarii săi quari ascultă de Judele quel mare. :: 

“In capul castelelor se pusse quâte un castellan, que 
mai în urmă se numi Burgărab, “și în capul urbelor 

„„quâte un capitan cu buigarii, lor. € 
“ Pentru oștirea, ermanentă de legionari, entru trei p | 

„legiuni instituiră trei scaune: unul la Baia, al doilea la 
Iași, al treilea la Chilia. | 

-  &Capitanului general dela Baia i se dette numele de 
- Consol, quellui dela Iiși de Prefect, și quellui dela Chi- 

lia, de campodux, Aquestuia din urmă i se dette Şi 00-: 
manda Questorilor armatei de vasse.: | 

- “De aquesti trei căpitani generali * ascultă toţi castil- 
lanii. şi quei alți capitani. 

«Oştirea întrâgă se împărți după datinele vechi în 
pedestri Şi căllări, armaţi cu arcuri, lance, toiepe sau 
-alebarde, 'gladiuri, ȘI măciuce.— Armată sub soldă sau 
de soldaţi permanenţi. 

“La fruntare sau la marginile (erei, că la Vr ansoreă 

An 

 



   
CENTRALĂ LELiZASITARĂ ) 

- BUCUREŞTI 
Pampu- Lugu se instituro Co. mari cp isi 
ri se diszerd Margesi sau Mareies, 5 ia 
nici, ai quăror oșteni. eră ânsuși. locul 
„prinsuri. Gia 

“Im Colru Tigheiu, despre “Transilv ai E a 
o altă miliție de fruntare compusă de locnitorii aquellui 
coprins, sub “comanda unui Mare capitan marges. 
 “EMiliţia, gardiană a feuntarelor eră fară soldă; eră 
Ansă scutită de ori-que dare servind pe rond, şi la timp 
de rosbel -formă unul „din contingentele întregului arma- 
tei. 

“Pe lângă armata, permânentă și i "miliția fruntarelor, 
veniă urbeie, "castelele şi. văllile: cu -gardia lor urbană, 
sub -commanda unui capitan. sau “castelan. (burgălab). 

“Veniă, apoi. toţi propriptarii sau mşotenii, quari mai 
târdiu “se numiră resboieri sau boieri, que. fiă-quare a- 
vea dreptul ș și datoria a'şi avea la curţile şi pe dominiuri- 
Je lor “voinici căllări armaţi cu arcuri, cu lante,.cu a- 
lebarde cu săbii; şi aquesți arcari' şi lancieri se numi- 
rd Curtenii de Țară, Aquestia la pericol general avea 
să accure inpregiur ul Marelui Jude al, regiunii din quare 
făcea parte, -şi ast-fel, totă „țerra eră înarmată. 

„ “Pussero din nuou a ardică forterețe sau castele, pe 
munţi, în codri şi Ensuşi pe vălli şi fiă- quare moștean 
pe dominiul seu făcit assemenea, 

„ “Capii aquestei gardii naţionali se numi moșteni ve- 
cini, commandă în timp de resbete, administră și julecă 
în timp de pace... 
(uine însă numi pe. aquei capi civili și militari, pe 

aquei. diregători ? Să audim pe compo ducele Arbore, 
Aquesta şi după dânsul Huru Cancellarul,. vorbindu: 

ne de jepublica proclamată și- constituită în dată după 
„proclamarea autonomiei Romanilor ehrestini, adaogu. 

“Și cu consiliul tutulor se institui qua. toţi diregători 
mari şi mici să fiă aleşi de către moșteni și de toți 

  

        

  

  



    

  

bătrânii, şi i fă -quare diregător, mare sau micu, să fă 
alles” pe: cinei” anni. 

| “După. cinci 'anni se făcea. nuoa alegere și quel quatre 
a fost. servit cu omenie, se mai legea pe alţi cinci, 
ani în diregetorie mai "naltă. 

«Cjuel quare a fost jude de vălli or administrator, or 
perceptor. or cassier or primar de burgari, a nuoa al- 
legere trecea, spre 'recompesă, la gradul de Jude Mare. 

“ Judieii quei, mari trecea. spre zecompensă la gradul 
de consol, de prefect, de campăduce. de : mare căpitan . 
sau de Marges.. . : 

“ Aquesti alţi foncţionari, “aqua de trei ori eră aleşi 
şi serviă cu omenie cinci- -spre- -dece anni în aqueste ma- 
ri “posturi, spre recompensă eră, trecuți și numeraţi - în 
corpul veteranilor sau bătrânilor, quare eră, corpul que 
mai. "nalt, que representă suveranitatea Națiunii. 

“Numele de Senat eri pălit cu totul; rechiemă pe 
lungă păgânătate, şi desfrtul, desnervarea şi privillege- 
le patricianilor Romei.” În puritatea Şi : egalitatea evan- 
gelică nu se mai: „putea sufferi assemenea numiri și pri 
vilege. 

«Senatorii: nuoti republice chreştine fură numiţi co- 
chăi-vechi adică veterani que au „vădut si păţit multe, 
servind patriei cu omenie trecând prin. tote i madele hie- 

“ rarchiei, alţi, cinci- spre- -dece anni de servițiu recunoscut 
de Națiunea întreg ci, au occupat foneţiunile quelle mai. 
"nalte.. 

___ “Investitura, senatorilor. sau quellor ochii: vechi. €ră, 
după textul lui Arbore, togă albă, cusută cu serede ne- 
gre, căptușită cu roşu, şi cu nasturi de argint; pecapu 
eră laureați cu corănă de. cerru. şi la gât pură, colana 
de aur. Aquest, corpu suveran avea cordnă; nu ânse și 
vergă sau „sceptru. , | 

“ Aqueasta eră, recompensa builor servitori al Patriei | 
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Ma quaro ar” fi fost hiclean şi amăgeu adaoge tex- 
tul, or ar fi luat mită aquella se expatriă. 

“Judicilor mari assemeni li se dette togă alba cu se- 
rede negre, cu nasturi de argint, la git olane de aur 
si în drepta vergă auree. Aquestora că magisteri li se 
dette vârgă de comanda nu însă și corâna- 

“Pretorilor li se legiu! -suemane albe; serede negre 
- nasturi de argint şi verge argintee. 

"4 Consolul, Prefectul Campoduxul fură revestiţi cu togă 
albă, mâ ndra seredata cu negru, cu nasturi de argint, 
colane aur la gut, că judici quei mari, măciucă fere- 
cati in felii, și gladiu suspendat Ia copsă. 

«Marchesilor Campelungului și Vransovei, Marelui ca- 
„pitan se'discernură cusmane albe, cu “negru : seredate, 
„uasturi de argint miciuce ferrecâte! în falii și sladiuri 

la copsa (fărd.colane de aur.], . . 
„&Castillanii și “căpitanii, administratorii şi i judicii de urbe 

“şi” de vălli,. burgarii, perceptorii - tribuhii questorii, cen-- 
tarionii, joimirii, cassierii, mareialii de. câmpu, (şătrarii) 
avură sucmane. albe scredate cu TOŞU, nasturi 'de' argint 
măciuca mari în felii, şi oladiuri la, copsă . 

“După. aquellași manuscris se! “arată! qud, și “în țerra 
muntenescă a nostră regimul republican: fu ; tot aqnesta 
pînă la instituirea Domuiktelor. dicend. 

__- *Eră toți direzătorii veterani mintoşi și. “băibaţi mMa= 
„turi pe quari ii aleg ea moştenii și bătrânii după vechie-. 

le datine și își ținură moșia şi republica precum și 6 
aședasseră bătrânii mintoși.,(%) | - | 

Să trecem iar la Appus.a vedea cum ' decade și 'se 
desbină, Imperiul Şi unde ducs despotismul. 

- . E ” i ÎI ara în : 

(*) Aqueste. “dir urmă trei sau patru tapitole suat scrise”: pentru Pro 
lessori, que potu trage extraete pentru scholari. 

=



Tacitu.—Florian.—Produ,— Caru. Carin,— Numerian.— Diocletian, Maxi- 
“mian, Heracliu, Constanțiu, Constantin, Galeriu, Liciniu. 

"După Aurelian, în curs 'de'vre-o dot- deci de anni ur- 
mară un şir de- imperatori; “Tacitu-Florian:, .Probu, Caru, 
li aquestuia Carin şi Numeriau, pind la Dioclețian; și 
Românii din Daca, trăiră că antonimi cu ducii lor, 
mai, vîntos din -fariillie Negrilor. Bassarabi, nu mai a- 
vurd nici o .relaţiune” cu Foma. a 

Dioeleitan adveniud la. imperiu restabil disciplina: mi- 
litară, 10 de ajutor pe Maximaian și pe IHeracliu, Şi în- 

„al la demnitatea de Cesari pe. Constantiu Chloru și pe 
„Galeriu. Atâţia .6meni activi împărțind imperiul şi pute- 

. Tea. Şi devenind.rivali, nu făcură de quit a. desfacee tă- 
ria romană a quăria, emblemă eră faşcele. In quelle după 
“urmă, după multe nevoi. și victorii Diocletian şi Maximi- 
an abdicară. L 

Imperiul Romei se guveruă de Constanțiu şi de Ga- 
leriu. .. 

Soldaţii proclamară de imperator pe Maxenţiu, și aque- 
sta vrend a, batte pe Constantin, filiul lui Constanțiu, Te- 
masse Învins și înnecat la ineecerea, unei punți. Inaintea a-    
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questei victorie se arătd lui Constantin semnul Crucii cu 
vorbele: în aqueasta tei învinge.. Remassero, acum Con- 

stantin și Liciuiu ași dispută mperiul. Pină în fine 

Constantin învingător, exild pe Liciniu în Nicomedia unde 
a și murit la annul 323. 

e 

VI. 

Roma nuoă.— Christinnismului i se dă dreptde cetate — lomânii intră 

în reluţiure cu imperiul:Resăritului.—Sicibidu astâdi Celeiu —heligia chreș- 

tină devine religia României. — Primii episcopi ai Dacici. 

Constantin remâind siogur imperator fondă'PRoma quea 
„nouă, în locul vechiului Byzanţii la annul 325: pînă la 
5329. Aqueasta fa numită apoi - Constantinopole. Sub dân- 
„sul Chwistianismului începi să aibă drept “de: cetate în 
* imperiul roman; pînă aqul nu fussese de quât or pel- 

secutat or suiterit. 
Românii din Dacia lui Traian, chregtini dejă, pentru pro- 

tecția' que arătd Constantin în fav6rea Chrestinilor, înce- 

pură a, fi din nuou în relaţiune cu imperiul. Constautin 
pusse de construi o .punte -pe Dunire la gura Oltului și 
trecii în Dacia spre a batte pe Gothi. In adevăr îi bătu 

şi “i allungd peste Dunastru. Constantin editicd multe ce-. 

tăţi în Dacia traiană, precum. Constanţiola şi Revidua în 

'Teisiana; Sicibida (astădi Celeiu). Daphine la gura Ar- 

geșului şi quare mai la urmă se nnmi Constanţa. 

cligia chreştină deveni religia Statelo: României. Da- 
cin avea dejă, patru episcopi, al Daciei propriă, al Go- 

thilor, al Soythilor şi al Bessilor, *] aquesta din urmă 

  

1) Roma fiind ârco păpână Goţhii-și din Seythii faro chrestinaţi de Ro- 

mânii din Dacia. - |
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la synodul dela „Nicea în annul 352 lud titlu de apostol | 
„al Daciei, ripiene. £] - | 

Constantin a murit h anni 357: în „etate de, 65. anni. 

VII. 

Filii lui Constantin.— Julian Parabatul.— Valentian şi Valente.— lunii | 
'Theodosiu,— Episcopul Theotimu. 

, 
+ 

- Constantin, Constanțiu și Constante “ui Ali ai lui | 
Constant fară moştenitorii la imperiu ai tatălui lor, 
susținuți de: soldaţi în aqnărora mână. sti sorta impe-- | 
ratorilor. Aguestia uccisșeră „Pe unchii. și pe verii lui Con- 
stantin. Imperiul fu împărțit în trei părți, fii-quare din 
Imperatorii frați își avea rivalii Sau. adversanii săi şi ei 
între dânşii se urră ca. fraţii inemici ai antichității SI 

La annul' 353 remasse imperator numai Constanțiu, Şi” 
în expediţia que: făcii în contra lui: Julian supranumit 
parabatul” quare se “proclaimasse “August,- muri în aquea 
campanie, pînă a nu Începe: resbellul, la anul 361, 

„. Julian: adveni ia imperiu şi. domul. pină la annul 363 
quâd:-muri în resbellul que întreprinse £ assupra Perșilor. 

„Sub dânșul Olirestinii i „ar începură a fi persecutați, Aquestui 
urmă Iovian și muri și aquesta la annul' 364. i 
După “dânsul adveniră la imperiul fraţii Valentitiaa 
şi Valente. Primul fu” imperatorul “Appusului şi Valente. 
al Răsăritului. 

sd 
4. 

put - , pe : i - Pe Piu) „ + pi i. 

  

(*) Se află în annii din urmă, una din primele “Ivangelis que | s'a trimig 
spre a se propagă în Dacia. Aquesta devenisse proprietate a roposa Ş 
tului Banului Mihael Ghica. Astăqi se află în Athena, | 

(%) Eteoele şi Poinice, = 
Pia
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In domnirea. aquestora  veniră peste Volga și 'Tanais 
mulți Barbari -din Asia cu nuinele de Huni quari rem= . 
pinseră 'pe Gothi peste Dunăre în: Moesia. .. Valente 
venind assupra Hunilor ai batte, muri în bătaia dela: 
Adrianopole la anul 378. Valentian murisse dejă, mai "'na-.- 

inte lă annul 375... . i 
 Theodosiu 'advenind. la Imperiu, il curăţi nu numai. de -: 

usurpatori, ci și de păgânismu, făcând a.se întinde pre- 

tutindeni Christianismul. Pe, timpii aquestia se află”epis- 

„cop al Românilor în Dacia. Theotim bărbat forte zelos şi 

erudit. Sozomen dice quă pe aquesta pretutindeni îl nu- 
mid, deul Românilor. «ee 
"“Phebdosiu îiapărăți pînd la anul 395 și lăss0. Impe: 
riul împărțit la fiii săi Arecadiu şi Onoriu; sub dânşii în- 
necpi a 'declină „mult puterea romană. 

VL. 

„) 

Onoriu şi Areadiu—âttila:—Filii lui Attila. 

: Imperiul desbinat începi a se derrimă, și la Occident 

“ unde domniă Onoriu, şila Orient, al quăruia imperator 

eră Areadiu. In părțile aquestea Hunii avend de Duce 

pe Attila suprenumit flagelul lui Dumnegleu, pradă Ma- 

„cedonia şi 'Thracia și după que domină totă Dacia lui 
Aurelian, trece cu hordele sale și se: aşedă la Tissa de 

unde începe a amenință și imperiul dela - Occidente. La 
anul 450, intră cu Hunii săi pînd în Gallii, ci bătut de 
ducele oştirilor romane Acţiu,'& nevoit a se înturnă în 
Italia, unde, după que arse și redusse în ruiue cetațea 
Aquileia, devastd Italia pînă la. Roma. Papa Leon. prin 
rugăminte îl făcă a, graţia" cetatea, aquasta. De-aqul At- - 
țila se înturnd înapoi la Tissa unde își avea quartierul 

. -.. fo
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general sau reședința. Aqu înecat în. sânge muri la 
annul 453. 
“Filii lai nu trăiră în pace, certele lor le adăusseră. 

şi căderea: Unul din aquestia, Elah fu uccis în resbel 
e regele Gepidilor Ardarieu; quel-allt Daggisicu fu 

uecis de generalul roman Anagastu. Al treilea filiu - fu 
nevoit a abandonă Paunonia și a se refugiă în Scythia 
pe la anul 166. 

_ VIU. 

- Imperiul Appusului cade, — Cu un Romulu incepe Roma cu alt Romuln 
eade,:— Cu un: August începe imperiul, cu alt August pere. — Ro- 

mânii sunt deştinati a facee o Confederatiune cu pepolii Răsăritului. 

“Imperiul occidental, assalit de tote părțile de Barbari 
„cădu în fine în puterea aquestora la annul 467. dela Christu 

ai la 1229 dela fondarea Romei. Romulu fu primul ei fon- 
atar, şi Romul Augustu, ultimul ei imperator. Octavian. 

bugust fu fondatorul imperiuiui şi iar subt un Augustu 
se distrusse aquest mare colos de intrige, de desbinări, de 
crime și de-mărire. . 

La Orient tot se mai ţine imperiul susținut de Greci 
gi mai virtos de adevărații continuatori ai Christiani- 
smului: | : 

“In epocha acueasta Românii din Dacia. lui Traian, e- 
mancipați de. imperiul Byzantin și cu atâta mai . virtos 

- de al-. Romei, n'avură de quât, a se .susținne singuri 
în contra Barbarilor, quând luptânduse, quând pactisând 
cu dânşii, quând suppăinduse. In aqueastă . epochă de 
desbinare a Românilor -de dinquaci de Dunăre, de quei- 
de : dincolo, peste 200 de anni, suflerird . mulţ .ai - no= 
stri. Situaţia: geographică, - interesele “commune, inemi- 
cii de din afară par quă: a, predestinat pe Români: spre 
a fi în strînsă leggiură cu pojolii de -peste Dunăre, cu''0 
rientul întregii: ki parqu ar. fi chiemaţi de Provedință 

d 
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spre a formă într'o.qi o mare confederaţiune. De quâte ori 
„au eşit quâte un omu de Stat mare intre Români cum vom . 

vede la urmă că Kyriarchi ai Bisericei, că Mircea, că: 
Stephan quel mare, ochiul lor n'a fost de quât a se confe- 
deră cu Resăritul. Lumina nu vine de quât dela Răsărit: 

” Dela Appus nu vin de quât tempeste şi întunerecul..





  

PERIODUL AL DOILEA 
| ROMANIA MIXTA --. | 

Sa "EPOOCA A CINOBA ai 

| ROMANII si DAIPERIUL BYZANIIIN: - 
Pa a N 

Se succed mul i iinperatori.— Justinian. — Dreptul roman.-— Bellisariu” 
Narses.— Barbarii so. allung— hacicle mni rezuflă — Episcopului Da-. 

" ciei i se dă supremanția.— Bellisariu: disgrațiat, şi apoi reintregit' în 
drepturile salle.— Vermii de mttasse adduşi în Europa din Indii. - - 

In cură de un secol dela mortea 'lui Arcadiu lă' an- 
nul 408; se suceedură un 'şir de imperatori lă Orierit, 
„Theodoziu II, Marcian; Leon, Zenon, Anastasiu -și Justin: 

. „La.annul 521 după mârtea aquestuia din urmă; -a- 
„dvenl la imperiu nepotul su. Justinian. Aquest imperâ-
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tor instruit şi occupat cu studiul dreptului sau al legi- 
10r, numi o comissiă: de dece ' bărbati competiuți spre 
a culege tote legiuirile romane şi a.forniă nisce cor- 
puri de legi. Aques:tea se terminară; și pînă astădi ser- 

__vescu de_base tutulor: legilor civili. alle “Statelor civi- 
„lisate. * Sa a o 

Justinian, sciu a'şi allege şi buui căpitani şi între .. 
toți a distinge pe Bellisariu și pe Narses, pe quari îi: | 

“numi capi'ai oștirilor salle, Bellisarju batte la r&-ărit - 
pe: Perşi, apoi pe Vandali, suppune Africa şi o face .. 

din nuou, pvovinţiă a imperiului. Trece după aquestea 
-în Italia, și coprinde Neapole şi Roma. Se întornă . din . 

__uou la, răsărit spre a batte .pe Perși, que reintrasseră _- 
.- în imperiu. Lassă aqui pe Martin spre a commandă oș- | 

tirile; sezîntornă iar în Italia infestată “de Gothi, şi .. 
-mântue Roma din: puterea aquestora. - - a] 
In aquest timp de redeșteptare a spiritelor romane, .!i 
„luară curagiu şi Românii din Dacia» De mult 'se gră- 

“- mădisserd peste dei şii mulțime de Barbari. Dujd Huni - 
-veniră şi” Avarii que predominară peste toţi." Justinian “. 

având sympaţhiele române din Dacia î.treprinse un res- * 
bel în contra Burbarilor din părţile noastre, lud “multe : 
cetăți din mâinile lor şi le dette înapoi Românilor. Inăl- - 

2.40 apoi pe ambele margini alle Dunărei o multitudine 
de fortereţe spre apărarea, Românilor în coatra Barbari- 
lor, pe. Episcopul .Daciei nuoe que- eră locul naşcerii sale 

- îl: înălţd la rang de Arhiepiscopu, “quăruia îi. dette su- 
premanţia peste toţi -episcopii. din amândoă Daciele, in 
Dardania, din. Macedonia şi din Pannonia. 

” “ Justinian avi mari qualități bune, şi între- errorile: 
salle fu Şi aqueea de a se- lăsă a crede pe quei que” 

__ânvidiă, pe Belisariu. Aquest mare herou fu forte rău re- * 
-«ompensat de Justinian. Doi anni fu în mare” disgrație - 

” degradat din tte titlurile sâlle. Imperatorul pîuă în quel- | 
l din urmă îşi recunoscit erroarea şi.reiutregi pe ma- . 
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"vele căpitan: în 4 tre dreptorile salle. Pucin dup. aqueă-: 
-staYmuri :heroul. în 'etate 'naintată; şi peste puțin muri 
-şi Justinian la annul 565. “In timpii lui Justinian se ” 
crede quă Sau addus în Europa. semânţa .vermilor de 
mătasss de doi călugări que veniă din, India la an- 
dul. 551. | | 

Il. 

ş Justin.— . Tiberiu. — Mauriciu. — Phocă "'surpatorral. — Heracliu rosbună- 
. torul. — Mahomet 6spe la Heraecliu.— Ginţii slavone.— Bulgarii. — Ro-. 

_ mânii ehristianisă pe Barbari. . 

După mârtea lui” Justinian, imperiul începi a, declină 
din nuou. Imperatorii que .veniră după. densul, “Justin MI, . 

“Tiberiu, Mauriciu, nu sciură al imită. Phocă urtul din 
„căpitanii: quei mai. obscuri ai armatei, .qus se (răssesse- 
rd dela Duntre spre a iernă în Thracia, sciu a. facce . 

- pe soldați al allege de cap şi al proclamă de August. - 
In capul aquestei armate veni că rebel în Constantino- 
- pole și uceidând pe Mauriciu și totă familia lui, deveni 
„imperator. La annul 610, Heracliu resbună 'mârtea Îni 
- Mauriciu, uccide ' pe usurpatorul Phocă şi 'advine la... 
ihron. 

In. qillele lui Heracliu nppără şi Mahomet, fondatorul 
religiunii mahometano que. se numeşee Islam: bela an- 
mul 622 quând Heracliu se îuturnă vingător dela res- * 
bellul que avă cu- „Perșii, întâlni în «alle. pe Mahomet, 
quirui îi accordd ospitalitatea que îi. queri.. 

Tot pe attunci mai malte ginţi slavone. începură a se 
mişcă căatindu'gi locuri de a se. stabili. Attunci appă- 

- Fură Serbii, attunci Curbat ducele Bulgarilor li Don, . 
formy "o: potestata tare și formidabil.& Curhat muri la 
annul 666 și quellor. cinci fiii ai săi le disse la mâr- . 

a 7 . ” - -



  

“teă sa să nu se desparță -şi să domnească înpreună” 

frăţesce. Nu'l ascultară fiii, ci iul a nume Ruiaia re- 

' îmasse în'locul unde. domnisse tatăl său; al doilea anu- 

“me Contrag trecă peste Dunăre în Assia; quei-lalţi trei 

“appucară spre Appus: unul din ei se așședb în Dacia 

„orientale sau Bassarabia (aquesta se numiă Ăsparucu) 

altul que se numi Rean treci în Pannonia sau Unga- 

ria Şi Se suppuse Avarilor; al treilea, a nume Alsecu 

“se dusse spre Italia și se: suppusse Longobardilor. Ă 

La annul 680 Bulgarii din Bassarabia conduși de 

Asparucu, trecură în -Moesia, se. stabiliră acolo şi îi det- . 

„teră numele de Bulgaria. 3 
Rumpenduse astfel: relaţia între Românii din ambele: 

„Dacie, quei de. dinquaci de Dunăre nu mai avură nicio 

“ Jgătură cu imperiul Răsăritului, Ai. noştri - ţin datinele -. 
“și -limba, Românilor;- în „Byzanţiu imperiul se grecisse: ; 

“altă limbă, alte “datine, alte interese. Isolaţi și împresu- . 

“- raţi de Barhari cătă a se “susţine ' cum putea, . quând: 

“Juptânduse în contra ginţilor de 'qnari eră assaliţi, quând - 

_“ pactisând 'cu dâisele, încuscrinduse cu. capii lor şi chre- 

“stinârdui. Românii de dinduaci de Dunăre chreştinasse- 

"ro dejă'o mare parte de iAvari și din Germanii que ve- -: 

- nisseră în părțile aquestea; quei de dincolo de Dunăre | 

se pusseră a chreștină. pe, Bulgari șia facce causă, com- 

>mună Cu dânșii. Os a 

Pe la--capătul secolului al optutea se aședă şi: Sirbii 

"şi Croaţii” în: locurile unde locuescu pină astădi.. Păr-, 

“ “ţile Slavoniei' şi: Croaţiei. pe atiunci se  numii Moravia 

_“quea diu Pannonia. | e n | 
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. Românii , ebrestinilA „pe Bulgari, — Methodiu și” Cerillu : sunt frați și 

tomâni; aquestia propagă Ohristianisinul între tâte inţile slava. le di 

„Titterile grecoromane san. byzantine cu quari seriă dojă Românii. 

t a. 
. 

+” Spre chreștinarea Bulgarilur: contribuiră mult doi „fraii 

_-xomani despre -Severin que deveniseră etllugări și quari 

* îşi ficuşseră educaţia la: Roma. Aquestia fură Methodii 

si Oyrillu. Bulgarii .urră mult pe Byzantini cu“quati eră 

în “mecontenit resbel, nu .putea' să ia pici „un misionar 

„* dela; denşii.. Methodiu: și Oyrillu, bărbați forte instruiți 

si cuvioşi, că Români se. decisseră a “treece -la-.Români 

-- de- peste Dunăre que făcea .causă commună - cu: Bulgarii, 

- se întrodusseră la „curtea lui Bogore despotul Bulsavilor. 

-.După multe. încercări. de a]. converti la. Christianiamu. 

„veni și. surora lui Bogore din Constantinopole unde fus- 

:isesse îndelung prisonieră- de resbel şi unde la :cur- 

-.tea 'Pheodorei' se „şi chrestinasse. Cu aqneasta înțellegen- . 

- duse: monachii români îşi . îndoiescu, puterile spre * a -e- 

 wvangelisă pe MBarbari.: Bogore eră torte tenace.: Adveni pe 

---atimuei şi o epidemie mare peste toți Bulgarii, pestilenţa, se 

încinssesse.. Românii începură a facce propagandă mur . 

quă rtul nu va încetă pînă quând Bulgarii nu vor chiemă pie 

„ Dumnedeul Chrestinilor în ajutor. Bulgarii aseultă,și pesti 
.
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- lenţa încetQă.— Pe lângă aquestea Methodiu fiind zu- 
graf. fu invitat de Bogor a'i zugriii:o casă şi pentru 

- Quă eră -amalor de vânat îi disse a'i. facce quite fere. 
scie mai terribili. Cuviosul " Methodiu, între altele îi zu- 
erăvi „şi ultima judicată, xepresentând pe păcătoşi, -pe 

“ işrauni, pe-păgâni; “pe diavoli că. quelle mai” terribili 
fere Bogore sa impressiend forte, şi attunci queră în a- 
devăr a se chrestină, din preună cu toți ai săi. La 'bap- 
„tesemă, din Bogore îi pusseră numele Michael, sau qua 

„Să "Lassemene că imperatorul Byzanţiului de attunci que 
„Se .numiă” Michael, sau qua st 7] assemene cu primul -. > ministru al cerulii que a resturnat spiritele necurate, 
dând adică lui Bogor missia de a chrestină pe toți. Bul- 
garii. Su e RR 
- „Aqueastă. din-urmă părere se pâte afirmă și după. 

„revolta que: sa întâmplat din partea unor Bulgari que 
„au sculat mulțime de popol în contra "lui Bogor după 

„” chrestinarea lui.- Aquesta cu 48 dmeni ai săi şi cu cru- 
„cea înainte, ajutat şi de: șăpţe clerici cu făclii apprinse, ..- 
învinse pe rebelli şi făcii multitudinea a cădâ la parent 

$ a quere baptesma. Michael: dar deveni numele lui ..: 
„.DBogore.—. Annul 850. A N e 

-_“ Methodiu şi Cyrillu apoi devenind archierei trecură în Mo- 
tavia Pannoniei adică ărțiteSlavoniei și Croaţiei și chreş- „ Ainază pe Slatoni. Voind apoi a -punne pe callea luminării şi - C civilisațiunii popolii. aquestia, învățară dintr'ânşii a citi 
şi a'și Scrie limba cu literele &recoromane sau byzan- - 

„tine cu.guari se servii deji de mult Românii din am-| 
bele Dacie , cum şi Grecii que devenisseră Jomei,  A- 
aqueste iftere er parte române (2): paite hellenice*) 

: Românii Spre a representi, limba l0r mai luasseră dela 
“Hebrei pe up și mai inventasseră literele phonetice că „, 
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que eră, un A scurtat prin midlocu şi pe =, que repre- 
sentă prin ochiul său şi “pe a, şi pe e, şi pe o. Româ- 

„Bii pe attuiici făcea, servițiul divin în limba, latină, Gre- . 
„ «ii În quea hellenă, Slavonilor, după que învățară aşi 

scrie limba cu litterele byzantine sau române, pentru 
-_qud fură date de Cyrillu Românul, li 'se tradusseră şi 
cărţile Bisericei pe limba slavonă' spre a facce seivi- 

“ ţiul divin pe limba lor cunoscută, - i i 
Bulgarii şi toţi Slavonii, fiind în-urră cu Greţii sau - 

Byzantinii, nu putură sufieri nici un episcop sau preot. 
de acolo:. Querură dar dela Roma,. pentru quă schisma 

„meexistând Bisericele "eră, una, ș: a le numi Episcopi şi 
„a le trimitte” primii preoți— Annul 866, dă | 

S 

_- 

Basiliu usmpatorul.— Photiu.— Schisma Appusenilor .de Resăriteni- 

La: aunul 867 Basiliu uceisse pe imperatorul Byzăn-. 
 Hiului Michael III și îi usurpă corâna. -Aquesta, de și: 

“ “usurpator, sciă a guvernă, şi dette nisee legi folosităre. 
-Mai "nainte de” Basiliu un om erudit a nume: Photiu. - 
reuși 'a dă jos pe Ignatiu de pe thronul patriarchatului 
Vecumenicu şi a se numi el patriarchu, de şi eră laicu. . 
Sau mirean.  Basiliu quând adveni la imperiu, adunb la An- 

„nul 860 synod, şi” destitui pe. .Photiu reintregind pe Ig- 
natiu în drepturile salle. Dicu qui din câusa, lui Photiu 

- proveni schisma Bisericei Appusului.de a Răsăritului, 
Causa principală ânsă a fost tendinţa Papilor de a ave 

“ suppremanţia, între Patriarchi, şi mai mult de tdte sys- - 
„ema Absolulismului.. Biserica Răsăritului -represintă. gu- 

vernele constituţionali, unde, a Appusului a: voit în tot 
“V'auna a representă și a susținne Absolutismul.
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Sa 

- 3 Român! autoromi eu ducii lor:— 
verinului și alte: dueate.— Ungurii —Tuhu:—Arpad alliat cu Românii— 

Românii incepu a ehreștină pe Unguri... 

“Românii, afară de quci. que formă un regat cu Bul- 

garii, pe allocurea alții se află „autonomi guvernați de 
peste Oltu se for- - “duci ai lor. In quelle: cinci judeţe de 

masse dejă ducatul. Severinului. Diquaci de Oltu și în 

Moldovia. Românii 
„Pacini. - | i i 

- “Pe timpul quând Ungurii trecură între Tissa și Du- 

. “îăre,. în 'Pransilvania: domnii, ducele : Românilor Gellu, 

“în “Pinutul. Crisnlui între Sameşu,” Tissa și Mureș, Romă- |; 

„= mii avea de Duce:pe:Mariottu domnu ereditar din vechi- 
Ruşiava - “me: Străbunul aquestuia a fost, ueris de „Attila. În 

': quare! eri: între: Mureș, Tissa şi Dunăre +domniă. Claudiu 

că ducă al: Românilor, 
“": “Aquestia trăind de mult tip în pace fură -supraprinşi 

* neprepârați de resbel la appariţia Ungurilor: în părțile u- 

“quellea. Gellu perdi viaţa în resbel cu :Ungurii que eră 

“conduși de 'Tuhut; şi; Românii. vădenduse fird duce pac- 

tisară cu Ungurii la Esculeu, şi își alleeseră de donn 

"pe" 'Pahut. 'Ținutele Ansă al Mureşului şi al Oltului fură 
„“Aneă mult timp 'appărate: de: Români. „și guvernate. .de 

paid 

lui - 
Goliu. Mariottu. Claudiu.— Banatul Se- : 

avea miai mulți duci, sub-, nume de. 
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„duci ai lor que se numiă .campoduci, și quari după slavi , 

„se nuimiră Voivodi sau vodi. Tot assemenea se susținea 

“și Mariotiu, iar mai în urmă v&dend euă nu mai pote 

ține lupta, închieb pace cu mai ..marele peste toţi Uu- 

“guri Arpad, şisse allio cu dânsul dând pe filia sa“ dupb 

Zoltan filliul lui -Arpad. 
Murind apoi fără moştenito'; adopto chreştinându' pe. 

ginerele stu Zoltan şi ast-fel ducatul lui treci iar la: 

Unguri. e 

Se mai ţin: Ducatul Temisianei sub domnirea lui 

Cl-udiu, şi mostenitorii sti îl appărrară că ducat român 

pină la formaizi regatului Ungariei de Stephan. . 

Românii în «pură a facee propaganda chrisiianismu- - 

lui între. Unguri: a i -



A 

“Tendința, Românilor de a luă cu Bulgarii-Constantinopole şi de arege-. » 
"neră imperiul Roman— Petru filliul: Jui Simeon.— Fraţii Homâni Darid 
Moyse, Aron şi Samuil — Rușii chiemaţi de Byzantini — Români-de din- 

" quaci de Duntre din preună en Ungurii vin în ajutorul Romano-Bulga- 
rilor. . Fraţii David, Moyse gi Aron mor. Samuel se proclamă rege.—.. 

„ Basitin II vinc?ton distruge regatul Rumano-bulgar şi ia numele de Bul- 
Ps ă : garocton.: - 

- Pe qvit de o parte Românii creștinând pe Unguri 
pactisă -cu: dânșii şi se încorporă, spre a formă un regat . ! 
nuou, pe atâta pe de alta Românii que chrestinasseră pe 
Bulgari desvoltă tâte puterile spre a.:susţinhe regatul 

„ federativ 'al Romano-Bulgarilor subt regi de stirpe .ro- 
„mână, şi a possede Ensuşi thronul lui Constantin “de a-. 
*...  queeaşi origine. cu dânşii. a IN 
"La annul 927" Simeon regele Românilor “și Bulgarilor ” 

„muri, şi filliul s&u Petru îi succedu și. domni- pînă la 
annul 963. Attunci se sculară patru Remâni, David, Moy- 
“se, Aron şi -Samuel şi puindu-se în capul Românilor do- - 
„minară țărrele de peste' Dunăre şi din preună cu Bulga-” 

rii detteră resbel imperiului 'Byzantin, ajungand pînă ap- 
„Prope de. Constantinopole. Byzantinii chiemară pe Rușii      



dela Dunapru să viiă -în contra Bulgarilor ŞI Românilor. 
„Ruşii veniră spre ajutor; adică spre a prădă ţărrele dela -. 
„Duvăre, şi apoi a nu mai vol a se retragge de. aqui. 
Se făcură una cu Bulgarii, chiemară în allianță și pe 
„Vuguri . cum și pe: Ducii Românilor quellorlalţi pe quari 
după mărturia lui Străbon, Ruşii și Polonii. îi numiă 

„Pacinaţi.sau Pacinaciţi, formară o armată de 300 mii * 
osteni, şi trecură cu toți muntele Emul spre a resturi ă.- 
imperiul Bizantin. 

- Byzantinii sciură a desbină aqueastă armată, audi . 
luară cu binele pe Ruşi, făcură pace cu aquestia, şi 
qnei-lalţi remâind. despărțiți fară constrînşi a se, retrag- 
ge, spre a reveni întăriţi. 
"In adevăr, Românii appărură, din nuou din preună cu” 
Bulgarii, şi în luptele crunte: que avură, periră trei din- 
ire Români: David, Moyse şi Aron. Samuel remâsse sin- 
gur, Ş fu proclamat 'de rege, -Că duce al ostirilor salle . 
treci “Emul, domiud. 'Thracia, Macedonia, Thessalia_şi 
pe locuitorii din Larisa îi strimutd. în Bulgaria, - unde . 
formă dintr'6nşii un corp de oştire cu quare se” băi în 

"contra: Byzantinilor 37 de anni. | 
Imperatorul Basiliu I1, vădâudu-se fărte strimtorat, se 

| decise. a aduă oștire niare, a.0 exercită bine, și quând 
se văii mai tare de qui: Samuel Regele Romano-Bul- 

- garilor, reîucepi resbellul cu vigore. Samuel ținend res- . 
„bellul, muri la annul 1013; şi “următorii lui mai ținură * 

pînă la 1019. Attunei Imperatorul Basilliu II băti pe 
Bulyari, coprinse capitala Acrida. distrusse regatul aque- 

„sh şi lcd supranumele de „Bulgarocton - (uccidător de 
Bulgari). In testimentul său, lăssd qua și: Românilor . să 
facă următorii sti, „după cum el. a făcut Bulgarijor. 

77:
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 davia. se constituisseră- Românii Ancă. mai de mult, dela 
emanciparea lor de Roma păgâna, în republice, que pe | 

- la annul 1000 se dicea burgărăbie și pe allocurea în dom” 
miate sau în voivodate sub nume de. bacinaţi şi Comani. 

„ S'au “aflat. o monettă- de aramă apprope 

Pe -aquea monettă pe o. parte eri, figura domnitorului cu 
- pălărie pe capu şi cu -inscripția, părintele Moldoviei(*) : ă 

sară pe de alta: heredia de - Moldova. (românesce. adică -: 
- moştenirea Moldovei). 
Pe la -annul. 1027 Moldavi: Terra Români eră, au-. 
- tonome, nu depindă nici sita sia 
Romanc-Bulgar, que eră, desființat de Byzaati yzaotini, n ici 6n- | 

iselîn dice . 
qud imperatorul Constantin Porphyrogenitul în expeâiţia- i 
suşi de imperiul Byzanţiulul—Ui” istorica Gri 

-nea que a trimis assupra Siciliei, avea şi “un “conitin- 
2. gent de Români, Vandali Ruşi şi Poloni--sub commanda 
„„ protospătarului Lupu. Aquesta eră, un contingent de duci - 

sau coridotieri volontarii cum cră datina pe attunci. 
Pe la annul 10 omânii. din: ambele: principate se 

vădu ;în historie “aliaţi cu imper Bee ietul i coi- 
tra Bulgariloi,. pe quând împărăteasa, Zoe emă în resbel 
cu aquestia. Nemplinindu'și, Byzantinii cond.ţiunile alli-. 
ne, disă concordie se. prefecii, în discordiă, în certe și 

iurbuiări; neîncetat se urmară. resbelle, în duarl Ro- 
mânii au coprius multe locuri din Thracia Şi Sau aşe-. 

“dat acolo. 
Miron: chronicarul moldav, întăresce qub Românii din 

Moldavia şi România avea dejă Domnitorii lor pe la annul 
1080. :- .- - 

Mai. târdiu. la annul 1118: şi apoi la 1121. sub Ioan 
„Comanenn Hoinânii transdanubieni” furo rău bătuţi şi uciși. 
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„Adueasta a întărritat tare pe Românii domniatelor Da- 
) 

neralul Byzantia Calaman. 
nubiene, și sculânduse 'cu forță mare, au bătut pe-ge- : 

Se vede apoi o împăcare între "Români . și Byzanltini; 
„quăci la-annul 1168 pe quând imperatorul Emânuel a" 
vea- resbel cu Ungurii, Românii din Bassarabia sub com- 
manda lui Rataca iau dat ajutor. - . a 

Tot quam pe aquel timp, cu. quâţi-va anai înainte, la *- 
annul. 1143 veniră și Saşii şi se aşedară în 'Transyl- .. 
Yania. 

IX o 

Românii au păţit mai mult dela, iși chreştini.— Răsăriteni e corrump.— Appuseni devin astuţioşi și axelusivi.— Prima cruciată subt Urban IlL— Godofred de Buillon xege al Palestinei. — A doa cruciată, Ludovie VII și 
. Conrad. III. ” o 

. |. 

„ Românii, resistară mult cu. armele în „contra  Barba- 
rilor, și pe quei: que nu putură allungă cu puterea ma-. 
teriale, îi -suppusseră, și îmblândiră cu puterea :moral, 
chrestinându'i că pe -Gothi, Bulgari și pe Unguri. Pe păgâni, Românii or îi învingea or îi Dapteză ; xăul'. lor 
que] mai mare Ie veniă „dela quei que se dicea.. chre- 
din, | a DE 

La Resărit Chrestinii se,degenerasseră sub corrupțiunca 
imperiulăi Byzantin; şi cu -quât aqueatia ; se. degenieri, 
cu 'ațăâta Islamismul se întindea. Saracinii luasseiă multe ..- Prorinţie_alle_Râsăritului,--cum- și. Palestina. ..:: : 

- Lă Appus, după schismă, şi. âncă' de mai nainte ca- 
Pi religiunii ajunssesseră 'a facce din doctrina Mântui- 
torului: o systemă spre. a domină lumea, Şi a nu recu-: 
ndsce puterea guvernelor, de nu se vor suppune puterii lor. Din aquest princip dominator “plecând. Papii, . spre 

” 
. A.
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ași puts impuane. piteroa și în Orient, afară pretex,! 

"*quă vor Să tmântue mormântul. lui Ohristu „din mâinile |; 

Saracinilor, şi seculară popolii Europei, qua sub manta || 

Chiistianismului înţroducândase în Ofient, s% potă -des- 

thzonă, mai târdiu pe imperătorii Byzantini, şi aşi întin- |: 

de acolo systema şi doctrinele.. Aqueastă, expediţii în con- 

tra Saracinilor adică, o. numiri Oruciată, și tot osteanul 

fa însemnat cu semnul Crucii. +. aa 

- Prima cruciată fu proiectată de papa Grigoriu. VII, şi 

realisată de, Urbarrmiteda»—annul 1095. Peste 300 dej 

„mii de 6meni din popolii Europei assiguraţi de predi- 

> catori qud li se“ vor iert păcatele, luară armele, se îns- 

-_semnară cu “ seiznul.„Crucii-şi=—p ecară spre lerusalem, 

““devastând țărrele pe unde trecea. Priă țărrele nostre şi: 

prin Bulgaria nu lăssară de quât blesteme în: urma lor;; 

pretutindeni fură uiduiţi că toți gavergii și. bătuţi. Luţ-, 

tele de pe drum, morburile asiatice, bătăile: cu. Baracinii. 

îi făcură a, remânea numai: 3000 la Niceea după quari 

mai veniră şalţii , spre ai ajută. Aquestis trecând prin 

Constantinopole, promisseră imperatorului nu. Tiumai cre=! 

dință, ci. şi de a suppune 'lui: tote țerrele que vor Luk! 

dela Ture. La, annul 1099 :luard Ierusalem-s; însă în 

locu dea o suppune impeiatorului, -proclaroră pe Go- 

“dofrel 'de ;Bullion, ducule lor, de Rege âl Palestinei. 

-Adoa': cruciată spre 'a, susține locurile luate de la Turci 

fu ardicată li annul 1143. In capul aquesteiaririăte se: 

„“pusstrb+Ludovici VIL-regele Francei și Conrad III imi 

. peratorul Appusului. “Quei de subt Ludovicu se purtart 

prin “țeerele “aquestea; iar quei de subt Conrad se; pir- 

„tară forte neomenesce că și quci 'diă 'prima cruciată. '0- 

stenilor aquestora. li:s'a dis icruciațiC”) i 
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o area . 

(2 ie dicu și: stavrofori 'sau eruciferi; alţii le dicu 'Și cricieri. Noi pe 

;. ferim numele quel-mai natural cu quare'și singuri S'aă . nuhait. Na 

“fost 'nici crucieri adico făcători de cxuci; nici eruciferi (purtători d 
ee a . . taţi A anunt ns anna alinn ariațați :



Teaeiu Angă se împacă eu Ungurii, luând de femea pe filia repelui Bella.— 
Impositele lui pentru nuntă reseslă popolii. — Românii. din Îloesia se râ- | 

.Yoltă.— Petru-Asan— Joan.—' Bisoriea sintulai, Dometriu spital da ne- 
buni-— Nebunii profetisă triumful Românilor și. stingerea, Byzanţinilor — 

„ Isaciu.orbit de frate-său Alexiu:n carcere. — iitreia ctuciată.:! :: 

+. Pe quând Appusul își îndreptd armele: către Resărit . 
ptin cruciații săi qua să domine iar nu.qua să libere, 
“Emanuel. imperatoral Byzanţialui da, după cum arătarăm 
resbel Ungurilor. Iar după. mârtea .aquestuia, la annul 
1186, advenind la imperiu Isaciu-Anoel; :și 'remâind vă- 
duv, spre a întări o -pace cu Ungurii , queri:de socie 
pe Constanţia: filia. lui Bela -regelui. „Ungariei , încă de 
„quănd eră :aqueastă de dece. anni. Isâcin om avar şi 
cupidu, qua.să riu facă dela sine spese pentru . nunta, 
imperială, , pusse -imposite  grelle pe toţi: locuitorii impe- 
riului. Sarcina, se păr mare tutulor, .şi toţi începură a 
blestem. Românii din Moesia, şi quei din Macedonia ge- 
meau şi mai tare, pentru qud de 167:de anni ;sufteriă 
jugul Grecilor Byzantini. . i 

Trei fraţi români, Petru, Asan și Ioan din famillia ultimu- 
lui rege Samuel de Comite(*) :de: currând se returnasseră 
dela Constantinopole, unde fassesseră tractaţi cu neomenie la 

——— III RI TIE 

(?) Grecii diceai 'aquestei familtie Bomitopalţ,. - :'..;
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quererile lor, afară pe Români şi pe Bulgari intătiaţi de 
impositul quel mare. Se pusseră dar în capul lor, și 
seculară la arme toţi popolii Români dintre muntele E- 
“mul și Dunăre. Jugul pe quât appăsă pe aquesti popoli, 
pe atâta, îi Şi umilisse; îi făcusse codarţi și supersti- 

 tioși. Fraţii de Comite, Petru și Asan mai vârtos; vrend 
a le apprinde inima, se adressară la imaginaţiunea lor. 

” Rdificasseti 0 biserică și p închinasseră Santului marelui 
“ martyr Demetriu. Acum o destinară pentru căutarea şi - 
însănătoşirea quellor smintiţi. Peste currâna kiliele bise- 

„xicei fură pline de. asemenea dmeni bărbaţi şi femei. 
Quei 'mai mulți eră puşi a se prefacce. quă sunt nebuni 
demoniaci. După multe țipete şi convulsiuni, cu părul 
înfiorat, cu: oclii rătăciţi că și cum ar. vede, quelle ne- 

„vedute, şi că cum ar fi fost inspirați, pîntre . alte «vorbe |! 
_fărd șir, strigă; “Mândria, 1 mândria!... „ AUrrasce Domnul | 

pe quei mândri.“ 
— Mândria- Grecilor no. mai. sufere | Domnul. 
— "Vai ţie, Babylonia păcatelor. 

„— Ha! ha? la! Roma quea nucă, vai ție!.. 
„> .— Românii, și Bulgarii sunt la porţile tale. i 

ii — Mayele martyr “Demetriu & ducele Românilor. 
* 

—. Căpitanul Româhilor şi a Bulgarilor. & neînvinsul 
marele Mucenic. i 

— Virel qud sa Scizbit pe Tesalonic, și fuge de: 
biserica Grecilor |.....:.. 

— Românilor,  Bajgarilor, aite'], & în miqlocul vostru 
dassupra capetelor: vostred i -.. ie i 

— Paytsa. lui v& scutesce. ... ..: 
La, arme!. la, arnie. Români , Şi Bulgari i Nici un . 
by zzalie să numai remâie. . . 
"— Urrasee' Domnul pe quei mândri, nici un Dyzaw 

tin să nu mai temâie! „strigă - apoi toți de o dată. 
Iar preoții, închinânduse dicea: 
Inţellepţia, lumii aquesteia nehunie &. la Dumnejeu! 
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Din gura pruuciler şi a nebunilor esu adevăruri que 
confundă pe quei que.se credu înțellepți. Tare s'au cor- 
rupt erigrădenii | e 
„La aquelle voci, la aquello spectacole que: se! repetă 

„pe toti dioa, “Bulgarii, se sculară la arme din preuni cu 
Românii din Moesia, și spre ajutorul lor veniră şi Ro- 
mânii nostri de dinquaci de Dunăre, și bătură- pe By- 
zantini forte. In aquea. bătaie -imperatorul Isaciu-Angiel 
que commandă în pers6hă fu supraprins' de frate-său 
Alexiu; quare din preună cu corâna îi smulse și ochii. 
Conducendi].la Constantinopole îl pusse - orbu a închi- 
sore la anni 1195. a i . 
„În timpii lui Alexin-Angel se sculd a treia ” cruciată. 
Byzantinii pricepusseră deji, reaoa „redință a Appuseni- 
lor şi se purtară -cu aqueeaşi: rea . credință. Alexiu -a- 
măgi pe cruciați înțellegânduse fn ascuns cu Saladin. .. 

Î 

po . AL ” 

Ivanea saa Iancu uecide pe Asan și fuge la Alexiu.— Petru dorine rie- 
- timă- invidioşilor— Ioan le succede, şi se proclamă imperator al Români- 
Ior.— Innocenţiu (II îl unge de rege.— Unirea cu Appusul.— Repentirea, _ 

Petru: și Asan, luptânduse dece anni liberă per-Ro- 
mâni și pe Bulgari de sub jugul Byzantinilor. Scopul 
lor eră de a restabili din nuou regatul 'aquestor dot na- 
țiuni, şi de a se reintregi 'pe thronul străbunului lar E- 
manuel; Învidia ânsă nu le' iert a trăi spre a'și rea- 
lisă cugetul, Asan fu uccis de 6nsuși. vărul stu “Iancu, 
sau Ivancu, -pentra quy -'la mustrat despre. o immorali- 
tate sau pentra qud se venduse Byzantinilor. Petru i 
alungă spre a'].pedepsi: lancul în fine fugi ia Con-: 
Stantinopole unde își Ind: salarial alliânduse cu îmoere-
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torul que“îi dette o nepâtă a sa. „Petru căqi și el as- 
sassinat de un invidios tot din famillia sa, la annul 1197. 

Spiritul independenţei eră ânst de ajuns deștepiat. în- 

tre Români şi Bulgari. Aquestia, după: que plânseră 
morte .liberătorilor lor, proelamară pe al treilea al lor 

frate” Ioan" de duce suprerh 'assupra' ambelor națiuni. Spre 

a realisă cugetul fraților săi, loan, cum ajunze la putere 

se protlamb de Imperator al Românilor și, al Bulgarilor, 

spre a .restabil imperiul: Roman. Alexiu imperatorul By- 

zanţiului după que îi declaro resbel şi se. văd con- : 
strîns de_tâte” părţile, fu nevoit a închieiă pace şi al 
recunâsce de imperator la annul 1200... i 

„Evenimentul 'aquesta făcă o nare impresiune în tote 

Statele Europei. Se arătă în lume doi stirpe! vigurose 
pline 'de credințe în viitor,: unite pria, baptesmă şi suf- 
ferințe, organiânduse și aspirând la o viață nucă. U- - 

nele State începură a se 'teme. Curtea Romei, que cău- 

tă să profite din tote evenimentele, afl cu calle în spi- 

vitul său de propagandă a nu lăssă săi trecă aqueastă 

impregiurave spre a deshină pe Români şi pe Bulgari 
de Biserica, Resăritulut. Nu întârdid dară de a căută în 
archivele Romei genealogia lui Ioan. Papa Innocenţiu al 

II fi scrisse qui 'sa încredințat qui loan . se trage la 

început din familliele quelle mai illustre alle Romei im- 
periale,: şi acum în timpii mai din urmă din casa rege-. 

“lui Samuel, quă îl cunâsce demn de a domni; peste po- 
polii Româai şi Bulgari și de a fi. uns de imperator, 
“daqua va consimț a îmbrăgișă religia -catholică, a o ap: 
pără şi întinde în Statele lui: Papa, Innocenţiu void, a şi 

înece un br. gu tare şi viguros spre a batte! Biserica 

Răsăritu'ui. '* Ioan. nu pută schimbă datinele şi dogmeje 
popolilor săi, ci se îâvol numai întru a se uni.cu Bise- 

zica Appusului, recunoscând supremanţia: Papii,— Unia- 

"ţia dati de mult că :și  chatolicismul. — Attunci curtea 
Romei îi trimisse prini”uu cardinal a nume Leon oro- 
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nă şi sceptru cur şi un stindară pe qnare figură -chie- 

ele Sântului “Petra, (Aquila: română figură assâmenea în- 

„ Aqueastă Sâ întâmplat Ja annul 1208. 
i ; 

tre aquoste semne de suveranitate), și unsepe Ioan rege. 

+ 

ta : [DE II II ' : : i 

A patra Cruciată scapă po Issaciu din careere și restabilă pe fiul: a- 

questuia; Alexiu-duca-Nazurile ueeide pe junele imperater:— Baldovin pri- 

mul “imperator” catholicu-— Ivan Regele Româritor devine apjitrătorulGre- 

eilor; se; lpădă de iupiaţie,. se numesce eu; Banatul Sererinului, fondă 

a e Ciaiora.. - „ | 
ET pt 

, . 

x Ma Ii ! 

Cu un ari; mai 'naite de uniaţia lui Ioan'cu Biserica 

Appusului, catholicismul' ardicasse o a patra cruciată com= . 

pusă de Francesi și de Veneliani, sub cuvent de a batte 

- pe Turci, iar scopul îi era -de a luă: Constantinopole. 

„Ducii aquestei expediţiuni eră: Bonifaciu- marchesul de 

Xlonteferrat: şi - Baldovin,: comitele de Flandra. Spre 

a av6'o reușită de! plin catholicismul, ! Papa :cugetând a 

iragge la 'uniaţie pe” loan, ordonă -şi:lui  Andreiu IL 

_xegele Ungariei de a forță pe Românii din Banatul Se- 

verinului, din România şi Moldavia spre a deveni ca- 

tholici,. şi apoi a :; 
“ ziente cruciata Veneţianilor și Francilor.. 

. * . 

“Spre a fi înăi bine siguri:de reușită; - cruciații se 
făcură protectori ai filiului: lui :Isacin :que gemea orb în 
carcere. Prin aqueastă politică toţi” notabilii din preună 
ca popolul 'Constantinopolii, nemulţumiţi de tyrannia usur- 

patorului, adică a bătrânului Alexiu, fură attrași în favorea 
cruciaților. și a junelui „Alexiu.: Se: sedlă cu toți, liberă 

pe' bătrânul Isaciu; adducu pe împărătesa, soșia lui și îi 

se ducece cu: oştire spre:a ajută în 0-



88 | | 

” restabile pe tron. Cruciaţilor attunci li se, deschid :por- 
țile cetăţii. Aquestia pe de o parte: adducu pe junele 

„” moştenitor: spre a" dă în brayele părinților săi; iar. pe 

„7 

pe de alta seiind un ambițios: scelerat, capabil de - tâte; 
făcură qua săi intre în capu boldul: de. a împărăţi” şi 

". ellu, și îi inspirară ideea de â sculă, popolul grecu, ca- 
Jomniind pe junele imperator quy sa vândut la Latini 
spre a îrădă patria și religia. Intrioa reuși, ambițiosul 

„Qquare se. numi Alexiu-Duca-Muzurfle întărită popolul, 
îl sclă şi uccide noptea pe junele Alexiu. 
. Oruciaţii nu aşteptă de quât aqueasta; pretextul le fu | i 
dat. Că înfuriați dară de aqueastă neomenie provocată: 
de dânşii 6nsuşi şi mai mult lacomi de -prade şi deim- 
periul Răsăritului, dau assalt cetăţii, o pradă de tâte 
părțile, şi devin domni ai ei. * Acum pentru prima 6ră 

- Constantinopole fn violată: și prădătorii ei se dicea chre- 
„Stini, și cruciați, In dioa de Crăciun ânnul 1202 Bal- ..: 

dovin comitele de Flandra fu proclamat imperator . ca- -, 
tholicu al. Constantinopolii. .. --. IE 

Ioan imporatorul Românilor și al Bulgarilor promisse 
„ajutor Grecilor. quiror Latinii le  confiscasseră averile. 
Vru Ânsă mai ântâiu'a se înțellemge cu Baldovin Și: 
trimisse soli la. dânsul. Aquesta tract) cu mare disprețu - 
pe ' soli . și trimisse 'rispuns lui loan să dea înapoi - 
Imperiului Byzantin provinţiele que luasse, şi să se sup- 

puii i 
- Ioan 'declară resbel Latinilor și la 1205 ta - bitaiea 

„dela Adrianopole. înfrângându'i prinse pe” Baldovin şi îl 
pusse în carcere, unde şi muri. Catholicii que occupă 

tului. - 
- „Pe -attunei dară Papa fu nevdit de a trimittecum am 
dis pe cardinalul Leon şi al unge de rege, invitându'] 
să libere pe Baldovin. loan--promisse uniunea cu Roma, 
pentru quă, la” fost sacrat de suveran; iar în quât pentru 

  

„ Byzanţiul, allesseră de imperator pe, Hearie fratele mor- 
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Baldovin tespunse quă "1 'ar fi liberat bucuros, însă s'a, 
întâmplat de a muriţ. „- | 

Vedend însă Ioan. qui Papismul âmblă cu forța. și 
astuţia a suppune, iar nu a convinge; încredinţânduse 
de intriga cu quare se luasse Constantinopole şi de în- 
demnele que se. făecea Ungurilor spre a, violă pe Ro-. 
mâni, se lepidă îndată, de uniația cu Papa, se 'unesce - 
cu Banatul Sererinului(*) cu toţi Românii, şi cu toţi 

„ orthodoxii împreună şi se “punne a se luptă în contra 

„_ Cruciaţi şi dela Appus' prin Unguri. - 
; 

” Catholicilor que venisseră zii bate și dela Răsărit prin 

„Pe attunei în zqueastă mare .confederaţiune . orthodoxi 
se fondd și-o urbă în bănatul Severinului, i se .dette - 
numele. de.. Craiova: după -numele regelui: Ioan, edificd Și 
0 biserică: pe «quare '0 închind 'marelai Martyr Demetriu, - 

„Si în: ondrea soţiei banului que. îi eră : filii or. suror, i 
se disse- Monăgtirea Bănesa. Tot 'attunci consolidă - şi 

„ducatele române 'din Transylvania, al Maramureșului, al 

= ua A, 

tenia. și în Moldova. Sie | 
*. Pentru ajutorul que Ioan dette orthodoxilor, și pentru 
“buna lui administrăre i se dette numele dela Patriarchie 
de Caloian , adică de loan quel Bun, şi “după dânsul se 

Almașului şi Fogărașului que .avea! ţinuturi și. în Mun- 

„ numiră toți Domnii Romaniei loanni.. * : 
„Regele Ioan Muri Ia, annul 1207 şi'în 'locui îi suc- 

cedă la throa nepotul lui de suror' Borilă sau Florillă 
pină la annul 1222, quând aquesta : fu': 'desthronat de : 
loan fiul lui Asan. ci 

4 

Da 

„ (*) Eră pote attunci Ban al Severinului Theodor sau Bogdan . Bassarab - 
„Que ave» mari dominiuri, și în Transylvania, și în Muntenia și în '* Moldavia (9). - ie a i 

7 '
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„an hazard: orhu Și fără . judicată, 

Ângust, și ne restrângem. quât putem. 

pînă în .dillele nstre. 
„lor şi. logica lor. 

pa , A | 

") at II 

a INSEMNARI pa i | ” 

“Aqueastă historie d pentru copii; cadru ei sie forte 
“In historia uni- “ 

versală que, am' întreprins, avern şi historia -. Românilor “ 
începând dela Romulu, și mai 'nainte' pînă la colonniele 
lui “Traian, alle lui: Aurelian si apoi alle lui Constantin, 

Acolo 'se vede: şirul evenimente 
Să ni: se. ierte să facem aqueastă în- - 

semnare qua nu este pentru:icopii ci. pentru instructori | 
și junii studioşi,: pentru. bărbaţii maturi.” | 

„La toți historicii României aqul cu: mârtea regelui 
Ioan li se TUumpe. la toţi firul. +: Nc&i na ine: place a fi 
fatălisti, nici a: crede quă levenimentele sunt'adduse” de 

Secundele., minutele, 
orele, Qillele, lunile, aânnii şi 'seculii se succed: fără în- 
trerumpere, "Şi se: succed. toţ assemenea: Şi evenimenţele; 
fă: quare își are. logica sa, cuventul stu de'a fi,: flă- 
quare. eftect își:are: causa sm. -: Si 

Aș dar de o dati, fără nici un cuvânt, fină nici în 
alt. început sau. causă n'au putut resări nici bani Ro- 
mâni În Severin, nici duci în Trasylvania, "nici popoli 
fără căpătâiu în Muntenia şi Moldavia, quari, cum treci 
un Radu-Negru şi un Dragos, cu toți din preună cu du-.. . 
cii și banii şi pringipii sau archonţii lor să vilă A se 
suppune” că prin minune și să dică:: veniţi de re domi- . 
nați. . Nu, aqueste. efecte au caase, aqueste cvenimenie 

-.. 
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își au, şirul lor, şi se succed după legile naturei.. Cată | 
s% aflăm aquest șir, pentru qu5, aqueasta est, „"missia 
historicului. | 

Terrimul "lam preparat dej. | Cetatea, . Craiova, și mă- 
-năstirea Băneasa sunt nodul que: nu Jassă « a - se munpe, 
îrul historiei. a 

Să începem. dar de unde am lasat, Şi vom 1 vedă quă 
firul nu “se taie.. Un Stat sau un imperiu „că -al lui 
Ioan; format dejă de predecessorii săi, în quare se u- 
nescu doă stirpe atât de numerâse, quare ajunge a ţine 
atâtea, resbelle cu quel mai mare imperiu. pe attunci al 
Byzantiului,. quare batte peste patru-(eci de mii din quea 

. mai allâsă oste' latină; “ și ţine în freu pe Unguri ' que 
ajunssesseri potenţi pri Susținerea papâlă, aquest' impe- . 
riu vedem quă- cu mortea lui loan quel -Bun nu se des- 

„ finţeqă, ci il conținue nepoții lui Florillă, și Ioan” Asan 
și după” aquestia altii, a 
Qua să ajungă iar quine-vă a tron și qua să! şi 

iicingă frantea cu o diademă sau corână nu de qaâte- 
X'dille sau 'anni;:ci de seculi, nu &'așă de facil; :cată, 

să aibă sau un prestigiu al vre unet familie ! ilustre, | 
sau mari: virtuți, talente și capacităţi. qua; să conducă un 
popol que se deșteptă după atâtea sufiorințe și incepe - a 
ave consciință despre sine. 

Pamillia, Samuelilor, : Asanilor, “Ionnilor. se vede . quă î & 
una, quă ținne un şir, și priu epistola, Papii Inocenţiu 

" “III se vede iâr qui se trage din quelle mai ilustre fa- 
„millie din Roma. . Apoi. pind- astădi Românii nu sau 
lissat nici nu se [issa a se. guvernă aşă de facil. 0-" 
riginea Românului “din capul: ocului 1 a făcut preten- 
țios; și pretențiunile lui au ajuns şi în proverb. ' “Ro- 
mânul totă dioa să/l porți în cârcă, sâra tot el se vai- 
etă quă îl dâre' piciorele. p Vă să dică dară qui are 
quine-vă, săl! porte anni şi. anni în cârcă şi -săl 
conducă 'qua să, % ajungi Vi recunâsce servițiul. "Româ- 

4



nii "şi au. avut. capii şi ducii lor de cum 'au venit În 
"Dacia, şi dedaţi cu: numele: lor din generațiune în altă, 
ascaltY numai de. dânşii, dintr'enșii mai, adessea își al-: 
legea ducii și “căpitanii lor. Familia lui Ioan eră vechie. 

Nigru şi Albin. se. vădu. iar! “apptrând Dacia . şi con- 
ducând pe .Români âncă din. timpul lui Marcu Aureliu, 

„Și Commod, bătend pe Sarmaţi;: se vtd proelamați.. de 
imperatori ai. Romei de. legiunile din părțile nostre.. Se- 
verinopole sau cetatea lui Severin se vede iar numiti, 
de 'Slavi Gerni-grad. adică. cetatea lui Negru. 

Apoi. Dionisiu Photind.. adduce de . mărturie chronice 
vechi alle Serbiei quă familia Bassarab - 6.„de o dată 
venită cu colloniele. lui Traian și parte a trecut în Moes 

- sia cu colonnii, lui. Aurelian, parte a remas în Dacia. 
Aquesția detteră. numele. lor în Moesia cetății: Bassara- 
bita, aquestia detteră numele. Bassarabiei.  Radu-Negru 
fu Basssrab, Banul Craiovei assemenea, Dragoș şi Radu- 
Negru: au fost fraţi. cu Michaiu. banul Graiovei | şi :filii 
ai Îui Theodor sau Bogdan. Negru Bassarab. Nisce. as- 
semenea famillii. ilustre și potenţi. române nu se. putea 
să nu fii consângi sau alliate prin cuscrire cu Samue- . 
Jii, Asanii, Petrii şi onnii.- Ioan quel bun quând a fun- 
dat mănăstirea din Craiova, n'a putut săi dea: numele 
de Bănesa,- aqua, n'ar fi avut sau vre o afecțiune de 
sânge sau vre. o suvenire pietâsi. Binsa de attuinci a 
Craiovei, “i.a fost sau .suror, sau filiă. Florillă que "i a 
succedut ci nepot de. suror, Bogdan sau “Thtodor Negru- 

_Bassarab tatăl ini. Radu. Negru, “lui Dragoș și  Michaiu 
"banul Craiovei, toți "i au fost consânpi. “Statele Româ-. 
nilor. şi Bulgarilor. se văd alliate în: dillele lui loan și 

„ solidare între 'sină.' Firul evenimentelor dar nu se taie; 
„cătându'l îl aflim, și 6t5 causa cum resar de 'o . dată 

„ ducatele quelle mari alie Romaniei-Pure que vom. vede 
- quă se formă' în periodul al treilea şi serțin:cu atâta tărie 
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Un &veniment que “mai .supravine, adus și “aquesta 

din alte cause din Asia, contribue”a adună pe toți Ro- 
mânii la un “locu și ai îndâmnă, a facee un pact strins.: 
Aquest. eveniment sunt Tătarii que apar, şi speriă po- 
polii vecini, | | 

XUL 
t 

'Tătarii— Românii se A 'rofugiă la munți spre 'a se e apără. — Bela IV re- 
cele Ungariei. — Cavallerii do Jerusalem .— Catkolieismul - “prin Unguri 

persecută pe Români. | 

Dup5 Henricu,  imperatorul catholieu, mai  împărățiră. 
alţi patru: Petru de Curtenai, - Robert, Ioan de: Brienna . 

“și Baldovin:Il. 
Aquesta din. urmă ajunse a perde tote coprinsurile 

 Byzanţiului şi eră redus în mare strimtorare numai în Con- 
„stantinopole. Grecii își mutasserd residenţa, "imperiului 
la Nica si pe attunci împărăţiă loan Batace. . 

Pe' la-annul 1228 deseindură că un torrent din păr- 
țile: boreale alle Asiei şi :se arătară la Marea: Neagră 0 

“stirpe nuoă de Barbari. Aquestia: fură 'Tătarii, și în 
-capil lor avea pe- Batu-Khan. Prădară și devastară Ros- 
sia-şi Polonia. străbătură Moldavia “şi "Muntenia, se re- 
vărsară peste Dunăre.. Peste 500 de mii. de assemenea 

"Barbari feroci de quea mai crudă păgânătate devastară 
țărrele aquestea, arserg tot, uceisserd pină la femei 'si 
copii que află înainte. i 

Românii de prin tote părțile: se vetrasseră fit -guăre 
în locurile. mai cu appropiare „unde se află de “ai: lor 
connaționali și correligionari «spre a se appără înpreună. 
Quici de- pe câmpiele Dunării, trecuri aquest riu la fra- 
ţii lor din. regatul Romano-bulgar; quei „APpropiați de 
munţi se retrasseră acolo spre d se concentră, cu quei
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din Ducatele Transșlvaniei şi Banatul. Severiaului. Câm= | 
“piele Aloldariei și Munteniei remasseră deserte, 

Tătarii vrurd a treece' prin , Transylvania în Ungaria. 
Românii toţi concentrați în piirţile aquellea ficuri causă 
commună cu Siclerii sau cu Săcuii, ținură tâte strimto- 
vile, resisiară cu vigvre Barbarilor, îi înfvânseră .bărbă- - 
'tesce şi “i făcură qua în . desordine și cu mari: perderi 

"a se,înturnă înapoi. Cantemir arătând adueastă luptă: a 
„Româiilor, după mărturia hisţoricului. Marin, dice qud - 
ducele que a: commandat la, aqueste thermopyle alle Car- - 

 paţilor a fost: unul -din ducii: 'Transylvaniei din famillia 
'Asanilor. Evenimentele: qu6 au'se urmede vor arătă qui 

" aquest nuou şi mai fericit Leonida a fost Radu-Negru, 
ayend sub commarida sa pe. fraţii sti Dragoş și Michael.“ | 

Tătarii bătuţi şi respinși, se întoreu prin . Moldavia şi 
Polonia şi pe acolo intră în Ungaria pe quare nu ode- : 
prădassery âncă, Regele Bela IV fugi din aintea lor în 
Dalmația. 'Tătarii devestară tot, şi sătui, încărcaţi'de pra-. 
de, attacaţi apoi în. facă de .Bela que se - întumnă cu a- 

jutoral cavallerilor de. Ierusalez 'quari :se dicea și loan- 
niţi san Cavaleri ai Sântului 'Ioan, iar. perla spate“, de 
Romiinii şi Secuii din Transylvânia. deștriară” Uugaria 
și. se aședară în Crimeea. .; e 
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“Bela IV s se rotârnă în Ungaria. —. Cavalerii Santului Ioan; —: “Diploma, sau 
| Chzisobulul lor. — — Persceuţia contra orthodoxitor. 

N E U i 

Bei IV fntepi a “Topa  perderile a ue: :causasseră 
Taiarii, şi a împopulă locurile .desertc, oficrind dominiuri 

- Românilor refugiaţi que se bătusseră . cu Tătarii, şi. qua 
să «potă "de 'aqui înainte. resiste mai. cu . tărie în contră: 
Darbarilor, învitd si pe Cavalerii de “Jerusalem a se sta-. 
bili .cu cetăţi întărite "în locurite. aquestea; le dărul domi= 
niuri întinse pe. da frantare în: punturile gus)le mai stra- 
tegice.de sppărare. - . .: y 
„Este: de însemnat - diplona sau. Chrisobulut que regele 

Bela IV. dx cavalerilor Ioanniţi la annul 1247. Aquest 
chrisobul, de şi nu 's'a pus nici 0. dată în faptă, qubei 
mau ssat Românii a se. încuibă între. dânşii .aquesti 

. propagandiști armaţi, este ânse un monument historicu. . 
în -quare se vede starea armată a Românilor de attunci, 
domniatele lor și organisarea lor. Afară de ducatele UI- 
masului, Făgărașului, Maramureşiilui, de Bănatul Seve- 
vinului, de domniatele şi căpitănatele Munteniei şi Mol- 

' dayiei, se văd în aquel chrisobul 'domniatul Făreașului, . 
al lui loan, al Linioiului, al Senescului, . que după, măr- 

= turia aquestui chrisobul eră alle. Românilor, eră, aulono- 
me și cu oştiri organisate, .



. 

Tot prin aqnest chrlsobul se dă. voie cavalerilor de 
„lerusalem aşi facce cetate la Severin, li se cede ceta- 
tea Scardona lângă mare, cetățile de margini „Pojonul, 
„Moşonul, Sopronul și cetatea de ferru. După coprinsul 

„âns& agquestui document, aquesti cavalleri nu se vidă 

+ 

de qât în număr de 100 și alți 50 şi alți 60 împărţiţi 
prin locurile și cetăţile que li se accordă; şi de aqul se 
învedereadă quă aquestia nu eră vre o oştire mare de 
appărare, ci o cavallerie-model, nisce maestri după quare 
avea a se organisă- oştirile. Ungariei: și României în con- 
tra Tiitarilor și altor Barbari. Magisierul agquestor ca- 
valleri se numiă Rimbaldo: 
„Pe lingă aguestea Joamniţii eră o spegie de călugări | - 

armaţi, între ei avea, preoți predicatori. Unii întroducea 
papismul cu vorba, cu fulgerul anathemelor, prin epi- 
stole însinuitâre și ameninţătăre,. alții îl susținea și îl 

"întindea cu mână: armată. 
Este âncă' de însemnat atât din sus citatul, chrisobul 

unde a nume se vorbesce în contra Românilor. orthodoxi 
-“quât şi din multe şi în tote părţile epistole alle . Papii 

qui Românilor nu le mai remânea - speranță de ' repaos 
"şi de drepturi politice, de nu „vor. îmbrăţișă catholiei- 

smul. Regele. Ungariei susținut. de puterea papală, în- 
cepil â persecută de facă pe. nașii lor Românii, que dela 

„ început îi botezasseră.. * -. i o 
a: : . : o. 
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Românii constrînși se uneseu spre a formă dot mari ducate pure Romă- . ne, despărțite do Unguri prin Carpaţi și. de [quei - dela ,Năsărit prin. - ” ! ' Dunăre. - .-* ' - ” 

Românii din Moldavia și Muntenia adunaţi din preu-. 
„nă cu ducii şi archonții sau principii lor que eră. în 
“alianţă de încuserire, cu ducii şi principii: quellor . din 
„Transylvania, vădânduse la un locu din causa Tătarilor. 

„pe quarii îi înfrânssesseră, și pe de 'o parte strimtoraţi 
de multi grămădire que adducea, scumpete, pe de. alta 
amenințați de propaganda. armati-a catholicismului .. și 
de viitore incursiuni alle 'Tătarilor;. pe de altă. parte 
iară neputend a se îuvoi cu systema, feodale que st în- 

 Tădăcinasse în , Ungaria, “ necompatibile cu anticele lor: 
datine și cu. principele Christianismului primitiv que se 
indentificasse cu datinele lor cătă să se decidă qiae se cuviiie a. 
facce pe viitor. Circonstanţele îi consringea de tâte părţile. 
„Pină aqui în Dacia lui Aurelian formasseră “un re- 

„gat federativ Romano-bulgar, şi dinquaci în Dacia lui * 
Traian un a$semenea regat federativ al Ungro-Vâlachiei. 
Se decisseră dară a -creă o -Românie pură formată de. 
do mari ducate danubiene și susținută de quâte-va du- 
cate alle Transylvaniei, cum şi de regatul Romano-bul- 
gar de peste Dunăre, . E SR 

” Ducatele române al Sargeșului, “Timeşului Crisului;
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„ Maramureşului, Făgăraşului,  Almaşului “şi altele mai - 

„mici confederate cu Ungaria şi peste quare Radu-Ne- 
gru avea” supramanţia, sunt învitate de ducii și: archon= 
ţii Moldaviei și Munteniei cum şi de Banul Olteniei spre 
a facce. cu toții un. pact, a recundsce pe Radu-Negru 

“şi pe tatăl. aquestuia Theodor sau Bogdan-Negru-Basa-  ! 
rab de capi și mari duci ai ambelor ducate danubiene. : 

Cunoscea, dej valdrea aquestora quând îi condussesseră 
“a resistă în contra: Tătarilor. _ ae 

„Pe quât dar îi facilitară împregiurările, începură a fon-. - 
„dă la început unul, quel quare ar fi putut area mai. 
multe midiâce de appărare. Al: Moldaviei nu se putea de -. 

astă. dată formă, quăci în pept avea pe Tătari, şi la 
“spate se află fără nici o base. Al Munteniei dar eri; 
mai facil de a se fondi: de oparte despre Unguri erdap- .i. 
părat de Carpiţi și de ducatele române din Transilva: 

- mia, de alta spre Appus eră. appărat de: Bănatul Olte- '! 
niei, la amiadă di avea Dunărea; şi spre Răsărit în facă, | 
eră mai” departe. de “Tătari. Allesseră dar pe Radu-Negu de. |! 

“ mare ducă sau domn al Munteniei sau al României pro- ; 
prie, .și pentru al Moldaviei pe tatăl aquestuia. Theodor - 
sau Bogdan fostul Ban al Craiovei şi cumnat al-regelui ; 
loan quel Bun, Radu-Negu avea deji. dominiuri și în - 
Muntenia, ţinutul Munticellului sau Muscellului şi .pină 

„în Argeş'::-Bogdan Bassarab Negru avea dominiuri aţât 
“de mari în Moldavia, -.quât aqueasta se numi şi: Bogda- || 

'nia-ntgră,.și o parte a ei Bassarabia, Bănatul Olteniei ”, 
se dette filiului al doilea al. lui -Boodan, Michaiu; - iar 

„ducatul Maramureșului fiului al treilea: Dragoș ” 
Astfel: aqul dinquaci de“ Dunăre se organist federaţia 

de. resistenţă.. în contra propagandei 'catholicismului şi în 
contra „Tătarilor, şi tot assemenea peste. Dunăre. Româ- 
nii cu bulgarii se. decissesseră a ajută pe Greci în- 
contra imperatorilor Catholici, şi 4 se -susținne îh contra 
Tătarilor, „ d 
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[a tote părțile unde eră elemint român se vădu pre- 

tutindeni numind de capi din anticii lor duci și domni- 
„tori, Assani; Negri-Basarâbi que toți eră, consângi şi al- 

liaţi. Astfel se succed evenimentele “că şi orele. fără 
întrerumpere, și astfel este logica lor. -Domnitorii: Ro- mâni apoi îşi iau titlu august sau supranumeie de Zoani pre cum imperatorii Romei se supranumiră Cesari şi 
Augusti. | | aa 
"Acum putera treece: fără confusiune în Periodui a treilea al României pure. .



» ii 

„ PRRIODUL AL TRBILEA 

„_ ' ROMANIA PURA - . 
i SAU aaa 

MARILE *DUCATE- DANUBIENE, - 

- EPOOHA ANTEIA - 

. După decisiunea, cum am dis que luasseră, Radu-Negru 
trecă. Carpaţii din preună cu toţi Românii refugiaţi. din 
țerra nostră şi “şi mută residința la Câmpul-Lunge qne 
eră, cum am arătat; unul din. dominiurile sale, De aqui. - 
„căllare peste amândoă domniatele se+pusse a guvernă 
protegiat de munţi că de o fortereţă, şi-ajutat de con- 
cursul Românilor” în genere. e | 

- Pe lângă casele şi Minăstirea. que avea demai nainte. - 
în Câmpul-Lung, peste currând pusse a. s6 înălți,. ce- 
tate, curte domnească, Biserice - și alte edificiuri.. 

+ Românii que se înturnară cu dânsul formară o oştire; -
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- “principii sau archonţii lor îl încongiurară că ministri -și 
consilieri, că judicători și diregători. şi toți că nisce că- 

+ pitani, ” 

-_cipii sau archonţii popolilor fură firesce numiții bellatori 
“sau boieri. Historia ne spune "quă- dela Traian: pînă Ia. 
Radu-Negru şi pînă mai târdiu Românii nu mai avură 
pace dela incursiunile atâtor ginţi, -şi qua să se coaser- 

Prima curte a cătat să fiă că un campament. Prin- 

ve, au -cătat sau a înfrânge sau a chreştină pe -Barbari. 
Prin urmare bracele sau armele lor. au .cătat, să fiă con- 

„duse de minte, și mintea susținută prin arme. Bella- 
tori au cătat să fii toți Românii, şi bellaţori, sau boieri . 

timp de luptă și în timp au cătât să fiă capii lor și în 
"de pace. . a. 

o INSEMNĂRI 0). 
p. - 

VER 

" Câmpu-Lung'-fu o capitala provisoriă a -României. 
Radu-Negru cati să se aşede la început, ătlere, cum 
am dis, de unde să potă dirige şi guvernă și Transyl- 
“vânia și Muntenia: DC - 
Nu se învoiescu ânsă historicii despre anul, în quare 

„Sau “pus. prima pâtră de temelie a aquestei capitale. U- 
mii dicu. quă aqueaata s'a întâmplat la 1215 basânduse . 

„pe inseripţiunea unei biserice din Câmpul-Lung edificaţă de 
- Radu-Negru. quare inseripțiă. are aquesta dată: Annul a- 

. . questa nu se aceârdă cu evenimentele și cause:e que făcură 
pe Români a.se uni atât de strîns. Radu-Negru sau tatăl său 
putut facce biserica în câmpul- Lung la 1215 mai "nainte de. 

a deveni Domn pe tâtă țârra, că tot proprietarul pe domi- 
niul s&u. particular.—. Alţii dicu iară “qui treccerea a- : 

gg 

  

*) Pentru însteuetori.  



„sine âppărânduse de o parte în contra, Catholicismului 
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dest: Domn dinquâci peste Carpaţi s'a întâmplat Ja an- 
nul: 1290, o differință de 75 de anni, de.o.vaţă de om, 

„ Aqueasta este o ertdre și mai mare pentru quă autorii 
contimporani scriu: quă la annul 1274 regele Buloariein-"" 
Milotin a. fo:t luat de Saţie pe. filia Domnului Valachiei, 

„ Prin urmare aquest domniat:a cătaţ, să fii format. mai 
nainte 'de annul 1274, și cu atâta mai virtos mai na- 
inte de .1290. Errorea aquestei păreri încurcă 16tă chro- - 
nologia, strămută, personele diutrun secol în altul; și 

„faece din historie -o fab-lă absurdă que mare nici “me-. 
ritul unui romanţu. | | o. 

Trecerea lui Radu-Negru la Câmpul-Lung. n'a putut 
după tâte cuvintele. naturali, a se întâmplă, de quât după 
„ încursiunea 'Tătarilor şi aşedarea'lor în. Crimeea Aquest 

evenimenţ sa întemplat, după cum s'a vădut,. delannul 
1228 pină la 1241. Și dapă'aqueasta îndată. sau! şi 
determinat Românii între & - se uni şi.a fi solidari între 

armat şi de alta în contera Barbarilor.— Apoi, după. 
„probe'se învedereadă qui la 1215 Radu-Neg:u n'a pu- - 

tut fi de quât forte june,. daqua nu: pruneu, și:nu pu- 
jea efectuă,: treccerea, command armate şi organisă State, 
La 1290 dară -aduest bărbat eră între răposaţi ȘI Orga- | 
nisarea țărrei printr'nsul eră .și mai imposibilă, . 

Ă „. ir a , . i . ” 2? 

Annul treecerii.— România-pură.—. Prima eonstituţio— Sătenii sunt Bur- 
„ări. — Numele. burgtrab o învedereaqă.*) - 

Treccerea lui Radu-Negru din . Transilvania la Câm- 
„pul-Lung” s'a effecțăat dela 1247. De -aqui începe veri 

N 

———————— 

(*) Pentru- instructori, “
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nuoă pentru Români. De unde peste, Dunăre chreștinână 
„pe Bulgari, formasseră un regat tederativ Romano-Bul- 
gar, de unde. peste Carpaţi chrestinând pe Unguri for- 

„masserd_un regat iar federativ  Ungrovalaehu; “de” unde 
lară pind aqul se văd figurând în historie - quând cu 
ammele de: Valachi, de Vlachi, de Olachi (que însem- 
nead tot Români), “quând cu numele de Comani, -de 
Pacinaţi,, și nsuși de Seythi adessea, din causa vec-! 
nătății şi amesticului loi:; acum vin a 'se constitul în 

„__Siate pure române, autonome și indenendente, de aqul:. 
înainte începe România pură, conservând . orthodoxia; Şi. N 
prin - urmare sympathii naturale mai mult către po- : 

polii grâci şi slavi de: quât către: -popolii catholici; pen 
„tru -quă aquestia îi persecută... 

In Câmpu-lung se pusse prima pâtră: angulară a fon- 
“ damentului României, tot acolo se promulgă prima COa- -. 

stituţiune a aquestor: do& mari ducate. - 
Prima condică a Romaniei “fu Pentateucal lui Moyse, * 

împlinit: cu principele evangelice. Românii puși. între 
Caţholicismu şi. Barbari, dreptul lor publicu în forte de- 
parte și' de dreptul feodal și.de dreptul. păgân, .Luân- 
duse după: Biblie ţerra; o* împărtiră în do. spre-(ece ju=, : 

„dețe, că şi Palestina în ținuturile quellor doă spre- dece-. 
„semenţii. | 
-Piă-guare “Român se. înturad la căminul * Și “proprie- 

tatea sa de mai "nainte, și pămentul României que nu 
“avea proprietari. fu repaiţit: la toți Românii, cum -şi la 
9 multitudine de Români que îi urmară din Transyl- 
Vania. . 

Tâte foneţiunile Statalui se constituiră dea fi deschise 
la, toti Românii de ori-que stare, 

Se stabili ânsă o hierarchie unde .si se qutri Seri 
“ţin și câpacitatea -qua să. nu fii țerra dată „pe -. mâinile 
Junilor fără experienţă. (vedi pag. 58). 

Patria avi i dreptul de ași ecrută foncţionarii din taţi 
. * 7    
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filii sti, fără distincţiune de stare, luând-in considera- 
ţiune talentul și capacitatea şi respectând vechimea, . În 

servițiu. a i 
Puterea, executivă fu separată -de quea, legislativă. 

Dintre foicţianarii iavechiţi în .servitiu și 'naintaţi pe 

gradele hiciarchiei se formd un: Senat spre a. servi . şi 

- de ajutor şi de controlor. Domnitorului. “ pa 

“Pe lângă aquesta o adunare generală de represen- 

tanți fu instituită spre-a se adun la casuri -extraordi- 

nare de alegere de Domn, de ardicare de imposite, de 

declarare de resbel, de legiuiri sau reforme „fonda- 

mental. Se e 
- Foneţionarilor Statului, unora li se dette nume după ” 

natura foncţiunii lok; şi altora pentru decorul” sau —ma- 
rea-cușiință a thronului- li se dette numele ci, şi. mini- 

strilor: imperiului Byzantin. precum .mare Logofăt, - Mare 

Spăthaz, Mare Vestiar, mare Comis. sau O.mite Mare 

Ciminar, Mare Cupar sau. Paharuicu. A 

„Se văd în historiă fizurând şi comiţi şi castelani. 

"Episcopul Făgărașului, venind înpreună cu Radu-Ne- 

-gra tu numit archiepiscop al. Ungro-valachiei, şi orga- 

misd clerul. - DUE 

In fiă-quare urbă şi 6asuşi commună sau sat se dette locuito-. 

zilor dreptul de cetăţeni, cu numele de burgari sau burgesi  - 

şi se institul o. municipalitate. Capul: burgarilor după 

alegere fu numit burgărab sau ţărcălab.*) Dr. 

-Magisteral urbei Câmpulul-lung sau Judele. burgari- 

-Jor avi numele de Judegu. Aquesta eră. Mairul. . „+ 

Aqueastă constituţii seiwi de base tutulor leginirilor 

. 

"() Vegi Chrisobulul Câmpu-lungului. Pino, quând în fiă-quare sat există 
nume!» şi fonoţia de burgărab sai păreilab, aqueasta învedereaqă 
quo-t:: satul a foșt o commună, şi tot săteanul „un. burgar sau bur-. 
ghes. îimba sau vorbele este unul din quelle mai mari documente 

- „alle historici unui popol. ÎN i 

a: -
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“que se făcură mai Sa 
ensuși Regulamentului Organicu, elaborat sub Grigoriu 

în urmă pină la annul 1830,. și 

: Ghica, de Boieri Români... De.sa modifleat coistituția . - 
după timpi. sau în mai bine sau în mai râu, originea ei 
se cunusce pină astiqi. Nici un Stat al Europei nu se 

eră -Feodalitateă, și dreptul păgân. NE 
> Asifel se constituiră Românii în  Câmpnl-lung în adu- 

„*nare generală, și astfel fiă-quare câ” oștean ” sau „boier 
și boieribil se înțârnd la căminul. stu spre a locul. şi 
appără țerra. * Din aguest princip, mai târdin sătenilor 
laboratori., fiind şi oșteni, li se da nume de. pitărei, 
căminărei, pacharnicei, după 'rangul capului lor: şi apoi 
roșiori , -verdişori . după uniforme. Mulţi. din. os- 

„ vede assemenea organisat în: annul 1247: “Pretutindeni: 

„tenii săteni eră considerăţi de gentili-dmeni din tată în: 
„Jiiu; boieri de neamuri. . a | - 

= + RADUNEGRU-BASSARAD, e 
re ” Le: i | 

Ei - 2 4 

“Annexarea, Oltenici.— fondarea 'eapitelelor.— Lui Radu-Negru succedefra- 
. „ve tele'stu Miehaiu-Negru Basarab,» ” 

Radu-Nezru-Bassarab a fost filiu al. lui Theodor sau 
Bogdan | Negru-Bassarab. Avă alți doi, frați cunoscuţi 
Michain que er Banul Severinului, și Dragoş daca Mara- 
mnureșului Şi pote și pe Florillă, regelle Românilor trarisda- 
nubiani, Ea Sa 

- Quând a trecut în Câmpul-lune. Ja anuul 1244, şi sa 
proclamat domnu al Rom âniei eră: dejă ducă al Almaşti- 
lui şi Făzătașului și Domnu cu?supremație. peste. tâte 
ducatele 'Transylvaniei. 3 
„Prima Curte Domnească fu ca un: campament, : în 

Câmpil-lung.: De acolo din preună .cu principii sau' ar- 
chonţii, țerrei. dette prima constituţiune “și organis țerra,  
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_ formând comniunele sau satele; duu: vechile datine ro- 

mane în colonie militare. i d 

Quând ţerra se întemeid - asy-fel și lud o. consistință,; 

Banul. Craiovei, Michaiu Bassarab, tatele lui Radu .nu 

întârdid d'a veni din preună cu toți principii sau ar- 

chonţii Bănatului şi. annexară quâte ciuci "-judeţe alle 

Olteniei pe: lângă quelle : doi-spre-dece alle României 

„mari, Pactul de mai 'nain'e, frăţia dintre ambi domni 

tori, și nevoiea de a nu lissă pe cavalerii de lerusa- 

lem a se încuibi. la Severin fură causa de a.:se eflectuă 

aşi de facil” aqueastă unire. - a 

De aqui înainte din dog guverne se făcură unul; se 

““respeeto ânsă autonomia Diinatului- Olteniei; adică Sena-: 

“tul lui; dreptul lui de legiuire, * dreptul lui. de viaţă. şi 

de morte... Banul. Craiovei de aqui. înainte! peste Oltu 

guvernă Oltenii, iar în România mase: avii dreptul de 

Presidente -al Senatului. și al Adunărilor generali: 

_ Intărindu-se acum România-mare şi mai bine atât 
- pria ânnexarea Banatului quât şi prin organisarea din - 

“întru' a -colonnielor militare,. Radu-Negru, îşi mutd re 

sidinţi la. Curtea de Argeş. In locul domnitorului la Câm: - 

pul-lung, remasse primarul sau Judecul. | a 
Sub dâisul: se fondarg atâtea cetăţi urbe şi burguri, 

se: edificară și se. dotară multe moniăistere că nisce for: 

terețe. - Triful sau Tiriscul lud numele de Tirguvestii 

sau Tirgoviște şi se. populd. mai mult; se fondară. Pi- 

teşci:; Bucurestii începură a, devenl un burg; Cetatea 

Sar-Georgiu sau Giurpiu se fortifică. din nuou.* 

“Pe .quând Badu-Negru fondă Domniatul - Românilor 

- spre a- resistă, “Barbarilor, și propagandei armate a Pa- 

* 

“pismului,, Românii. de dincolo de Dunăre din preună cu 

“Bulgarii ajută, Grecilor spre a alungă pe Latini din Con- _ : 

stantinopole și a mântui” orthodoxia. Sa 

Domni. Radu-Negru cu pace și .organisând: țerra 23 - 

de anni; şi după mârtea lui representauţii Națiunii a!- 

i
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ilessâră de doninu pe fratele li, Banul Oraiovei Michaiu- 

- Negru-Bassarab;. iar Pe filiul lui Radu a nume. Dan, îl | 
„allesseră și Îl numiră Baa al Craiovei. 

IER i 

MIOBAIU'1 NEGRU-BASSARAB. 
„Piehaia.— Cureabeta— Asan quel muou. 

“Aichaiu I Dassarab s'a suit “Ja ton forte . cărui Ja 
“amnul 1264 şi a domnit assemepea, cu pace, oecupân- 
duse cu organisarea țărrei spre a împlini quâte nu ter- 
minasse fratele s&u Radu-Negru. - -: 

La annul 1277: în domnia lui Michaiu I, şi după | 
reconquista Constantinopolii de Greci. Tătarii din Cri- 
meea se revărsară din nuou în Bulgaria. Attunci un 
păstor de porci român din Moldavia a nume Curcubeta 
sau Cordocuba pe quare Grecii 1 au numit Lachani, 
(adică Vărza rul). adund, încuragiat de o prediccere, mare 
număr de Români și „puinduse în capul lor, bătăi pe Tă- 

“tari.  Dupd que coprinse apoi multe cetăţi "din Bulgaria 
unde appărusse că mâituitor, se proclamă de imperator 

„şi for pe Maria, regină văduvă a lui Constantin re- 
. gelui. Bulgariei al luă de soțu. Attunc! se află un des- 

cident al.hui Asan în. părțile Byzanţiului. și imposatorul 
Michael Paleologul îl. făcu ginere şi '1.numi Asan quel 

- DU0U. Bquesta prin ajutoral Byzantinilor şi al - Româ- 
nilor şi Bulgarilor nemulţumiţi de Curcubeta vine spre . 
a batte. pe usurpator şi a se reintregi în drepturile pa- | 
terne. _După mai multe lupte Curcubeta perde bitaiea 
și spre a Scăpil fuge la Tătari, - -Nogai Khanul 'Tătarilor 
pe de o parte îi dă, „ospitalitate, iar pe de alta pentru 
qud se încuscrisse. și se alliaase | cu Grecii Jufind de « s0- 

! 
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- gie” pe -Euphrosina filia imperetorului Byzanţiului, înti”o 
„nbpte după ospățu pune şil uccide. Aqueasta s'a întem- | 
“plat la annul 1281. . : Ii 

„ Michaiu 1 nu. se amestecă în luptele :aquestea; ci se” - 
occupd întru a'şi appără fruntarele şi-a întări țerra prin 
vepaos după atâtea: sbucinări que avussesse- mai "nainte 
de fondarea Domniatului Român. a e 

Domni 19 anni că înțelept și bun guvernâtor, şi muri 
la annul 1283. - n Si 

+ DAN-NEGRU-BASSARAB, 
Dan.— Dragoș trece în Moldavia.— Saţ-vodă. : ii. 

“E admirabil spirital de politică, de tactică, de urire, . 
„de ordine, şi de prudenţă que characterisă pe Românii 
„din epocha aqueasta. - Toţi călcă cu încetul şi sigur, 

şi tot înainte. Vede quine-vă .cum formă și constituescu 
primul ducat, cum allee de Domnu-pe quel mai brav 
căpitani și înțelept organisator, pe Radu-Negru.. Cum. 
după mortea lui nu «dau frânele guvernului -în. mâinele 
lui “Dan filiului aquestuia, ci lui Michaiu banului Craio- 
vei, şi pe junele filiu îl' allee spre a guvernă Oltenia. 
După niârtea lui Michaiu, quând. Dan eră dej, bărbat 
“trecut prin: schila de a guvernă, cercat în tote, Românii 

“11 alleg de Domn şi. îl pun pe thronul întemeiat de tă- 
tlst.- . .. Se IE | îi a 

Pe filia lui Dan o a fost'luat de soșie- regele : Româ- 

-“milor şi Bulgarilor, de pe quând: eră. Ban al Craiovei 
MOTA 

__ Acura. veni timpul de a se fondă și marele ducat al | 
Moldaviei: Dau eră alliat'.cu regatul Românilor și: al: -
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Balgarilor. Nogai' Khanul Tătarilor'-eră 'alliat şi” ginere. 
imperatorului Michael . Paleologul şi amicu, Bulgarilor 
pentru quă omihorisse pe Durcubeta. Prin urmare acum 

.  Pătarii: eră în_astempăr. Theodor Bogdan nu mai trăi, 
Dan susțini pe filiul aquestia, şi unchiu al său, pe Dra- 
g0ş Negru- -Bassarab duca de -Maramureș a veni în domi- 
niurile tatălui său. Aquesta se pune în capul Moldove- 
nilor refugiaţi şi altor Români și locuitori 'ai 'Transyl- 

„ Vaniei, şi vine apune fondamentele edificiului, sogial şi 
politicu al Moldaviei. Aquest eveniment daqua Cantemir 
Îl pune la annul 1283, sa întîmplat prin urmare pe 

- quând domniă Dan I, iar nu adu-Negru, tatăl lui Dan. 
Cantemir .nu- precisă annul. trecerii” lui. Dragoș. Domnia- 
tul Moldovei. s'a putut fond, în domnirea sau a lui-Dan, 
sau următorului său Mailat între annii 1283 şi 1300. 
"Cată ânsă.a luă un. termin de midloc quât să se învoia- 
scă şi cu etatea lui, şi cu şirul chronologiei Domnilor. 

„“- Despre aquest eveniment ne vine în ajutor manuscrip- 
tul lui, Huru cancellarul quel mare al lui Dragoz. Din 
Aguest manuscript am tras paginile dela. 55—59.. 

"„. Eatd quâte 'se relati și: despre trecerea, lui Dragoș în 
Moldova. Originalul fiind în limba română de pe timpii 
tui Stephan al Moldovei dela spătarul Olăntv; facem şi 
aqui o traducțiune .fedelă și mai ad litteram. 

“Dedui hotăriră, (Românii) a :nu mai primire. limbele - 
„_-que să 'nadisseră. (nada avură) trecând paice să cure 
„de cindea Dunăr?. Multe nevoi. avurăm „Și bătăi în în- 
delung; timp cu: aquelle -spurcate'litabe pînă se desbarară 

„de vechiea lor: nada şi 'şi îndreptară eallea pîn Pano- 
nia gi Ardeal şi pe la părțile Crimului; şi apoi- Ungurii 

" -putinţi deveniră, qud vinceră și piruiră pe toți Ducii şi 
Domniii Romanilor (Romlenilor) din Ardeal, şi de din- 
“colo 'de „munţi; și putinţi deveniră şi“ Lestii. Și: catau şi 

__ Queia, Şi qieia -a . biruire moșiele, nostre, şi... “multe. cu 
| dânșii. şi valuri. şi vinceri avurim; Ci Ancă Ungurii biruisu . 

  
 



  

aul 

pe quei dota Severin şi din Gallicea que acum Munţeni 
numescu-se, pînă quând acolo se strămutd dela Făgăraș 
Duca Radu-Negru cu mulţi Români, și frate stu Ba- 
nul, se înbună - cu moșnenii ;: și "Domnu loru "Și 
numită] şi cap la ostile tote, și imulte vinceri. făcă a- 
“questa cu Ungurii, şi scăpară d'ă'i mai biraire Unguri. 
“Ma Romanilor de dincolo de munţi. mult val.le făcea - 
Vagurii, fiind ai nostri în fracțiuni (daraburi) multe, și 
de piis mare mulţi îşi lăsau moşia și căminele şi 'aler- 
gau la „noi, pînă şi Dragoş, filiul lui Bogdan (1) Dom- 
nul Mureşului (? 5 cu fratele stu Bălliţă, “nepoți lui Loan - 

„Alexi quel ! Mare înpăratul cu 4852 de moșneni şi vol- 
"nici de 6ste, cu alle lor famillie (case(2) și cu serbi, 

și cu “vite și cu tote alle salle bunuri încurseră la noi; 
Şi în dioa de Rusalii sosiră acolo unde acum * Câmpii 
lui Dragoș numescu-se.. Și acolo în tinde (şatre) cu- 

 stară pînă. în tomnă quând socrul stu Boldur. Marele Jude 
de Barlad dette scire 'la- toţi bătrânii. și. moşnenii şi la » 
toți diregătorii Jă leşi, în al moșiei "midlocu; a se sitin-  . 
'gere şi consultare de “iar priimire -veri nu priimire pre 

- dânşii. ERE 
“Dale toţi - dară [ds o: lalţă] est: părerea: “priimiascăi, 

“quă fraţi şi d'o origine. sunt cu dânşii toţi, şi săi îm- 
bune, quă de amar păs şi râulta împilare 'gi au fost 
lisat moşia și căminele și averile tote . .. 
„RI la toţi locuri -- d'adăpost și .ocine le dotteră quât . 
sosiră pe tine salle qua şi ei să se filească şi si. re- 

„Sufle între a ai lor fraţi. 

  

> . Ă - 

(1) Vede-se quo Doguan. sau Tzodor tatăl lui, Radu-Xegru fu tată! qi al. 
Iui Drapoș, : e 

(2) Şi banul Craiovei, pe attunci. - 
(8) Styl biblieu, casa lui Lacob, casa lui David, adieo familia. Famillie 

între Romani sau dis pino mai deunăți case: fine dă 'casa Braneovea- 
nului, Văcăreseului ete. .
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«Şi quând li aunul.fu după bătrâna datină a se di- 

regătorii allegere, şi se moşuenii toţi cu senatul laași 

- sirîngere, înbiară și pe: dânșii: la aquel mare consiliu şi” 

„ alesseră Ja Baia Cofisol pe Draguş, şi pe frate stu Băl- 

- Jiţi Castillan "la. Nemţul, și pe Stephan fiul său. căpi- 
tan” la Oituz; și:aquesta se' însurd cu Anna' fata lui Co- 

man 'Tăut quare "nainte tussesse Isi Baia, Consol; și mulți 

“alţii qoaâri cu .Dragoș venisseră, la diregătorii se, alles- 

ser6. -  . e a 

d mt 

«Şi ast faptu mult mîniă pe regele Ungurilor și 
" mesti ostea-lui, și-"] îndupărd şi Imperatul dela Beciu. 

şi Leshii, și cu mare 'năpadă năbuşiră în Moșia nostră 
şi în urmă-le :devastațiuni lissară, și nimeni mai "nainte 
scire, de a lor .invasiune luasseră. Ma quâud , Românii 

- vădură astă calamitate şi. pacoste; cu “stejari: mari din 
tote părţile că fulgerul curseră înainte toți. "-diregătorii 
cu legiunile şi. cetele lor, şi toţi. moşnenli şi veteganii,. 
cu “alle lor curtene cete, şi toți Omeni din sate -cu to- 
pore şi cu' câse, pînă și matronele şi muieriie tote luară 
în mână que puturO apucă, lance, topor, cdsă, cuţit, mă- 

__ciucă si înpreună cu barbaţii, şi fiii lor,'că serpii, că 

  
fere muşcătore, și că. şi cum fire-ar orbi assupra păgâ- 
nilor. vrăjmaşilor lor 'gruuicară-se, și mereu trei-deci da 
dille vinceră şi nici.leacu de resufflu nu le detteră, pînă 

„que totului cu totul îi urmăriră şi “i fugărir), . 
„„... *Goniră pe Unguri şi pe Beceni pînă la apa Tissei, 
"și pe Leshi pin la Liov. Puţini scăpară dintr'nşii. Și 
acolo Moldovenii stetteră locului doi săptămâni în'resuf- 
(lu; arseră și prădară tot, și se învărtejară încărcaţi de 
prade, de dobitoco și mulţi serbi.. Și multă: morte şi mă. 
cellu. dintr'ambe părţile templară-se în .quât nu se maj 
„cunostea, Allesseră pe ai noştri şi 'i astrucară (îngropart] ; 

afară de 7134 voinici morţi din legitnile, şi“ din cețele | 
- „moşnenilor Fură pleguiţi şi slutiţi ginte multă. Fu pla- 
=„guit și consolul Dragoș şi cumnatu-său. Boldur Campo= * 

[i  
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duxul. și Gelăi Judele, 'și Șărbul mare căpitan şi mulți |. moșneni: Muriră şi 172 moșneni bătrâni, "și “cinici: c'o- chii vechi; și tribuni, ŞI- căpitani :.92.- Ma, sântul Dum- nedeu duperd pe ai noştri: și vineeră zi resbiră cu to- tului tot pe păgâni şi “i fugăriră pînă în țările lor, “Ma cum Ungurii sunţ făloşi nu: se putură allină şi - alliară-se, cu Leshii, fiind și ei trufaşi făloși, și âmă-- - giră:și pe Tătari, și pe Kazaci, şi pe Ruși a se 'alliă cu dânșii, și năbuşind. din. nuon assupra: Moldovei feveră „pacoste și smintitură. Ai noștri. toți Pînă la unul . se sculară şi 'eurară în pregitirul diregătorilor și moșnenilor, şi se bătură mereu în neresufiu dela Sân Petru -pind „la Sânta Maria mare aunul 1283, şi cu grația lui Dum- nedeu sântul fură, biraiţi păgânii; și. fugind numai cu  Suffletul tota prada și ammuniţia remasseră locului. „ “Nu le mai lăssară - pas ai “nostri și “i urmăriră în țările lor. Dragoş „Consolul! cu moșneni și diregttori și voinici aleşi treci după denșii în Ardeal,. şi prado și arse pînă la. Benda.— Prefectul. Benda cu alleşii sti în- ro în țerra; Leshească” şi pradd şi arse pinăla Cracova. Boldur campoduxul treci. de cindea de Nistru cu aleşii 'săi, iar Baluş căpitanul arse Şi prădo pind la apa Bu- gul. Ast-fel se appărară . și vinceră Românii în” contra | „atâtor Ginţi de: barbari adunate, Și cu graţia. Sântului Dumnedeu atâta frică prinseră de. aqui inainte toți pă- “gânii, quă numai cuteară a mai facce incursiuni și. Suppărari în țărrele nostre. - A a “La anul 1287, fu serbată dioa,. recompenselor bra- vurei, după. cum ârată aquellași manuscript, toți vin- gelorii [ură traşi trei dille în carre de triumphu și laure- ați cu cor6ne' de stejar, Mulţi fură inălțaţi la rangul de | senatori, între - quari primul fa Dragoș i După aqueasta adunânduse Episcopii din. preună cu. Senatorii sau băt'ânii. și moşnenii, decisseră spre stabi-: lirea și unitatea cuvernării-si spre a a pda
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țărrei a'şi: alege “un. singur Domnu, după exemplul Mun- ! 
| tenilor, şi allessery -pe' Dragoș a fi Domn scannelor și |, 
duce (vodă) al oştirilor, din dei în mână grapă (drapel) 
și spre. a se distinge peste toţi diregătorii. și senatorii . 
pusseră pe. capul lui să porte stemă cu “până albă ador- 

“ nată cu capul Boului cu petre scumpe; fiind, (ice tot i 
textul, qud eră de sânge (rodu) împărătescu şi Roman. | 
(Râmlean). Doi spre-dece. din Senatori i se decernură dre- 
pt consilieri. lor Senatorii remasseră a fi alleși tot de 
representanții. naţiunii, quari avea. dreptul a dă Tecom- . 
pense după merit și-a înălță pe qei quari servi cu 
credință,— Domnul fu, alles cu condițiune de a conseriă, 
şi protege datinele și libertăţile țărrei.. : i 

Astfel România pură fa impărțită și incredinţată gu-: 
vernării familiei. Neprilor-Bassarabi atât în Muntenia şi 
Oltenia, quât și în Moldavia Şi Transylvania; pentru qub., 
Negri-Bassarabi possedură încă mult timp ducatele A!- 

| mașului, Făgărașului şi Maramureșului. 
“Marele Ducat al Moldaviei avi. mai aqueeași consti: | 

tuțiune că, şi România.(*) Dragoș fiind forte 'naintat în 
dille, domni nunzai patru anni, urmând după. donsul fiul 
stu Saţ-vodă, quăruia în “dicu și. Sas. 

„- Dup. quăți-va, anni: vegele Românilor şi Bulgarilor a- : 
vi resbel cu despotul Serbiei, Şi la. aquest vesbel luând i 

„parte și. Dan spre a ajută pe ginerele stu, fu uceis la | 
annul 1297 într'o bătaie, după, que domni 15 anni. 
Pe timpul aquestui domn,. Olloman « sau, Osman stabili : 

| imperiul otfoman., 

In cursul aquestei Domnie în Moldavia, domniră Saj- 

  

(*) Daqua în mai multe ținute, numele prefectului este de Burgărat, eau- 
sa & quo aquelle „tinute, resturi din micele republice avea dejă legi și 

"datine municipali, eră autonome; și unirea fu o confederațio cu res- | 
" peetul drepturilor fiă-quăria urbe,    
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„vodă filiul lui Dragoș, unii dicu 4 anni; noi credem 
mai mulți. Filii lui Saţ numiţi Baik Dragu, Dragomir 
Şi Stephan, se refugiă în apoi în, Maramureș, după que 
un Bogdan ÎL ommoră pe Saţ tatăl lor. - 

VI, 

STEPHAN 1 MAILAT-BASSARAB. 
Mailat.— Andreiu III.— Mailat batte pe Andreiu și pe Seythi din IIliricu. 

După mortea lui Dan, fa alles în loewi Stephan-Mai- 
Jat. Mulţi dicu quă aquesta' a fost filiu al lui “Dan, 

“Și în casul uquesta supranumele de Mailat i se dette, 
„pote, pentru quă aquesta fu mai tare şi mai-lat de quât 

predecessorii sti. Astfel adessea Românii supranumescu - 
pe heroii lor de predilecţiune. - a 

Domnitorii din aintea lui spre a organisă avură ne- 
voie de pace.. Stephan I fu nevoit “să appere și să! 
conserve quâte -predecessorii sti creasseră; prin urmare 
fu nevoit. a conducce luptele în.contra innemicilor Patriei 
şi Religiunii. Exclusivismul papal sculd cu resbel pe Andreiu 
II, regele Ungariei în contra Românilor; Mailat, că Domn 
şi în Muntenia. şi în Transylvania, rennoi fortereța Făgk- 
xașului, susţină resbellul în contra, lui Andreiu, și vingându'l 
il consirinse a încheiă pace. Ia 

După aqueâsta, Mailat, se allid cu Stephan cu despotul 
Serbiei şi dette resbel unor Seyihi sau Tătari que se 
xevărsasseră din părţile. boreale, și coprinsesseră Illiricul; 
ii învinse şi mântui părțile aquellea. - . Sa 
După o Domnire tot d'auna victoriosă de 27 de anni, 
Stephan I Bassarab. supranumit Mai-lat muri la annul 
1325; şi representanţii țărrei allesseră în locul lui pe quel . - 
de attunci Ban al Craiovei Ioan I Bassarab.
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„2 1OANI BASSARAB, 
Bănatul se încorporă eu România.— Oștire română trece Dunărea.— Qa- -: 

Tol-Robert. i: 

„Ioan, că, Basarab, n'a putut fi de quât sau filiul san . 
frate sau văr al'lui Mailat, Cu: suirea, aquestuia pe 
thronul Munţeniei,: reunind pe capul, său ambele" corâne,. 
strînse și mai tare unirea aquestor doă guverne. Ol- 

„tenia se încorpord cu . Muntenia şi amândoi: deveniră o 
„ Românie. Banul Craiovei de aqui înnainte. fu numai “un 
“locotenente al Domnitorului în. quelle cinci judeţe. .De'a- 
„qui înainte ambele” țărre unite alegea pe Domn, Şi â- 

- questa, că representant al suveranităţii naţionali, numii, 
„pe Ban, quare firescecătă să fiă dintre quei mai de ap- 
„prope ai' Domnitorului, sau filin sau frate sau. credin- 

cios al lui de approre. : : 
 Aquest Domn închied-la annul 1328 un tractat. de 

" allianță cu Michael Stratemir -regele Românilor transda- 
“ nubieni “spre a 'vestabili- pe throhul Byzanţiului pe 'so- 

crul” aquestuia Andronic quel Bătrân, loan I. trimisse 

duse ânsă pace, Românii se înturnară înapoi. 
„Pe timpul aquesta domniă în Ungaria âncă dela 1310 

„regele Carol-Robert, Neapolitanul, nu alles . după - con- 

„Peste Dunăre un contingent considerabil de oştire: făcân- 

| 
| 
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stituţiunea de, attunci a: Ungariei, ci. impus de Papa prin 
anatheme .pentru ori qnine - nu'l va recunâsce. Aquesta 
avil missiune, mai mult de quât .toţi de.a:perseeuti pe 
orthodoxi şi de d dă resbel Românilor...Dintre ducii ro- 
mâni din Transylvania que devenisseră Catholici,, Toma 
Farcaș, şi un Dionisiu al lui Niculae, interesaţi “şi in- 
triganţi că toţi renegaţii, pussesseră ochii. pe.. ambele 
Domniate danubiene spre a deveni domni; învitară 'pe 
Carol-Robert. să ru mai dea repaos Românilor, pe quari ! 
îi uumiă schismatici, şi pe quari Papa. prin epistolele 
salle îi qualifică de păgâni fărd' de lege. Pe de altă 
parte curtea aquestui. rege ad-hoc eri, plină de cardinali. 
și propagandisti. que întărită, fanatismul papistilor. Carol- 
Robert nu întârdid dară de a declară resbel lui loan I 
Bassarab (pe. quare historicii Ungariei îl numescu Bas- - - 
sarab V, pentru qud “fu în' adevăr al cincilea domnu 
Bassarab). Oştire mare de Unguri condusă de ânsuși re- 
gele intro în România, oecupd. quelle cinci judeţe şi 
numi. ban..al .stu pe Dionisiu. a a 

Ioan Bassarab 'trimisse la început cu omenie: soli la 
Carol-Robert, rugându'l d'a se tragge. din pământul Ro- 
mâniei. ..Nu. ascultă regele Ungariei, pentru qub îi: eră- 
plin campământul de călugări propagandisti și de pre- 
tendenţi la domniate și.la, posturile României.(*) Pășiră 
dar. Ungurii mai înainte, Românii” îi aşteptă “ decişi ; la: 
primul întempin Ungurii : fură învinși, și nevoiţi a quere 
pace.. Românii, le-o aecordară cu mari. folose : pentru 
Ungaria, IE | o ” 
“Cată prin urmare a se retragge oștirile lui Carol-Ro- 

bert; ânsă propaganditsii și pretendenți la domnje,. la 
episcopii și alte posturi. reţinea “din tote puterile oștenii, - 
Și le încuragiă applecarea către 'prade. loan" Bassarab, 

——————— 

() Attunci Uniţii veniă cu mâna armată -
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fiind dator ași appără ţerra şi popolul, se vădu nevoit 
a respinge pe Unguri cu armele, și big ându'i într'o 
strimtore a munţilor, îi băti pînă la exterminațiune. Re- 
vele abiă, scăpo "dându' și vestmintele filiului, lui Dionisiu: 
şi luând” pe alle aquestuia. Aquesta fu luat drept rege, 
şi uceis de Români; aqueeaşi. sortă avură toţi ducii şi. 

- principii şi căpitanii, și. toți călugării | que.venisseră spre 
a întărrită pe Unguri. și a converii pe Români la pa-, 
pismu. Felsser dice quă regele quând. ajunse cu fuga + 
în Temeșyar, n'avea .cu sine nici atâţia, oșteni quâţi luă 
quând se ducea la vânătore, Călugării que, aţițasseră. 

“ vesbellul fură ueciși cu ciomegele ci, nisee câini turbați,. 
dice. Dionisiu' Fotind * după mărturia, lui “Simeon Gos-- 
podar. 

Aqnest resbel susținut cu vigore de! "Români 'în con-. 
tra fanatismului papal, Şi a JAcomiei "de conquiste este; 
deseris de scriitori contimporani Unguri și alţii*). 

După aqueastă totală disfată a “Ungurilor, Ioan IBas- 
sarab. mai domni deece anni” în pace -diu partea Un 
„gurilor; peste tot a domnit 15 anni și a, murit la 1340 

4 
cz “ 

„Despre Domni Moldaviei dela Dragos pind la Stop- | 
han 1 puţin se află dela chronicari. Şi. istorici şi quâte 

  

0) 'Turocz, 'așă serie: 
“Și s'a, fă ieut acolo uctidere pr& mare, și au. căqut mare numir de 

oșteni, de principi, de magnați, . .... - Acolo periro trei preposiţi, An- 
„dreiu prepositul Albei regale, subeancellariu al.regelui și bărbat o- 
norăbil; apoi Mihaiu preposițul- din Poșega, și Nicolat Prepositul, din 
Alba Transylvaniei, Andreiu plebanul, Fratele Petra: dintre dominica- 
ni, bărbat de omenie au priimit cu toţii paharul morţii quel amar; pen- 

- tra quo în cațetele lor Românii au bătut cuie de lemn. Ommoritu-s'au 
„şi preoți quari eră capellanii regelui ... luate-sau: multe arme de - 
Români, vestminte seump6, purgi pline de bani. .... Regele, mutân- 
«duși vestmintele şi armele, se travesti în alle lui De cu filiul lui Dio- 
nisiu, pe quare. eredendul a fi regele, amar “l-au ommorit. Iar regele 
abiă sciipo cu vre-o quâți-va credincioși.  
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Spun aquestia nu adducu de quât confusiune în persone 
şi în date. Toţi ânsăse învoiescu după documente a - 
arătă, qud Dragoş a fost fondatorul domniatului, qui Saţu 
filiul său "lau urmat și qud Stephan I a murit la annul 
1359, Quât ânsă despre Domnii dintre Saţu şi Ste- 
phan nu se învoiescu. Unii pun pe Lașco după Saţ și 

“alţi pe Bogdan II (conservă numele de Bogdan I pen- 
tru “Tatăl lui Radu-Negru și fraților aquestuia). Nimeni 
“nu pote spunne quâţi anni au domnit fiiă-quare din pri- 
mii patru domni. Noi nui. putem punne de quât în e- 
pocha și șirul natural al evenimentelor, și dups rondul. 
în quare după decumente autentice îi punne B. Şincai, 
adică: 1 Dragoş— II Saţu filiul aquestuia— III . Bogdan 
II uceidătorul lui Saj— IV Stephan.  Aquestia sau pote 
și alții au domnit peste tot dela 1295 pînă la 1309 a- 
dică că la 64 de anni. Dela mortea.lui Stephan I. se 

_vegulă chronologia. : i 

VIII. 

ALEXANDRU 1 BASSARAB. - 

După mârtea lui loan IL adveni la -thronul României 
fratele aquestuia Alexandru LI Bassarab. Sunt în errore 
quei que pun'pe Vladislav înaintea lui Alexandru. | 

Pe timpul aquestui Domn adveni la thronul Ungariei 
Ludovic :filiul lui Carol-Robert. Aquest rege bătend - pe 
unul din ducii Transylvaniei (pe Laiot al -Maramureșu-  - 
lui) şi făcându'l tributar veni și assupra lui . Alexandru: 
Bassarab; qudci moştenisse atât urra quât și systema 
de propagandă a tatălui său. Alexandru îl  întempind la
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Bran, și după o luptă sângerâsă îl. înfrânse și făcu a 
se retrage rușinat, numai, cu -pretențiuni. — Alexandru - 
domni numai cinci anni și muri la, annul. 1845, 

IX. 

VLADISLAV 1 BASSARAB, 
Vladislav îi dă titlu de rege al Romfinici : batte do doi ori pe Ludovicu | al Ungariei.— Stephan I al Moldaviei.—  Filii aquestuia, Stephan II și aa -. „Petru 1.— Iliaș unitul. o ” 

„Prin allegere generală adveni la: Domnia Țerrei Vla- 
dislav 1, fratele lui Alexandru şi al. lui Ioan. Aquestuia 
prin diminutiv. îi dicu și . Vlaic, . și Vulcaie, ȘI 6nsuşi 
Laşco.. Strașimir despotul Vidinului, român de Națiune 
que își didesse titlu şi de imperator, eră cumnat al lui | 
Vladislav. Domnul aquesta fu quel dântâiu quare se 
proclamo rege al Românilor. | | îi 

Ludovic al Ungariei qua si'și spele rușinea, dela Brân 
şi pentru cause alle Bulgariei unde Vladislav.susţinea pe 
cumnatu-stu Straşimir, se sculd şi: assupra aquestui - 
Domn. Tătarii eîă dejă stabiliţi în Crimeea, și devenis- 
seri o putere regulară cu quarii putea, quine-vă tractă. 

“Vladislav se vădu nevoita se allii cu Khanul.. Tătari- 
lor în contra, fanatismului papal. que numai tractă alt . 
fel pe "Români de quât: de schismatici și Ensuşi de pă: 
gâni. - Ludovic fu bătut şi de astă dată, și fu . ne- 
voit a quere pace, + E 

In bătaiea aqueasta la 1370 comisul Dragomir ca- 
'stilanul sau bugărabul din Dâmboviţa și quare eră că- 
pitanul-general al ostirii române * uccisse. pe Voivodul | 
Transylvaniei Niculae sau. Nicoră . şi pe vice-Voivodul 
Petru. Mulţi nemeși periră atolo. -    
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“Mulţi scria qui. Vladislav a domnit numai. 11 anni 
şi qu5 a murit la 1356, urmându'i la thron, fliul stu. 
Niculae I Bassarab, - * - 

INSEMNARE. 

In: chronicele ânsă alle popolilor. vecini cum şi întro: 
scrisore a Papii către aquest Domn şi mai mult dintr'un - 
chrisobul al aquestui Domn din annul 1372%) se:: vede 
quă a domnit peste 25 'de anni. Nu se pste 'corrige a- . 
queastă errâre a chronicarilor nostri de quât. daqua Ni- 
culae. filiul lui Vladislav va fi conservat pe lângă nu: 

„mele: de Bassarab şi numele: tatălui stu Vladislav... . 
- Vladislav se. vede în annul 1369 restabilind pe Stra- 

şimir în Bănatul Vidinului de unde il allungasseră Un- . 
gurii: Se mai: vede în arnul 1270 bătând pe : Unguri: 
dincăci de. părțile Stcuilor, și rempingenduii cu mari 
perderi. . -" A a 

——.—— 

Moldavia la început eră la miaqă'.nopte locuiti de 
mulţi -Poloni, la miadă di de Tătari.. şi pe airea de o , 
mare parte de Cumani que 'clirestinânduse se quam as- 
sorhisseră de elemenlul român. Primii. domni eră măr- 
siniți în hotare fârte ânguste. Sub: Stephan I, uninduse 

„mai mulți Români dominară elementele eterogene şi în- 
inseră frontierele. Moldaviei” pină la. Danastra și pînă la 
marea, Negră. - i 
DEI 

() Șineai Chronies, Românilor tom. I 'pag. 338 și 3539,
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„După mârtea sa Stephan" lăssb: doi filii pe Stephan II 
şi pe Petru 'Î. Aquesta din urmă, mai june, însă mai . 
întreprindător şi ambițios, îşi fiică un partit mai mare : 
şi allungd din "țârră pe frate-s&u Stephan și pe. parti- 
sanii săi. Stephan se: refugrid în Polonia, și queri. ajutor” 

„dela regele Casemir promitându-i quă de va învinge pe 
frate-stu și va adveni la. thron; va închină, Moldavia re-- 
gatului Poloniei. Regele adund armată formidabile” și o 
trimisse în contra Moldovenilor.  Aquestia aştepti, deji 
pe inemici la, 'fruntarele țerrei într'o pădure. Acolo se: -- 
făcu bătaiea și Polonii fară bătuţi pind la -extermina- 
țiune: mare număr de prisonieri illustri cădură în mâi- 
nile Moldovenilor pe quari Casemir ii rescumpără. Un- 
spre-(ece drapelle luară Moldovenil dela Poloni, şi ar- : 
mele, bannii. provisiunile aquestora 'deveniră prada vin" 
gătorilor.— Aqueste evenimente sau întemplat pe la'ca-. 

| pătul annului 1359. 
După mârtea lui Petru adveni la thronul Moldaviei : 

filiul aquestuia liaş sau Lașcu. Mai dinainte se stabi- 
lisseră în Moldavia, dia călugării catholici de Ordinea, + : 
Minoriţilor. Aquestia făcură pe Lașcu, que voii a so 
despărți de femeea sa, a se uni.cu Romu şi se vede e 
epistolă a Papii Urban V din annul 1370, prin quar- 
laudă pentru aqneasta pe Lașcu şi pune episcop catho- . 
lieu: în tirgul Seref. Urban în 'aanul aquesta .scrisse 

"o epistolă și: lui Vladislav al României “spre al trage la. 
-catholicismu cum și Domnei ; Clarei văduva lui Alexan- 
dru Bassarab mumu reginei de Bulgaria, lăudându-o 
qui ţinne religia catholică pe quând pe Ludovicu re- 

“gele. Ungariei. i sculd assupra orthodoxilor. Pe aquest 
timp în Muntenia domnii Viadislay quărui îi dicea și. | 
Lașeu, și în Moldavia Iliaș quărui și lui îi dicea as- . 
semenea Lașcu; unul se luptă Și appără orthodoxia în 
contra Catholicismului și altul se uniă eu Catholicii. 

e 
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“NICULAE 1 BASSARĂB. 

3 : Niculae Vladislav .— Suleiman I. 

Aquesta. a fost filiu al lui Alexandru; şi pote şi filiu 
adoptiv al lui Vladislav. Mulţi dicu quă aquesta n'a dom- 
nit, sau de va fi în numărul Domnitorilor să fi domnit 
sub numele de Vladislav. Nu se împacă aqueste păreri . 

"cu petra mormentale que se află la Câmpu-lung cu vor-. 
- vele următâre: “Aqui jace“ NieuJae-vodiă, - filiul lui Ale- 
- xandru-vodă, annul 1366,, Pentru qud Vladislav se 
„vede domnind dela 1345 pini la 1372. | 

Prin urmare, sau qud adevăratul Vladislav a domnit 

numai 11 anni. pînă la 1356, şi după dânsul, pînd la 

1366 a domnit Niculae, şi apoi după aquesta. pină la 

1372 a domnit alt Vladislav filiul quellui dântâiu, sau 

qut uri singur Vladislav a domnit dela 1345 pînă ln 
1872... | | E 
Noi spunem aqui şi quâte dicu chronicarii nostri de. 

aquest Niculae, ce 
“In timpul aquestuia, Suleiman I trecu din “Thracia în 

Macedonia, şi Bulgaria. Regele. Bulgariei queră. ajutor 
dala Niculae I al României, quare. îi și irimisse doă 
mii de căllări. “Vreceerea Turcilor.în Bulgaria .se + vede 
quă a fost cu învoirea : imperatorului Cantacuzen, que 
prin maritagiul principessei. Theodorei cu Sultanul Or-." 
can tatăl lui Suleiman, se alliasse cu Turcii. Nisce us- 

+ 

?



E II 
„Semenea monstrudse alianțe sunt tot-d'a-una symptome 
de faliment la națiuni și:cobe de mari desastre, '-Turcii 

„ făcându'și o dată drum în Europa nu putea să se: ar- 
Teste aqui, de și se înturnari de astă dată în Asia. Ni- EI 
culae Bassarab domni dece anni şi muri la annul1366. .. 
Se immormântă Ia Câmpu-lung unde pe petra sepulerală 

„Se află arătata mai sus inscripţiă. “. .. 

RADUL II BASSARAB.. .,. 
Radul II.— Arfiurat.—Dan că un Xenophoate, a 

 Adunanţa principilor sau archonţilor- țărrei din preună 
cu representanții ei allesseră,- după. mortea lui Niculae |. 
saz- mai „bine a lui Vladislav, pe :Radu: II, fiatele -a- |) 
questuia, al lui Ioan și al:-lai Alexandru... 0. 

In timpul aquestui Domnu, Sultan: Murat, filiul lui | 

Soleiman treeit din 'nuou din Asia, în “Macedonia :şi :Bul-. !! 
garia. Bulgarii și Sirhii querură! “ajutor dela: Radu: Ii 
Aquesta. irimisse o numer6să oștire sub commanda filiului 

„Su Dan. Acum ânttia dată veniră 'Turaii, pept, la pept 
cu Români e. e 

În aquea, bătaie capii Buloarilor şi Sirbilor „perdură 
viaţa, armata alliată a crheștinilor e fa desfăcută. Byzan- | 

„tinii surridea.la aqueste: triumfe alle “Tureilor, pentru: 
„quă ia Dumnedeu mințile popolilor ' que 'sinouri s6: pun 

pe callea perdirii. Dan fici o retirată onorabilă“ asse- - | 
menea quellor dece mii conduşi de Xenofonte. ...  - Îi 
„Av Radu II doi filii: pe Dan şi pe Mircea; domni - 

„dece anni, și după dânsul la 1376%) fu alles. filiul său 
Dan Il. i | Da 

  

RE 

  

- : | i 
(*) Este probabil quo și Radu al doilea, fiind fratele cu Vladistav, săfi | „avut supranumele glorios al aquestuia, și străinii să'l fi tractat cu a-: | "Quest nume. So vede o seriscre a Papi Urban V, din annul 1970, că- 

tre Vladislav domnul României, prin quare pe de'o parte îl căiesce -“quo nu d catholicu, şi pe de alta îl bine cuvântă quo bate cu vigâre | 
a Lă
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Radu II, Bassarab. și prin urmare din familia Negri: 
lor,se vede și. ellu figurând cu nuriele Radu-Negru. 

„ Despre Dan II nu se scie. din: Domnia lui nimieu de 
quât qui a domnit ese aiini, Muri la annul 1383; u- | 
nii dicu quă a cădut assăsinat firb.a' se scl de” quine 
şi unde. In dillele aqiuestui domnu, Minoriţii -que 'se în- * 
cuibasseră: în Moldavia, veniră 'a' se stabili și . în ţerra 
Română. Aqueasta, o însemiăm, pentru quă dela dânsul 
se începură : propaganda, 'papismului, şi ' tendinţe către 
întruduccerea titlurilor şi privelegelor feodali. Perirea 
lui cătă, să aibe „mari. cuvinte în politica Românilor ge- 

„ bsi de libertăţile” și de religiunea, lor. 

INSEMNARE. -. 

- Cuaquest domn 'se termină" prima, epochă a fondării 
marelui: nostru ducaț. epochă de -creaţiuiie, de lupte . și” 
de independinţă. E | 

Doi Domni d'a readul Radu 1: şi Michaiu I dotară |. 
țerra cu legi salutarie, 'o organisară şi o pusseră pe 
callea pe quare abiă peste cinci seculi: şi jumătate în-. 
cepu a o pricepe Europa, și apoi prin torrente . de sân- . 
ge a intră pe densa fâră a pute âncă a o străbatte cum: 
se cuvine. Pe quit întregul Europei gemea sub regi- | 
mul feodal și sub dreptul păgân, Radu-Negru dette un 
model de guvern constituţional, ' basat pe dreptul mo- 
saicu și pe charitatea evangelică.. Sute de epistole alle 
Papilor fulgerară assupra Românilor: orthodoxi, și daqua,. 
tot-d'a-una îi numeseu schismatici este quă guvernele 
Românilor coostituționali le stă, că un ghimpe în ochi.— 
——————————— - ” 

pe Turci. La, aquest annu ânsă domnii în ţerră Radu II și prin ur- 
mare, Vladislav a fost un supranume. que însemnedă, forte gloraov. A- 
questi patru, fraţi în adevir furo glorioși, Di
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Daqua Radu şi frate-stu Michaiu' cum şi Dan, avură a 
organisă, successorii lor, Stephan, Ioan și fraţii aques- 
tuia Alexandru, Vladislav, Radu II sciură a appără și 
a susține quâte părinții lor. făcusseră. Allianţele lor sunt | 
din quelle mai politice, luptele lor din. quelle mai he- 
roice și demne de adevăraţi chreștini, lupte de appăra- 
re nu de attacu şi de conquiste; bragul lor şi al - urmă 
torilor lor appărară orthodoxia şi o' mântuiri; pietatea lor 
şi a descindenţilor cred monastiri,. doto Sântu Mormânt 
susține pînă astădi pe văduvă și pe scăpătat prin atâtea 
spitalari, și întind lumina. 

Cu Dan II se termină epocha de întregă suveranitate : 
In persona lui pare quă fu assasinate ânsuși tendinţele . 
către  feodalitate Dan a murit, din cadaverul lui. 

eşiră vermii . ciocoismului, - Naţia începu a. se desbină 
în partituri. Boierii şi Ciocoi;. Unii conservatori şi dati- 
nielor și libertăţilor naţiunii, Şi alții cu innovaţiuni: dela 
străini, . cu smorfarile și gesturile, quând byzantine, 
quând alle” baronilor feodali. | 

 



„i WPOCHA A DOA. -: 
| i 

TURCII. 

Ammu dis quă din imperatorii Byzantini. începusseră 
“a se alliă cu Turcii, şi a le facilită . treccerea în Eu- 
"ropa sat spre a batte pe Chrestini, sau spre ase servi 

cu denșii la alte planuri. Așă făcu și Cantacuzen loan, 
chiemd în ajutor pe Turci qua să potă cu. denşii ur- 
surpă thronul lui Ioan Paleologul. 

Ancă dela annul 1361 Turcii se şi aşedasseri în:Eu- 
Topa, mutându'şi residința în Adrianopole. De aqui  în- 
cepură a batte pe Chrestinii de peste Dunăre, Români, 
Bulgari, Sirbi, Albanesi. | 

Pind aqui Orthodoxii avea -a se luptă assupra Catho- 
licismului armat, şi Papii îi bătea mai virtos prin .Un-. 
guri sub Bela, IV, Carol-Robert, și Ludovie ]. De aqui 
înainte și Catholicii și Orthodoxii işi mai venită în sim- 
țiri înaintea. puterii materiali a  Turcilor și a principe- | 
lor «aquestora religidse şi sogiali, Papii începură a luă 
cu binele pe ducii României, şi a învită pe. Ludovic 
regele Ungariei a, facce causă commună cu orthodo- 
il. Politica Romei eră îndoită, pe de o: parte prin asse- 
menea, alianțe putea batte Islamismul' que eră o pro- 
testațiă armată în contra dreptului roman, Şi feodal şi 
pe de alta putea întruduece între Români Şi Bulgari 
misionari propagandisți. De pe attunci dată privelegele
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“călugărilor de-ordinea minoriţiior în ambele -Domniate 
danubiene şi. între Bulgari. Ludovic însă îşi avea, ideile 

- sale fiixe de a domni peste România şi Bulgaria, ruşi-: . 
nele que păţisse dela. Rozâni nu le putea uită âncd, 
animosităţile salle nu eră âncă allinate. Inemicu al Ro- * 
mânilor, rival al Polonilor, se oceupă mai mult de a- 
questi vecini de. quât de Turcii que eră mai departe. 

Aqueasta eră. situaţia popolilor Orientului, pe quând 
„după moartea lui Dan, Mircea, fratele stu fu alles și ad-. | 
veni la, îhronul României la 1383, şi pe: qnând în Mol--: 

„ davia domnii, Petru supranumit Muşat adică Frumosul 
_Îliul lui Lașeu unitul. 

+ 

i ) | ' “ue | 

MIROEA | BASSARAB.. 

“Titiurile lui Mireca.— Allianţele ofionsive' și defensive, — Solii. — Amu- 
- rat.— Miloș.—. Vitejescu.— Baiazet.— Sigismund bătut de Mireea,' - 

Cum' adveni la thron Mircea+l Bassarab, trecă Du- 
n&rea; în contra lui Sisman despotul sau. regele Bulga- 

„iei que se. dice qud sc încuserise cu Sultanul Amu-. 
vat, îl bătii. și annexd pe lingă Rmânia copiinsele : Do- 
“brogei și al Drăstiorului, Mulţi din popolii depărtași îi 
detteră titlu de, rege: el Ânsă în decretăle salle se în: 
titulă, : i 

- “Mircea cu graţia lui Dumnedeu Domnul Țerrei Ro- 
“mânesei, duca Făgăraşului şi-al Almașului, comite al 
“Severinului, despotul Dobrogei și Domnul. Driştioru- 
“lui ete. ete e 

„ VEdând pe de o parte puterea şi întinderea '"'Turciloră 
şi pe 'de alta tenacitatea regelui Ungariei de a domin, 

pe Români. “se pusse în legătură strinsă au Moldavia,  
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P olonia, Sirbia, Bosnia şi Albania şi închiei tractate de . 
alianță, ofensivă și defensivă cu aqueste Staturi, în con- 
tra Turcilor şi a, Ungurilor. Vede-se trimişi că soli la 
regele Vladislav al Poloniei spre a închieă traciatut de 
alianţă din partea lui Mircea boierii Români comții Ma- 
gnu şi Român Herescu, şi din partea lui Petru Muşat, 
boierul Dugoiu cu titlu de mareșal. 

La anul 1389 Amurat veni assupra lui. Lazar  des- 
potului Serbiei, aliatul. și - socru lui : Mircea: O. armată . 
însemnătoare de Români. de Sirbi. de Bosniagi şi “de 
“Albanesi alliaţi “se acund pe câmpul Mirlei lingă Margu 
spre -a resiste în contra 'Tureilor.: Uriurii, vădând ne- 
voiţi a face causă commună cu aliaţii chrestini. Bataiea 
fu cruntă; de ambele "părţi: periră forte * mulți. Victoria 

„eră a 'Tureilor, Attunci un om june. bellator sau boier 
din armata chrestină, după -unii Sîrb, a nume Miloș Co- 
bilovici, după: alţii Roman supranumit Vitejescul, dispe- 
rat, se pretăci quv este” disertor, și întrând In campa- 
mentul 'Purcilor, fu dus înaintea lui Amurat. Acolo u- 
“ele herou uccisse pe Sultanul şi cădă și elvictimă as- 
sali, de numărul: gardilor. Baiazet, supra-numit fulgerul 

“(Iiderim), succedând tatălui său Amurat, victorios. în 
“ aqueastă luptă treci în Bulgaria, o domini, prinse pe - 
“Sisman „ultimul ei rege şi! “tai la Philippopole. 

- Mircea se trasse după. aqueastă, disfată spre aşi ap- 
pără,. Stătele. Sioismund regele Ungariei quare 'succe- 

“ duse lui Lodovicu, nu putea, sufieri tractatul de alianță 
al lui Mircea cz Vladislav regele Poloniei șii declarv . 
resbel ps quând avea a, 'se appără în contră 'Turcilor. 
Mircea 'lăssd pe Unguri a intră în' ţerră, a veni pînă 
la Turnu, şi al: lua cu asalt; iar. quând mulţumiţi 

” de aqueastă victoriă fără resistinți 'se _înturnă, înapoi, 
„ Mircea, cu armata sa îi attacd la treceerea. peste  Mun-: 

tele -Passerea, şi îi băti cum abiă scăpară quâţi-va.. Fără 
“Nicola Gara, Sigismund ar fi cădut prisonier. - Ungurii 

'e
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o păţiră și de astă dati că și sub 'Carol-Robert și Lu- . 
dovicu. | | e Mă 

".* Catastrophele adessea adducu pe dmeni - în simțiri, 
unde” fârte adessea victoriele îi imbată. Sigismund începi 
a cugeti mai matur după aqueastă disfată, mai vîrtos 
quând. vădi quă Turcii luând, Bulgaria şi Serbia, se în- 
tinssesseră pînă la Belirad de unde ameninţă Vagariay 
şi: nsuși: Europa. Românii se ținea tare. după cum se 
ținură âncă mult timp, şi.cu sângele lor “appărară Eu- 
ropă abătend. tot-d'a-una torrentul aquesta nuou de Bar- 
bari. Sigismund recunoscând valorea. Românilor, se de- 
termină a :Închieiă: un tractat de alianță offensivă şi de- 
fensivă la annul 1395.) | 

.. 

IV. 

Bătaiea dela Nicopole— 'Tracturea nui Mircea cu Baiazet. 
. ă - . , . . 

"Assicurat Sigismund de, allianța Românilor, prin-mid- 
Jocirea Papii queră ajutorul dela mai multe Staturi alle 
Europei. O armată -de 60 de ini. Unguri; Germani, * Bo- 
hemi, Belpi, Franci și: Români se adunară la Nicopole, 
în. contra quirora Baiazet veni cu. 200 mii Turci. Bă- 

„_iaiea începu la 28 Sept: 1396, Ungurii cu; aliaţii. lor 
fură învinși. Sigismuad abiă scăpd întro barcă şi prin 
Constantinopole. şi Rodos trecând în Dalmația, pe acolo 

e 

„se .returnd în Ungaria. Turcii,, de şi vingători, - perdură' 
„peste .60 de mii. Fiă-quare „chrestin mai 'nainte de a 
„căd6 mort sau prisonier, şi a făcut datoria ași uccide 
adversariul. Atât cost pe Baiazet aqueastă, perdere în 
“quât faria îl făcii aşi întină victoria puind a uceide pe- 

  

() Vei Chonies Românilor de Q. Șiuei tom. Î. pag. 165. 

p “ '  
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ste dece mii de prisonieri quiror se cuveniă a le res- 
Pool viața, a 

Mircea attunci, vedend pe de o parțe disfata - Ungu- 
rilor, şi pe de alta tăria Turcilor,. remâind singur în 
contra lor, şi sciind spiritul de propagandă al Statelor” 
catholice, se determină, pentru conservarea „României, a 
drepturilor ei şi a Relioiunii şi, a facce un pact de con- 
federaţiună cu Baiazet, recunoscând Supremaţia Sultanu- 
lui, quare din partei: se îndatoră de'a recunâsce „auto- 
nomia României, adică dreptul d'a face reshel și pace, 
dreptul de viață și de morte; dreptul de aşi allege . 
pe Domnitor. Prin aquest tractat, şi pentru assicurarea 

” aquestor drepturi România se - îndatoreadă Sub titlu de 
peșceș sau dar. de ommagiu a da, Sultanului quâte 3000 
„de bani roșii în semn qud îi recunâsce  supremanția în 
aqueastă confederațiune. ie a 

t 

..,0 pe 

Băezot calcă tractatul.— Mircea, îl allungă pînă le Adrianopole. — Ro- 
mânia remâne iar independente vre-o 67 anni. |. 

„După doi anni dela aquest iractat sau qui Mircea a 
început a se înțelege cu Ungnrii, sau qui Baiazet mai 
imputernici: după quâte sufferisse şi 6stea lui la Nico- 
pole, pacea se. întrerupse, şi Baiazet' voi să afle un pre- 
text spre a suppunne şi România, declari resbel lui Mir- 
cea și trecă Dunărea, puindu'gi castrele pe locul que se 
chiamă Rovine în judeţul Ialomiţei. a 

Mircea făci a se tragge. toţi locuitorii la munte b&- 
trâni, femei şi copii, apoi adunându'şi oștirea și quând 
urmărind pe Turci quând lssânduse a se urmări, ajun- 
gând ai tragge prin strimtori şi prin păduri, le dette în 
ne o bătaie decisivă, şi atâta îi sparseră și îi tăiartă 
Românii, quât îi pusseră pe faga urmărinda'i peste Da-
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năre: pînă la, Adrianopole. După aqueastă victorie Ro-: * 
mânia rămasse iar independentă quât trăi Mircea și din 

.. suecessorii săi îu timp. de 67 de -anni. SO 

VI. . 

Ă Filii Jui Baiazet, Suleiman, Musâ, Mahomeţ UI, 

„Patru anni diipă âqiieastă disfati a lui Baiazat, a- 

dleă la 1402, avil aquesta 0 bătaie cu Tamerlan Kha- - 

nul 'Tătarilor din Asia, și căqă prisonief. Filii lui Baia- 

zet Musă și “Soleiman începură a se certă pentru. thfon.. 

Persevutat de indrța- Musi, de către frate-stu; se refu-: 

gid la, Mircei, atierendu'i ajutor. Aquesta il ofteri și tri-- 

misse po nepotul stu, Dan peste Dunăre în capul unei . 

oştiri numeroase, din preună cu Musă, După mai mule: 

lupte Suleiman fi învins, şi Musă, adveni la thron. As-: 

_sicurat acum Mircea de un alliat şi amicu ch Musi, 

închid din nuou :untractat cu Vladislav regele Boloniei 

în contra, lui Sigismund. Ansă la, 1413 Musă fă res-: 

turnat, de ;frate-său Mahomet II. Aquesta nu putea suf- 

„feri pe' Mircea pentru amicia que avussesse pentru Musă . 

şi trecând. Dunărea, lu. cetatea, Giurgiu, şi la amul 

1416 întărindu-o pnsse întrensa garnisonă turcească: Ma- | 

homet IL queră attunci dela Români numai aquei 3000. | 

bani roşii, și drept ostatici pe unul din filii lui Mircea,. 

și trei filii de. boierii. - Da 

r   

  
“Domnul aquesta 'edific “monastirele Cozia şi Codmea-- 

| 

VII | 

e e Y | 

- Stabilimentele instrucțiunile lui Mircea I. a]! 

na; el mut -residința dela Argeş la Tirgoviste, unde. |
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Tocuii, şi la Bucuresti, unde sti. iarna. La Ar Tgeș “după 
strămutarea capitalei Îiissd un Judeşu,. cum și la Tir- 

- govisce altul. Aquestia eră că nisce Mari. Ellu făcu 
multe reforme în adminiștraţiune . şi organisd prima 0ș- 
tire regulată que appări. în Buropa. 

Pe lungă communele. armate și căpitiinatele de mai 
nainte, form un corpu de dorobanţi de 12 mii "perma- 
nenţi pedestri .după modul anticilor pretorieni sau al ia- 
nicearișlor: — un alt corpu. de 5000 căllări numiţi Ro- 
iori;— 0. legiune de sirăini, numiţi Seimeni: — un re- 
giment de: Lefegii pedestri;— 2000 Kazaci căllări ; — 

- 2000 de Lipcani — 1000 de Săracei şi de Scutelnici; — 
„apoi vânători căllări, fustaşi , sau birdari, approdi quâte 
"cinci sute, cum. și cinci sute' de „pagi (copii din casă) 
„copii de boieri que formă gardia, palatului. Aqueste cor- 
„uri, afară de quelle de mai "nainte formau o. oştire 
“mai mult de 30 de mii,şi peste tot, cu căpitănatele, et 

” gendarmii que se numiă Slujitori 'şi alţii se. ardică pînt 
::.80 de mii în timp de resbel, afară de gardiele commu- 

nale que se sculă cu boierii de ţerră sau cu proprieta- 
zii moșielor cu ai lor cârtetii. Si i 

MII. 
Stephan II.— Roman L.— Petru If.— Iuga L Aexandru quel Bun. 

In Moldavia lui Petru Muşat îi urmă frate-stu Step- 
han II şi domal trei anni: dela 1390 pînd la 1392. 

Aquestula îi. urm. frata-său Roman | alţi trei ann 
pin la 1395. 

Apoi jar se sul la thron Stophan II și domni patru ani 
pină la 1399. - 

Veni apoi la thron filiul lui Stephan IL, Petru UI que 
domni numai un an. -
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Și după dânsul 'a 1400 urm) fiul stu Iuga Î, A- 
„questa domni doi anni, și întreprinse a organisă multe; 
întemeid din. nuou dogmele -orthodoxe, fondd quâte-va ur- 

. be şi cetăți, și forterețe; formd. o bună cavallerie. Mir- 
„cea, declarându'i -resbel, în băti şil' dusse prisonier la 
Argeș, la' 1401. Da î a 

-- Aquestuia îi succedă frate-stu Alexandru 1 -supranu- 
mit quel bun. e 

INSEMNARE - 

Toţi Domnii, dela Radu-Negru pînă la Mircea I se 
văd domnind pe viață; şi domniele lor sunt plin6' de 
fapte demne de o Națiune que se organisă; unire, vi- 
gore, aspiraţiă în viitor, patriotismu, pietate, nimic nu 
le lipsesce, Moldavia, din disgraţii, ne presentă. un. 
spectacol cu totul different. Dela Dragoş pînă la Ale: 
xandru ântâiu, tote. Domniele .scurte, agitate, pline de 
certe între. frați și maculate de sânge. Quari să fiă cau- 
sele ? (Juea mai principale este quă în România pro- - 
prie (ceată să o. numim așă) și dincolo şi dinquaci ' de- 

„Oli locuitorii fură toţi Români, capii lor de - aqueeași o- 
„rigine și credință cu dânșii, din familii “vechi ilustre. 

- “bine-erescute, primii lor capi fură consângi - și plini de - 
pietate; şi pe quât temellia edificiului soţial Sa 'pus în 
„harmonie şi dreptate; pe terrrem tare, pe atâta aquest 
edificiu a cătav să fiă solid şi mai durabil. Moldaviă, 
din contra fu plină de Poloni, de Tătari, şi de Comani.. * 
peste quari mai veniră atâţia: Unguii, Armeni şi Judani 
Terr6mul, îi fu semănat de elemente. diverse, „rivale și 
fii-quare de ajuns de tare spre a paralysă unul pe al- 
«tul, și spre a servi de iustrumente politicelor din afară. 
Acolo unde România la, fondarea sa a putut a se orga- 

“misă în unire, a se appără cu tărie, şi. a se conservă 
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cu devotament, Moldavia; a ellement român, fu uevoită, 
“numai a se appără la început: spre a put: deveni-que- 

vă; pruncia ci fii forte agitată, forte constrînsă spre 2 
se pute disvoliă. In fine. în Tuga-Vodă . se vădu . nisce 
tendințe de organisare,. nu .ânsă şi de concordie română 
daqua își creadă o cavallerie, scopul îi & spre a. batte 
pe, Mircea, şi: cădend în mâinile aquestuia, la 1401 

„mbre că prisonier la Curtea de Argeş. 
Se vede qui resbellul que susțin Mircea fă un 7es- 

bel numai. de apptrare şi nu de conquistă ; ; qubci vin- 
gător în Moldavia. lassă a. se allege în locul lui luga, 
fratele aquestuis Alexandru ]. 

a. , , - JA. . E 

ALEXANDRU I AL MOLDAVIEI - 

Alianţa cu Polonia. — Curtesiele şi darurile între suverani . 

Politica auestor doi Domai se învol. Alexandru . ur- 
„md din pas în pas faptelor lui Mircea, avendu'l de mo- 
“del, îi: deveni un emule forte demnu. Dupi que se. al- 
liară între sine. Alexandru se ali din preună cu. Mir- 
cea și cu regele Poloniei, -îl împrumută cu bani, luând 
hypothecă. ținuturile. Senatinul, Colomeia și Pocuția. 

Alexandru se vădă trădat în aqueastă, alianţă, qnăci 
regele Vladislav, tentat de Sigismund, se înțellesse pe 
ascuns cu aquesta spre a împărți între ei - Moldavia. 
Catholicismul bătea de o parte pe Români prin Unguri, 

„Și pede alta prin Poloni. Românii cătă, dară a deveni 
quât se pute mai solidari unul de altul; unirea în Ale- 
xandru şi Mircea deveni și mai. strînsă; qutei surta que - 
eri să aibă Moldavia. .aqueea, aşteptă şi pe România. Nu 

„trecu ânsă moli după aqueastă. unire strinsă şi” Mircea
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muri la :1419 Următorul lui, Mircea nu .fu demn de 
dânsul; Alexandru remasse isolat, ânsă  într'o domnire - 

| apprope de 32 .de anni, putusse faote mult; organisasse | 
jerra forte bine, brace- avea de. ajuns de appărare şi 
“căpitani forte buni. Vladislav, că polon, precum. să Tăs- 
sasse a se amigl cu speranțe de Sigismund, assemenea 
fu impresionat şi de tăria lui. Alexaâdru, şi preferi al 
av de un vecin amicu: 

Astădi Suveranii îşi, trimit decoraţiuni de ordini unui 
altuia, titluri de: cetăţeni. în cuitenire. reciprocă,” cu-a: : 
queasta însă nu se facu de quât că cum ar dereni:u-. 
nul suppus sau vasal 'quellui alt. Pe attunci, în timpii - 
feodalităţii, își diruiă unul aituia dominiuri în jerrele 
lor, şi de unde eră suverani la sine, doveniă cu domi- 
niurile dăruite vasali în țărra quellui lalt. Ast-fel s'a- 
întemplat și Românilor, “Domnii Munteniei 'de unde eră 
suverani la sine, cu dominiurile, „Si ducatele : que pos- : 
sedă în Transylvania eră vassali: Ungariei, Domnii Mol- 
dâviei, de unde eră 'suveragi Ja sine, eu. dominiarile și 
ducatele que li se dărui în Poionia era vasali aques-. 

„tui regat. Lui Alexandru după aqueasti” nucă alianţă, - 
i se, dărui ținuturi în Polonia, şi quând la annul 1421 
îi muri Dâmna, Vladislav nu, întârdi), de a'l facce cu- 
mnat ofteinduri de soţie pe Ringala surora reginei, 

x 

"Moldovenii şi i cavaleri “Peutoni.— Emanuel Paleologul.— Alianță, în con” 
irn: Turcilor. Unguri nu vin la locul de întelnire— Unguri apoi . aceus. 
pe alții de codaci.- — Polonii se desbină de Moldoveni şi. “neră. — Moartei, - 

ni Alexandru. 

Quână la anaul 1423 “Viadislay. avi rasbel CU. căurel- 
lerii Teutoni, s sau ai Tântulai loan, din Rrusia. Alexan- 

dru ttimisse, un un âjutor de 400 eavalleri que desrol- 

  

 



  

tară o bravură din quelle mai. rare. La. Marienit We, 
Moldovenii „se distinserd atâta în quât annalele Poloniei” 
relată, tactica și bravura lor că un „exemplu necunoscut 
în historia, militari După que . seâsseră pe : cavallerii 
Teutoni din cetate, se prefăcurt a fugi, pînă 'ajunsseră 
la o pădure. Acolo altungaţi de inemici, descăllicară, fu- 
sărind apol cu caii în aquea, selbă, Teutonii descăllicară 
și ei spre ai urmări că învinși. Din „desimea selbei, 
Moldovenii „pe descălicate -incepuri a sigei pe inemici, 
ai paralysă, şi quând îi vEdură uimiţi şi întorcând.spa- 
tele, răpede Moldovenii cu: agerimea lor naturale se a- 
ventară pe cai,- se răpediră assupra aquestor  cavalleri 
mode]. din Europa, îi bătară pină la unulși pe. quâţi, 
scăpară cu viaţă li luară prisonieri. 

loan filiul' simperatorului Byzantiului Emanuel Paleo- 
gul, quând se înturnă dela Vienna, dela socru-stu im- 
peratorul Austriei “trecu prin Moldavia, şi avi o. Ospi- 
talitate splendidă dela Alexandru que 1 peirecu pn la. 
Galaţi. Qaând apoi la "1429 Ioan succedi la ' imperiul 
tatălui stu, trimisse amiculăi său Alexandru corână -im- 
periale şi titlu de rege, cum și Mitropolitului mitră pa- 
tiarcale. Alexandra “este tractai de historicii Poloniei, 
și aquest titlu s2 dette îndelung domnilor Moldaviei. ' 

Ungaria, Polonia, România și Moldavia eră dej al- 
liate dela '1412 în contra Tareilor;- duccerea, lui Ioan . 

| Paleologul Ia Vienna, treccerea, lui prin Ungaria, Polonia, 
și Moldavia n'a putut fi de quât spre a le” facce a Sus- 
ține imperiul Byzantin que eră dejă în agonie. La an- 
nul 1426 Vladislav. trimise un, corpu de 5000 căllări, 
Se uni cu oștirea Moldaviei, şi la Brăila: amueastă ar-! 
mată a astept) îndelung pe Sigismund cu Ungurii să viiă 
$i ella în contra 'Turcilor. Manopere însă dela Roma, 
cură pe Sigismund a, nu ajută, pe Byzantini, şi oști- 
tile moldave şi polone așteptară în van. Tot. ânsă - que 
& mai straniu d quă după doi anni tot Sigismund accusă
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„pe Moldoveni de codaci quă. nau venit în contra Tarti- 
lor, şi se pusse din preună cu' Vladislav al Poloniei - 
spre a surpă pe Alexandru și a împărți Moldavia... A= 
Jexandru se văd nevoit, a rumpe pactul și cu unul Şi 
cu altul şi a se alli cu Svidrieil duca Lithuaniei que. 

„&ră, orthodox şi a batte pe Vladislav .pe alliatul stu per- 
fid, Mari perderi tăci Poloniei, de și se alliasse aquea- . 
sta cu Tătarii.' Quând Alexandru se înternă. dela, resbel! 
triumfător, după luarea și prădarea a multor: cetăți . din: 
Galiţia; fă supraprins şi attacat pe din apoi de Poloni 
și 'Tătari. şi treci Duna astru fârte în desordine la 1430. 

Alexandru mai trăi pînă la 1433 'și muri după o: 
domnire de 32 de anni şi 8 luni. „Mircea, I și Alexan-: 
dru 1 se poţ supranumi Romulu şi 'Theseu ai României, 

„Emuli între sine, se întrecură în „apte mari: și “ organi-! 
satore, Alexandru organisb Moldavia după Modelul Alun- - 
teniei: Ministerul, Senatul. administrația, judicătoriele, - 
clerul , armata se 'stabiliră după aqueeaşi systemă, de 
şi Muntenii imită în costume pe Unguri, Şi Moldovenii : 
mai mult pe Poloni. , | 

Alexandru fond monăstirile Moldovița : şi Bistriţa; dot ji 
Metropolia cu domiviuri, cred do episcopie quea dela; 
Roman și quea, dela Rădăuţi, și le dotd cu dominiuri ;ii 
încuragid sciințele, artele și talentul; înţellept, şi de o:. 
bunătate rară recompensd serviţiul şi capicitatea, jer- ) 
tând pe quâz se putea pe culpabili, în quât ţerra, după | 
morte îi deite supranumele de Alexandru quel Bun, A-! 
dlezundru quel Mare. . - | 

In dillele aquestui domn veniră Armenii și Tigani | 
în Moldavia. 
“Alexandru precum semen 'lui Mircea . în virtuţi as- | 

semenea şi în defecte; amândoi cunoscură mai multe fe- i 
mei, si lăssară mai malţi Slii din diverse mume, quare 
fară causa certelor și - desbinărilor, î în amândoă țrrele. | 
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FILIL LUI MIROA ȘI PILIIL Lui ALEXANDRU ]. 

Mirhea. — Daa. — Vlad-Dragu transformat în Dra acu. 

' Mircea Ia lsat mai mulți filii din mai multe femei 
que își dispută Domnia âncă de pe quând trăi el. După 
mârtea lui la 1419 unul din aquești filii a nume Mir- .: 
he, sau: Mirhu, quărui îi dicu şi: „Mircea JI adveni la 
bron.. 
„Dan m, fliul lui Dan II fussesse trimis cu oştire . 
română în ajutorul lui Musă „de către unchiul său Mir- 
cea ÎI. După 'ucciderea lui Musă.: Dan treci dela Turci 
n ajutorul. Byzantinilor; și după multe fapte de arme 
in coutra Tureilor, făcu - pe Sultanul a. abandonă as- 
sediul. 

Dan remâind în Constantinopole, contrăctd multe din 
defectele byzantinilor. que fură mai târdiu aluatul vi- 
hrior din Phanar. Constantinopole eră pe attunci ce- 
tea, de studiuri pentru quine voiă.a se folosi cu stu- 
diul; eră. ânsă și capitala desfreului, .a păcatelor a fa- 
imentalui moral. Junii desfienaţi avea unde a se des- 
heni și mai mult, quei applecaţi spre intrigi avea unde 
ași ascuţi mintea spre rău; ambiţioşii avea “unde a'şi Ie- 
crută complici de complote, Dan, cum audi de moartea 
uchiului stu Mircea Î. şi de snirea Ja thron a văru- 
lui stu Mirheă după que se uni cu toți sogii sti în des- 
Îtnăzi cum si cu mulți filii. de boieri Români que se
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află, acolo; după que formă o adunătură de omeni fi: 
căpitâiu, queru dela imperatorul Emanuel Paleologul !. 
jutor spre a se returnă, în România. Aquesta îi dette: 
“navă mare, Dan se Îmbareo cu complicii sti, veni i 
Marea Negră şi descindă Ja Dunăre. O parte mare.|i 
boieri şi de locuitori. îl proclamară de domnu. De ac 
se incepu resbellul civil în țârră; unii ţinură cu Dan: 
alţii cu Mirhea. Dan cum înveţasse a fi Byzantin, si 
a se facce şi turcu; .querii ajutorul Tureilor,: lirhez, 
al Ungurilor. Lupta fu cruntă. de amândoă Părţile; IL 
învinse și ommori şi: pe Mirhea cum şi pe genera 
ungar Stephan de Lişonţ la annul 1420. 
Dan remasse domnu cu numele de. Dau Il şi don 

pini la annul' 1430, alliânduse qhând cu “Turcii qut 
cu Ungurii spre a sc susține; şi aqueste alianţe i 
făcea de quât a desbină pe Munteni.de Moldoveni." | 

Iar unul din flii lui Mircea Vladu-Dragu, quare, 
quând Dan eră în ajutorul lui Musă, el se. dussesse' 
ajută pe fratele aquestuia Solciman. şi quare acum - 
află în Constantinopole, adund şi ellu oştire, şi basânt 
se pe boierii nemulțumiți de Dan III, veni și descir 
la cetatea: Albă que acum se dice” Akerman unde îl 
tâmpinară partisaniii săi cu o multitudine de oșteni 

„proclamară domnu.. Dan întîmpind cu resbel pe Vlal 
Dragu şi remâind învins, perdi. ȘI capul. | 

Dragu avea nu numai a se mânţui pe sine de p; 
tisanii “lui Dan, ci şi țerra de- toţi discepolii unei şel 
iesnitice şi byzantine que Dan întrodusse. Vladu-Drt 
pe quare Yindeck „Îl numesce - Panpra țiu-Albu, 
determin) a curăți țerra du aquesti Omeni exlusivi| 

„erudi, şi începii a uceide fără misericordiă. 
Sultanul Amaurat Il, audind de aqueste proscripii 

  

1(%) Paneraţiu este tradueţio a numelui Vlad due însennăţă £ tare Vul| 
tent Fa:fant.
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[şi uccideri, aAd pretexte de a'şi punne uu protegiat al 
[stu, pe Radu quărui. îi -dicea “ Prasna-glava. Trimieze 

je aquesta cu. oştire 'tureească spre a destronă, pe Vlad- 
Dragu, Aquesta, șe -luptă: cu vig6re în contra Tureilor, îi 

«vinse şi tăi6 pe Radu și pe partisanii lui. 
Se mai sculară apoi mulţi din filii naturali ai lui Mircea 

|! şi se „proclamară domini în diverse. părţi alle țărrei, 

|desbinându-o în atâtea facțiuni. Dragu îi învinse pe toți, 

și fu forte crudu cu adversarii sti. Din causa crudimii 
(li îi schimbară numele din Dragu în Dracu. Amicii pe 

[de altă parte îi conservară aquest supranume, pentru 

qui și în Constantinopole Constantin ultimul: imperator: 

| aveă, tot supranumele de. Dracu Vladu Dracu domni pînă. 

il annul 1446. A fosi aspru în adevăr; ânsă just și bun 

| ostean. Vom mai. vorbi de dânsul și trecem. În Moldavia. , 

—
—
.
_
—
—
—
—
 

| XII. 

| Fii lui Alexandru |. — Stephan. — Elie, . — Quine "ia,scos ochii? 

i | >? Prate-său.. . a 

|  Alexanpru Ial Moldaviei” murind la 1433; lăsd doi 

| flii făcuţi din doi mume, : pe Elie sau Iliaș şi pe Step-.. 

han. Iliaș, ajunse la domnie, recommandat de  nsuși 

A tatăl stu la mârte, şi temânduse de frate-stu Stephan, 

| puse, de înnecd pe mama -aquestaia. vrând al uccide 

| şi pe dânsul. Stephan se refugib în Muntenia la Vladu- 
(| Dracu, şi prin ajutor” de oştire : dela, aquesta şi dela 

Turei veni a.batte pe frate-său Elie. Lupta fu scurtă: 
| Moldovenii, quea mai mare parte se uniră cu Muntenii 

| și înstalară de domnu pe Stephan. Crima lui. Elie prin 
Quare se suisse la thron întăritasse pe Moldoveni. Elle 

invins se refugid în Polonia la Vladislav Ilagellon. Po- 

Ionii vădând qud Stephan are partit mare în terră, qua  
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sil aibă de amicu, pe de o parte îl recunoscură d 
domnu, iar pe: de alta detteră ospitalitate lui Elie qu 
cu dânsul să pâtă ameninţă țot-d'a-una pe Ştephan, 4 
al forți qua să le fiă alliat credincios. Elie dar fu r€ 

“ ținut cu t6te. onorile în Polonia; 'dar scăpând; intră ia 
în Moldavia, reseuld o parte din. ţerră în contra fratk 

"lui său Stephan, se bătură în dot rânduri; iar la 143 
ajunseră ase împăcă şi prin ' midlocirea regelui . Pole 
niei, a împărți: Moldavia în dos, -adică: în partea de jo 
către mare și în Bassazabia să domnească Stephan, | 
în partea de sus din preună cu Suceava să domnease 
Elie. Domniră astfel amândoi fraţii șepte anni pînă “] 
12444 quând Stephan âflând occasiune, prinse. pe frate 
său Elie, şi îi scoasse ochii, Elie muri după un an] 
1445. Mai domni apoi Stehpan . singur trei anni, și . | 
uccis la 1447 de Roman îiliul lui “ilie. 

XML 

" Uniaţia îu Moldora— Grigoriu unitul.— Domnia la Flarenţa.— Limt 
latiuă se allungă şi se întraduce slavona. — Agitaţiuni sociali în Tra: 

" sylvania. : . ! . 

In aqueastii epoch de deshinare este de însemna! qr 
în“ Moldavia, prin propaganda, . papale: s'a : fost. intrudu 
uniaţia. Grigoriu Mitropolitul ln annul 1435 . recunosc 

„ supremația Papii şi adopto: dogmole Apusului . — Ii] 
“aunul 1439 Damian Metropolitul Moldaviei assistă, |! 
“ synodul delâ Florenţa, pentru unirea Bisericelor, cu în 

“ demn dela imperatorul Byzanţiului de a. adoptă do e me: 
" Apustlui spre a attragge pe Catholici să ajute în coz 
tra Turcilor.— După. un an, la 1440, quână se ir! 

„“alt synod 'în Constantinopole în Sânta, Sophia, 'Damiz 
„=, fa stins din chorul archiereilor că un uniat, şi în loci 

lui susemnb Macariu Metropolitul Nicomediei, 
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Pînă aqni Românii învă ță,. latinesce; servițiul divin 
se făcea latinesce dnpă cum se făcusse mai nainte de 
desbinarea Appusului. actele guvernului, decretele dom- 
nilor, tractatele se fiicea tote în limba latină. Metropo- 
litul ânsă que urmă lui Damian, fiind torte zelos ap- 
perător al dogmelor Răsăritului, allungd limba latină 
din 'biserice şi întrudusse pe qnea slavonă qua să puiă, 
o linie de demareaţinne între Români” “şi Latini que a- 
cum nu mai eră un nume naţionâl ci religional. Exce- 
sul în tote și Ensuşi în zel ne face adessca a căde î în 
mari errori. Hellenii, din. păgâni devenind Chrestini, 
conservend limba hellenică, .nu numai quă aqucasta, 
nui mai addusse la păgânătate, ci le explic)  Christia- 
nismul şi îi făcu ași conservă naționalitatea.  Asseme- 
nea şi cu Românii, limba, latină, ca o limbă cultă și 
precisă ar fi putut. le explică mai Dine! orthodoxia,, și a 
le apptră naționalitatea de a nu expunne în mari peri- 
cole. Limba, slavonă, străină, cu totul “şi fără autori cla- 

"sici îi făcii a înapoi forte mult. 
Pe. aquesti timpi. deplorabili în Transylvania se făcu 

0 agitaţi sogiale între popoli. spre a scutură jugul” feo- 
litrii Servii querea libertatea având de axemplu com- 
munele României que eră organisate cu drepturi muni-. 
cipali cu burgărabii lor, şi pe -un picior de «olonnii: mi- 
Jitare. Agqueastă turburare se allind dnpă mortea lui Si- 
gismund la annul 1437, prin împilarea iobagilor și mai 
virtos a. Românilor din Transylvania pe quari nu numai 
qi nui ajutată quei doi Corvini. Ioan 'şi Matheiu, ci 

Îi şi appăsară pentru quăd nu imbrăgișară catholicismul. 
Numele român se ficii acolo Synonym cu serv, Sau -i0- 
ing. Vom vorbi de Corvini la locul lor, 

«



  

„XV, 

VLAD II DRACU ȘI IOAN CORVINU. 

“Vlad II— Amurat.— Alianță între Turci, Românii | şi Sirbii î în conra, 

„Ungurilor, Polonilor și Muscalilor.— Dănescii instrumente: quelor din a- 

, faro.— Vlad îi curăță, - 
pe 

„Pe quând Moldavia eră. desbinată între fraţii Stephan 
“şi Elie, în Muntenia domniă Vlad III. Pe attunci şire- 
ele Ungariei Albert murind, Vladislav, regele Poloniei. 
“fu invitat a deveni regele şi al Ungariei,. Îuână de so. 
gie -pe Elisabeth, văduva lui Albert. Peste “Turcia la. A 

„ driapole, împărăţia Amurat II, 
Viad III învingând pe “toţi pretendenţii la thron, n'a- 

vea: de adversarii mai redutabili de quât pe Dinesc: 
„sau pe quei din. partitul: lui Dan III. Aquestia, catho- 
 Iisaţi -dejă, eră susținuți “de Unguri.. Vlad- Dracu, se 

- vădu nevoit aşi facce şi el un ajutor: din afard, și „SE, 

determină a se lui. bine cu Turcii. La 1434 se dusse 
în“ persoană, la Amurat II, din preună cu o scortă di 

800 boieri şi aflândul în Assia, îi promisse alianță ŞI 
„ajutor ori quând va av6 resbel în coâtra Ungurilor: 

- Austriei și Russiei. Amurat îi onoro pe toți dându-le | 
masă şii. trimisse în apoi cu mari daruri.! 

  

 



  

| 
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Quând Amurat la 1438 veni în contra Ungurilor, 
Vlad II, și Georgiu Brancovici despotul Serbiei își u- 
niră oştirile cu quelle turcesci la Nicopole, și de acolo 
tecurd în Transilvania, unde devastară tot. Amurat Ânsă 
vălând pede o parie o resistinți tenace la .Herman- 
stadi, și pe de alta, prepuind pe Vlad qus îlamăgesce, 
se reirasse din Trausylvania. - Ie 

Reinturnânduse și Vlad III lu thronul stu, afl) ţerra 
mai mult de guât mai înainte plină de partisanii Dănes- 
cilor. Aquestia vădend urra Ungurilor și a Transylva- 
nilor assupra lui Vlad, luasseră mai mult curagiu,. și. 
nemulțumiți trecusseră în. partea lor, Vlad deveni _ter- 
Tibil, pusse a uccide îu tote părţile o îmare parte de: 
boieri pe quare îi prepusse de adversarii. Terrârea se 
întinse peste tot, 

AV. 

Dineseii sunt susținuți de partitul catholicu.— Ioan Corvin Huniade 6 Dă 
nescu.— Vlad se alliă cu A murat.— Aquesta îl prepune și îl urrestă.— Vlad 
se alliă cu Vladisilav al Ungariei.— Ungurii plecă la bătălie fără oșteni. 
Vlad şi generalii unguri dicu quo ui se pote, loan Corvin dice quo se, 

pote. . 

Partitul Dănescilor eri, ânsă îare susținut de Uniţi, 
şi prin urmare și de Unguri. In Transylvania domnii, 
wm Ramân din quei mai faimoşi que eră din familia 
Dinescilor. Aquesta eră Ioan Corvin de Hunyade: îilial 
unui boier român din familia Dănescilor, a nume Voicu 
Botea. Ioan Corvin, susținea pe toţi- Dânescii, şi luasse 
li Vld-Dracul ducatele Almașului și Făgărasului, que 
Dio aqul eră appanage alle Domnilor români, - a 

„ Vladu-Dracul. vădendu-se amenințat de un' assemenea, 
alversariu redutabil, fi nevoit a se' mai ducee din 
muou la 1440 la Andilnopole spre a salut pe Amnrat
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şi a rennoi legătura de alianță ofiensivă și delensivă 

Aquesta îl quam prepunea dejă, și întăritat de fanatis- 

mul' unui favorit:al stu Phadulah, arresto pe Vlad șil 

pusse la, închisâre în Putnul din Calliopole. Vlad, pro- 

„test de'a sa lealitate şi qua să scape; lăssd în locullui 

„doi filii ai si drept ostatici, -. | e 
= După: que ajunse în România, Vlad-Dracul, se de-i 
cisse a'şi resbună în contra Pureilor,. treci. dincolo - de: 

uniaţi şi se ali) cu Vladislav regele - Ungariei şi Po- 

“loniei. | Pa 
La 1444, Vladislav, de și închieasse o pace pe dece” 

anni cu 'Turcii, xemustrat de Papa și îndemnat de a; 

rumpe aquea trevă.:se determind a di, resbel fi pro-! 

-clamat cu uet mare, cu mari deelamaţiuni și Jurăminte,! 

cu mari preparaţiuni, şi quât oștirea ungurească şi po-" 

lonă fu adunată dim tâte părţile la Nicopole, nu eră mai: 

mare de quât de dece mii sub commanda lui.loan Cor- 

vin de Hunyade. După promissiune veni și Vlad acolo |. 

cu dece mii căllări sub commanda fiului său que se 

numiă, tot Vlad. Vădând ânsă pucina oştire a Ungurilor, 

  
şi cunoscând și puterea și disciplina Turcilor, cum fi.: 

characterul. şi. bravura lui Amurat, 'nui' plăci nici de 

cum aqueastă întreprindere: îi păr. forte imprudente. 

Pe de altă parte Vlad eră, un militar din quei mai dis- 

„_tinși din timpul său, sei cum să înceapă 'şi cum să: 

- susțiă un resbel. Vlad îi pări fârte uşurel. Intrun con- | 

silliu ce se ţin, Vlad îi disse de facă cu toții 

:«Majestate, stea "ţi & pugină, “Turcii sunt mulți și 
„commandaţi de Ensuși Amurat que este un bun: căpi-: 

. 

tan; pe- lângă. aquestea, iarna se appropie, și ai a te 
luptă şi cu Turcii, şi cu timpul rău şi cu lipsa. Da 

vesilor şi a. Veneţianilor=vor batte pe Turci . de o. parte! 
qua credi quă imperatorul Byzanţiului, și flota. Geno- 

pe quând noi îi vom batte pe de -alia, pucine speranțe: 
Byzantinii cunoseu puterea Turcilor;, vor stă că specta- 

! 
1 
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tori să vedă, încotro, & victoria qua acolo să trecă şi ei;. 
Genovesii şi : :Veneţienii suut speculatori: aurul Tureilor 
îi fermecă șii va facce să stea locului. Nan 6 să pui 
credință pe 6meni. „pe duari nu'i mișcă de quât intere- 
sul - banilor, 

“Amână resbellul pe anhul viitor; prepară- -te mai bine: 
"să nu ne întemeiem de quât pe forțele nostre proprie 
Astidi Amurat are mai mulți omeni după sine quând 
ese la vântitâre de uât noi quad eşirăm la resbel. 

Quei mai mulți generali şi magnați Unguri approhbară, 
consiliul lui Vlad. Numai cardinalul Julian. -que aţițasse 

“resbellul aquesta, şi Ioan Hunyade que eră inemicu lui 
Vlad, i se opusseră,' dicând qud Vlad: nu 6 sincer, 
quă line cu Turcii. și de aqueea, le . fate atâtea laude 

„qua să sperie pe Unguri; însă ei nu cunoscu que va 
Să dică fiica şi pericolul şi vor mergt înainte şi vor 
extermină, pe Turci de pe faca pămentului. Regele Vla-. 
dislav, că polon quăruia îi plăcea vorbele mari, “applată 
lui Hunyade și commandd departul.— Vlad âttunci spre 

“a, susținne ondrea Românilor, dette patru: mii de căllări 
sub commanda propriului stu filia spre a mări” dstea 
Ungurilor, și faci: urare regelui de victorie, cum și lui 
Hunyade. 

XI 

Lupta dela 10 Noembriu,— Tureii înving.— Vladislav, și Cardinalul 7 Tu. 
lian sunt ucciși. Hunyade seapă cu fuga. Vlad îl arestă. Ilunşade sc, 

: . " rescumpără.. | 

Armata Ungurilor și a Românilor ajunse la Varna 
așteptând ajutăre și dela loan II Paleologul, şi dela 
Skender-beiu capul Albaniei, cum şi dela futa venețiană 
ȘI genovesă.. » 

Amurat que se află în Asia trecu în Europa Şi îi în-
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“tâmpinb la Varna. Lupta începu la 10 Noembriu 1444. 

loan Corvinu eră generalismul; Regele Vladislav remas- 

se la locu mai singur cu un corp de reservă. În dioa 

d'ânttiu Chreştinii înfrânseră pe Turci: a doa di. numă- 

-rul 'Turcilor făcii qua victoria să fiă în partea lor. .Re- 

cele Vladislav fu uccis și capul lui fă purtat întro 
suliță de. un derviş. Chreştinii perdură  curagiul ; 

între quei ucciși fură şi episcopii -de Erlau și al 

Varadinului, cum și cardinalul Julian quare fussesse 
causa aquestui resbel. Resbellul se termin după cum 
îl prevedusse. Vlad III. Flota genovesă şi Venețiană nu 
numai uu. dette nici în ajutor Chrestinilor, ci facilit pe 

Turci trecândui nsuși în vasele lor din. Assia în ku- . | 

ropa, şi luând quâte pn ducat de fiă-quare individ. By- 

zantinii nici nu se mișcară din locu. | RE 

'Hunyade scăpd cu fugă, și treci Dunărea în Romă- | 

niă.. Vlad, avea multe” assupra lui: luarea Almașului și a. 
Făgărașului şi Ensuși Binatul Severinului; protecția, que 

d Dinescilor adversariilor săi, prădarea que mai. din 

ainte făcusse: în România, insultata que îi făcusse. îna- 

intea . regelui. Vladislav',. divergința de; principe politice 

şi religiose,“îl făcea acum să'și resbune. “Unde -e filiu: 

meu?" îl întrebo Vlad, cum îl vădi înturnânduse în sta- 

rea, deplordbile dela resbelul întreprins cu atâta uşură- 

tate; şi în. dată il pusse în carcere, Intraquestea se în- 

turn şi Vlad fliul, que din preună cu Românii sti nu 

fussesse quel dântâiu de a fugi dela, bătălie. Remasse, 
Hiinyade captiv, pînă que se rescumpără. și dette înapoi 
României. Almaşul, Făgărașul și Oltenia. După. aqueastă 

justă restituire, Vlad ÎI dette libertatea lui Hunyade, | 

  

şi îl petreci cu onori pînă l& Brașov.  
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Ioan Corvin vice-regele al Ungariei.— Allungă pe Vlad Îl și pune po 
Dan 1V.— Vlad restormă pe Dan.— Hunyade bun general, român ânst re- 

negat. Exemplul lui a, fost fatal elementului Român.: 

Hunyade afib Transylvania şi Ungaria în desolaţiune, 
şi contribui mult spre a assicură minţile. Moştenitorul 
coronei Ladislav IV eri, princ de cinci "anni; şi repre- 
sentanţii Ungariei allesseră pe loan Hunyade ' de vice- 
rege guvernator pind vo cresce pruncul regal. Luând 
puterea în mână, Hunyade, numai întârdid de a'și res- 
bnnă în contra lui Vlad III. Se pusse dar în capul u- 
nei oștiri numerose și intrând . în România, allungd pe - 
Vlad III şi pusse în locul lui pe cumnatul stu Dan IV 
Viad se refugid la Turci, și cu ajutor dela denşii re- 
intro în ţerră la 1446. Dan cu ajutor și dela 'Ungurişi 

- dela Domnul Moldaviei, Roman, bătu pe Vlad şi ii tăid 
capul cum șI filiului aquestuia quellui mare. Vlad al II 
a domnit 24 anni, că bun guvernator; bun general, ap- 
părător al regiunnii în contra catholicismului, - appărător 
al Românilor în contra lobigiei. Daqua Hunyade 'ia fost 
inemigu. este quă aquesta devenisse catholicu, şi sus- 
ținea nemeșia ungurească în contra quellor: de o naţiune 
cu dânsul Români, lăssându'i fără nici un drept politicu. 
Hunyade a fost un general mare, însă că un renegat 

“a combătut şi pe: Români şi orthodoxia. Exemplul lui 
lau urmat multi Români din Transylvania. pină . astădi 
lepădânduse de religinne şi de naţionalitate; de aqueea 
“Românii "i-au numit pînă astă-di nuUngari, ci Ungureni. -.
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Se. sprit - şi 'Purcii de erudimile lui Dan.— In luvta dela Mirla Ureuri 
sunt bătuţi ilunșade prins de Sirbi se reseumperă, — Pan IV more, 

  

Dan IV fu un domnitor crud Și vendicativ. nccisse 
pe ori-quare eră prepus de a fi din partea Draculescilor 
quât se indignară şi. Turcii: de barbaria lui. Schola cio- 
coismului în țără, cum: am dis. își are început dela Dă-. 

resci atât în: România 'quât și în Transy-vania, ȘI în- 
ceșii cu furie că tote pestilențele. Magnificența şi he-. 
roismul boierilor prin aqueastă scholă fură  maculate. 
Paşii din Bulgaria avură ordinile Sultanului la 1447 
da a veni şi a pedepsi pe Din al IV. Aquesta. se uni 
la annul 1448 cu Hunyade que veniă a batte pe Trei 
peniru rușinea que pățisse la Varia. Turrii se întâm- 
pinară cu Ungurii pe câmpia Mirle sau Cosova, unde. 
fussesse uceis Amurat.]. Ungurii şi aqui fură băaţi, şi 
Junyade scit a fugi quel dâni6iu şi fu prins de” Geor- 
giu Vucoviei despotul Seriei, şi uu pură scăipă pind 
nu se rescumpărb şi delte ozinticiu pe filiul său. Atât 
eră persecuția Catholicilor în quât sirbii preferiă de a 

„Îacce' eausi commună ci Turtii numai qua să scape de. 
dişii, Ohreştini. Românii ăssemenea lssară pe. Dan şi; 

” îrecoră la Turei. Amurat îi tractd că, nise. instrumente    
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Srbe alle unui despot crud, şi că pe nisce disertori, și 

pusse a'i uccide. Dan IV. nu mai tri mult după nquea- 
stă lătate. Dionisiu - Photind dice.quă fii uccis la Tirgşor. . 

In Moldavia în annii aquestia; pela 18947 Roman avi . 

de adversariu pe vărul său Petra filiul lui Stephan și 

“amicul lui Vlad IV al României; aquesta îl şi restarnd 

în annul umător 1448. Roman se refugid în Polonia, 

și acolo muri avelinat de Omenii cumpăraţi de Petru. 

Aquesta domul cinci anni și muri la annul 1452. 
Stephan III apoi, nepot de suror al lui Elie adveni la 

thron prin ajutorul Polonilor, și după un an, un filiu 

natural al lui Alexandru IL a nume Bogdan III, Id dom- 

ni: și allungb: pe Stepban III. - Se 
„Ast-fel împărți și desbind ţerra după mortea lui A- 

Jexandru I aqueastă' familie de Atridi ai Moldaviei, sbu- 
cinându-o prin resbelle civili peste 23 amni.. 

XX. 

“VLAD IV. 

“Corvin seâte ochii protegiatului stu Stăneiucu qua să complacă Ţui Vlad 

„YI Căderea Ryzantiului.— Corvin își “spală ruşinele.— badu quel Fru- - 

mos uecide pe Vlad IV.— Bogdan IN.— Alexandru II.— Petru-Aron—: 

Ciubor.— Stephan quel mare. 

„Dapb mârtea lui Dan IV boierii țărrei prin allegere 

generală, la 1452 allesseră de Domnu pe Vlad IV ne- 

potul lui Mircea I. Pare quă pentru politică ajută Ia a- 

queastă allegere și loan Corvin, spre a.nu'și perde în- 

“ fuinţa din“ România. Qua să se. arate favorabil lui Vlad 

IV, Corvin nu avu nici un scrupul de a punne a scotte
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lui Dan IV que avea pretenţiuni la domnie. 
- Pe timpul Domniei aquestuia-în Constantinopole Im- 
părățiă Constantin XI, iar Ja, Turci, murind Amurat II 
la annul 1451, lăssasse în locu'i pe filiul său Maho- 
met Il. Aquesta lud Constantinopole la annul 1453 la 
.29 Maiu. Constantin XI se luptă. bărbătesce și cădu 

“mort din preună cu imperiul byzantin.! i 
Am arătat quă Romulu fondo Roma, și. din întâmp- 

lare cu un Romulu August cădi imperiul ci la annul 
1467. Tot assemenea fi: și cu imperiul Byzanţiului: 
Constantin quel mare îl fondă, şi cu . Constantin XI se 
termind. . | a 

La annul 145: Mahomet II trimisse la Duntre oste 
numervsă spre a străbatte în Europa. Aqui Corvin își 
spăld rușinile pățite de mai "nainte; 'qnăci. înfrânse pe 

ochii protepiatului și consângelui său, lui Stanciu filiul 

Turci. — la annul următor Mahomet IL veni în persGnă : 
cu oştire mai.:mare, şi Corvin, având în ajutor și nisce 
cavalleri cruciați, iarăşi bătu pe Turci. De attunci Hu- 
nyade își făcu un nume european. Nu trăi însă mult 

- după aqueastă victorie, quici muri la annul 1456. 
Tot pe aquel timp la annul 1455 Radu UI fliul-lui 

Vlad Il veni dela Turci cu oştire şi având partit mare 
„în țârră, băii pe Vlad IV, șil uceisse la Tirgşor. A-. 

questa, advenind la thron nu domni mult; pentru quă 
eră forte sfemeiat; După dânsul veni frate-său Vlad V, 
Ja annul 1456 și el fugi la Turci, dela quare 'uasse 
multe viţiuri; Ellu este Domnul quare sa numit Radu 
quel Frumos. a 

* 

In Moldavia, pela 1452, quând Bogdan UI quând. 
Alexandru II,.domniră doi anni. După dânsa! advenl la 

„thron Petru: IV supra-numit Aron quare a uccis pe 
s 
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Bogdan III. Aquest Petru Aron veni. cu ajutorăl. Ungu- 
„rilor şi domni numai doi anni. Se mai vede în aquest 

interval şi un Ciubor-vodă. Aquesta însă - se, pare quă 
nu a fost domnu ci un general ungur a nume Ciupor 
quare venisse cu Petru Aron, şi quare după mortea lui 
Aron îi lud locul quâte-vă luni pînă fu allongat. . 

Vlad V ajută prin oștiri pe Stephan quel. mare “al 
“ Moldovei spre a veni şi a'și luă thronul părintescu din 
mâna assupritorilor, la annul 1456. 

 —— ———



1 BBOCHA A ATREL 

YINDICTA: 

L-, - 

VLAD V ȚEPEȘ, 

-. Catholieismul şi Islamismul își disnută dominarea lumii.— Popolii, sunt 
vietime.— Panatismul. — Vlad Y jură resbunare tutulor victimelor. 

Mai "nainte de căderea , Constantinopolii, si după a- 
queasta quâţi va anni, amâadoă domniatele  danubiene 
eră sbucinate cum sa vădut de resbelle din întru şi de 
din afară, din. causa filiilor naturali ai lui Mircea I şi 
Alexandru I; causa âusă quea mai, mare a fost fanatis- 
mul religios al Turcilor de'o parte și al Catholicilor 

„de alta, que iși dispută dominarea popolilor, şi scullă 
frate asupra fratelui, adressânduse la patimile lor. Lege 
constituții, datine, tote eră, călcate în picioare, fiă-quare 
eu puterea și cu protecţinnea sau, catholică sau musul- 
mană, trecea la thron peste cadaverul. şi lumina ochilor - 
fraţilor săi 

Vlad V, filiul lui Vlad-Dracul, "împins de uraganul 
veudict i generali cu sabia în mână, fără adunare și al- 
legere. generală îşi deschise drum Ja Domnie la annul 
1456. Om plin de energie. și de resbunare, suferind 
multe din partea Dinescilor alliaţi ŞI consângi cu Ca 
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tholicii, avend. a resbună mârtea tatătui său, consângi- 
“lor săi și amicilor aquestora, mortea tutulor boierilor 
conservatori i instituțiunilor lui 'Radu-Negru și Mircea 
inemieu neimptcat innovaţiunilor şi imitaţiunilor după” 
feodalitatea Catholică din. Ungaria şi Polonia, se deter- 
mind din preună cu viața să'și sacrifice şi “numele ' şi 
ondrea, şi sufletul, numai să curețe țerra de cangrena 
quea mare, Vlad V. appără în România că geniul rEs- 
bunător al ei împellițat întrunul din descindenţii lui Mir= 
cea, descindent al Negrilor-Bassarabi.. Just pin la ox- 
tremitate, se decisse a nu mai iertă nimicu. Jurd pe 
țepă, cu tot focul urrei cum un pietos n'ar jură assupra 
Urucii. Vai de inemicul Patriei, Religiunii şi al cuge- 
elor salle! țepa îl aşteptă ! 

IEI 

Heeatomboe tui Vlad V.— Mutheiu Corvin devine: rege.— 'Tractatul lui 
Vad VW. : 

, 

După que mai ântâiu îsi form 0' armati consideta= 
bile bine organisată și bine ţinută, nu mai avi. amici 
de quât pe soldații săi. Peste 500 de boieri que eră în 
relațiuni cu Ungurenii şi cu Diăneseii, que se încercă să 
introducă în a) smorturi feodale, pusse șii tă:d fără 
nici O, mustrare de cuget; peste 20 mii Ymeni din țerră 
de assemenea principe și aspiraţiuni făcu. să dispară 
dintre quei vii. Patru sute de Sași şi Ungureni que se 
afla în țerră cu propagande . contrarie. liber tăților . Româ- 
niei şi Relegiunii ei, îi adună întrun magasin şi pusse 
a le da focu. Probă quă n'a fost el începătorul qauestui 
ru, este epistola Comitelui Xlichaiu Silagi unchiul și. 
tutorul regelui Matheiaș,către Sibineni, pe quari îi mu- 
stră quă ei au suppărat pe Vlad V.*) o 
ata 

(*) Vei Ohronica Rominilor de G. Sineai, tomul 11, pag. 28.
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Treci după aqueasta în Transylvania, arse Braşovul, 
şi trasse prin țepă o mulțime de Sași dinaintea Biseri-. 
cei Sântului Iacob, la annul 1457. 

Organisând țerra milităresce, pedepsind cu rigvre și 
“cu dreptate, ne iertând nici o faptă rea, că, un alt Dra- 
con al Athenei, applicând pedepsa cu mortea la quea 
mai mică abattere din legi, prin terrore eși la căpătâiu 
de. a moralisă țerra şi a “stabili securitatea publică. Da-. 

qua eră teribil cu din Români, nici o tigressă nu 'şi-a 
app&rat puii mai. cu furore în contra inemicilor, pre quât 
Vlad V “şi a appărat Românii în genere în contra Tureilor - 
si altor inemici de din afară și. “dia întru. 

Pe timpul lui, în Constantinopole. împărătiă Mahomet | 
II; în Ungaria după mortea Regelui Ladislav de şi: 
june încă" fu alles de rege Matheiu Corvinu' filiul lui 
Ioan: Corvinu prin mmidlocirea: unchiului s&u comitelui Mi- 
chaiu Silagi.— Aquesta, cum ajunse la îhron Ântâiu pe 
unchiul şi “ficătorul său de bine îl pusse la închisore. 
Que avea dar să aștepte Românii din Ungaria dela un 
assemenea Român? — 

„Iar în Moldavia domni Stephan que se supranumi 
quel mare, ajuns la îhron &nsuși prin ajutorul lui Vlao. V. 

Voind să assicure drepturile Enmâniei şi să.le ap- 
pere apoi, şi vâdend puterea Turcilor que luaseră, dejă 
Constantinopole, Vlad V se aduni cu Metropolitul şi cu 
toți boierii, și prin consilliu general se decisse a în- 
chieii, un tractat nuon cu Tureii, a întră din nuou în 
confederâţiune cu Turcia. recunoscând supremația  Sul- 
tauului. Trastatul- lni Mircea se renoi cu prefacceri . în. 
folosul Româbiei, și ca oblisări mai multe din n partea Tur- 
ciel.: Aquest traetai, s'a încheiat la 1460. e 
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AC aucueesi 

e AULA 
Da menta rupere şi. 

III, 

Turcii qucr copii.— Vlad Y. refusă și facce alianţă cu Vatheiu Corvinu.— 
__Hamza-pașă în ţepi. — Vlad declară resbel şi trece Duntres 

Nu treci după agueasta, şi chronicarii pămenteni dicu -. 
qui Sultanul trimisse firan invitând pe Vlad V, qua 
să viii singur cu : peșkeşul annual sprea se închină 

Sultanului; şi pe Inns& aquest peskeş să 'mai' adaoge 
și quâte :500 copii de Român' pe fiă-quare an.— Din 
aquesti copii tureindui făcea imperul, Otoman . iani- 
ceri. — , 

Vlad V, respunse qui peșkeșul îl trimitte, quici îl 
îndatoreadă înscrisul quare tot: assemenea . îndatoreadă 
pe Sultanul îatru a nu quore mai mult, nici venirea 
Domnulul înaintea. lai, nici copii țerrei. E pre mult disse 
Vlad. şi eu ram jurat să fiu just; vai de omul que 
își va, călcă cuvântul sau înscrisul. 

Vlad intr'aquestea, făeii' un tractat de allianță. cu re=, 
gele Matheiu al Ungariei, Ja .1461, vâdând pretenţiunile 
'Purcilor. Sultanul se înfarid audind respunsul lui Dan, 
si trimisse ordini lui Hamza-pașă dela Vidin a intră cu 

oştire. în România şi cu ori-que prețu a sedtte din Dom- 
ne pe Vlad viu sau mot. | i 

Quând Hamză intrb apoi în ţerră cu Turci, Vlad pussc 
mâna, pe dânșii și pe toți ordond ai tragee prin țepă, 
formând o pădure de țepe între quari u ]ui Hamză, eră 
mai 'naltă de quât a tutulor. A 
“Vlad nu mai aștepte săi declare Sultanul resbel ci 

treci Dunărea Ja 'annul 1464, devasto Bulgaria de Jos, 
uctisse peste 25 mii Turci, ariciând locurile de ţepe,



IV. 
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Mahouet Il cu 250 mii Torei iatră în Romania. Bătaia dela Foxani și 
retraegerea de. la Tirgovişte. - 

 Mahomet IL. înfuriat. de aqueste sciri, se pusse sin-. 
our în capul unei armate de 250 mii Turci şi trecă 
Dunărea. Nu ajunssesseră încă la Brăila quând.. Vlad .;, 

„ ardicasse toţi locuitorii și ji. trăgsesse lă munți. Turcii 
aflară pretutindeni țerră desertă: nici om; nici vită, nici 
de mâncare. Credură dar quă lumea e speriată şi qud. 
a fugit de frică. Aqueastă îi făcu să 'naințese cu înce-' 
tul fâră temă şi fârd a Ică nici o măsurii de preveghi- 
ere.: Vlad-işi împărțisse oștirea: o parte o ținea cu sine 
la locul de: pândă unde se afli, si alta o trimessesse la 
hotarele Moldaviei.- Stephan ajutatul de Vlad a, se sui la 
thron, eră aliat cu Turcii Și cu Tătarii și venit al batte 
pe. de o parte pe quând Turcii se. vărsă că un torrent 
2] batte pe de “alta. Vădând qui Tareii tăibărisseră spre 

„A pelrecce ndpte și quă nu au nici veghii, nici măsure 
“de appărare, Vlad se informb de situațiune campamâa- 
tului. turcescu şi casmandd attacul. In midlocul nopții pe 
quând quei mai mulți Turci dormiă, Românii eu torţe 
apprinse se răpediră în midlocul lor, şi Vlad commandă - 
tote attacurile. Pînă la dio tăiară pe Turci în desordine, 
ȘI hă-quare din -ei voind să se appere și nesciind în quiue dă, se ommoră între sine. Vlad voiă a străbatțe - 
Pind Ia tindele Sultanului. şi în întunerecal nopții înne- meri tindele și oștenii a: doi paşi cu quari se băti pind la alba dilei. Malţi “Turci periră în aqucastă luptă: că- 

).    
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dură însă şi 1000 de Români în mâinile inemicilor. Sul- 
, tanul la (io ordond'siăi taie. Aqueastă,. bătaie s'a întem- 
“plat îni câmpia 'Foxanilor. La dio, Vlad. se trasse spre ”- 
Tirgovişte. - E 

YV. 

Mahomet II urmăreeee pe Vlad la Tirgorisce. Pădurea de. ţepe. Multă 
crudime, mult zel. Mahomet termino ci intriga quâte nu putu faece cu 
forța. Radu que! frumos se proclamă domn. Vlad. îrdeee la Afatheiu £,. 
crine cu Unguri, se învinge. Ungurii ajută, Ungurii îl arrestă. Quino 

eri, Matheiu. 

Mahomet IL urmări pe Vlad către Tirgovişte de unde 
aquesta se retrăssesse deji cu  lăcauitorii la. cetatea Po- 
ienarii qie o 'construisse ellu. Alahomet la approprierea sa 
de aqueastă capitală, remasse îmmărmurit.. quând vădu 
o pădure de 20 mii ţepe prin quari fussesseră traşi 20 
mii “Țurci, în midlocul quărora mai "nalt se afl: Hamză 
în vestiminte -roşii. La - spectacolul aquesta Xlahomet IL 
suspind, și disse: “multă erudime. mult devotament! nu 
“ia. quine-va aşi de facil ţârra, unora assemenea bmeiii“ 

Mahomet veni la. mâini cu un corp de. 6000, căllări 
que Vlad lăssasse al'observă, (pentru qui el dela Poi- 
enari plecasse înaintea lui Stephan spre: Moldavia).. Ma- 
homet, impresionat de qute vedusse și mal vădend re- 
sistinţa -Românilor, command departui înapoi către Giur- 
giu; și se încercă a facce prin inbigă. queea ce nu 
putusse facce cu forța. Se decisse ase adressă la ne- 
mulţumiţi. După que Turcii devastară tot în trecoerea 
lor: prin Bucuresci pină .la Giurgiu, Mahomet treci. Du- 
nărea, și lăssb pe Ali-beiu. cu o parte de oştire spre 
a susținne pe: Radu quel Frumos. Aquesta se qice qui 
eră frate lui Vlad; trăind ânst cu Turcii, contractasse 
învâțurile lor, "Iar fi plăcut să facă din țerră un pașalik 
Eră dar candidaţ favorit al.Tureilor pentru. quă le pro- 
missesse alle închisă țerra.
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Radul se adressă la. Boieri, le deserisse crudimile ui 
Vlad, tăria şi puterea Turcilor, adăogind quă au să mai 

"vilă în țerră şi mai numeroşi, și quă mai bine să a-, 
bandone pe Vlad, de quât să susțiiă un despot qnea 
addus şi va- mai adducee peire pe ţârră. Ast-fel stătuţi 

“ Românii. de neroi, şi de sufferințe, trecură cu toții în 
partea lui Radu și îl proclamară. de domnu, Dunăscii 
iar, se mai află mulţi în ţerră. 

Vlad strimtorat şi "de Stephan se văd nevoit. a se] 
refugii în Ungaria la regele Matheiu cu quare eră dejă,: 
în alianţă. Se întâlni cu aquesia la 'Curda, și deacolo! 
Vlad cu oştire ungurească şi cu regele Matheiu intro 

din nuou: în țerră. 
Radul cu boierii și oştire eşiră înaintea regelui Ma: - 

theiu, şi arătară qud voiescu pace, qud n'au bătaie cu; 
“nimeni, și quă nu voieseu de quât a: ascăpă de crudi- 
mile lui "Vind. Radu se mai înţellese iar cu regele Ma-: 
theiu, îi offexi ducatele Almașului şi Făgăralui que pină 
aqui le avea domnii Români: Matheu vădând -qu5 Radu 
avea: patit mare, qui Vlad nu mai eră: “posibil, vEdând:. 
apoi qud î se promite atâtea folâse, nu numai qui în- 
torse spatele lui Vlad, ci pusse ancă îl închise la Buda 
unde stetto prisonier « dece anni. 
"Radu ajunse la domnie. și se recunoseii  într'ânsa ȘI. 

. de Turci şi de Unguri, oflerind Ungurilor Almașul 
Eigăraşul, şi 'Turcilor dreptul de a cousideră pe doi 

„că pe nisce paşi Turci cu doă tuiuri.. De aqui înainte 
„domnii, de unde: Fă independenţi . deveniră în: adevăr 
tribatari Turciei - ş i, perdură doă ducate” din Transyl-, 
vania. : 
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Pentru Mathciu în Ungaria şi Transylvania, 'daqua că “rege” al Unga= „iei avca-interese de â mări aquest regat cu. perderea “Românilor de' din- quaci de Carpaţi, unde fia fost simtimentul de naționalitate pentru quei do dincolo ? Nici ua drept politieu, pentru 'denșii făzo numai de sar file ptdat de orthodoxie și prin urmare de "naţionalitate. Din causa aquestei "Persecuţiuni, tote familiielo iliustre române din Transylvania; devenind vatholice, treeu astădi de familii ungare. . Glorifice-se 'quine are interes eu Ioan şi cu Alatlieiu Corvini, quoei Românii: în genere, nâu que dicee de denşii de quât qucea que pot diece Grecii de aqueia dintrai lor, que au - adoptat Islamismul și au ajuns Paşi și Viziri.— Daqua” sunt dot inte- xese, unul al împilătorilor şi altul al impilaţilor, daqua & un prineip al espotismului și.altul al libertăţii, -orthodexia a fost. partea, împilată și în Tarcea și în Ungaria, orthodoxia a purtat în. sinul stu principul li- bertăţii, pentru quo a fost v protestaţio viiă şi necontenită: . 

STEPHAN V. QUELAARE, 
Stepkan bate pe Poloni și închie tractat—. Bate pe Seiui—. se 'alie” eu e Tureiirși Date pe Va 

Aquesta a fost nepot alui - Alexandru -quel. bun, și filiul -al lui Bogdar-Vodă. Ajutat cu oștiri dela -Vlad V, veni îu Moldavia şi. a!lungo- pe usurpatori. Pet:u Aron se refugi la legele Poloniei. Stephan „Pentru acueasta - treci fruntarele și. deprado ţinuturile Poloniei, pini qne constrinse pe rege a îinchieii, un iractat de pace 'la ar- nul: 1459, cu mari. fol6se petru Moldova, Ambele State prin aqest tractat făcură alianță oftensivă. - pr 
Aqueastă allianți făcu pe” Stephan'a deveni ingrat către Vlad V, que îl “ajutasse, Vlad se alliasse cu Ma- theiu a! Ungariei,, Stephan nu vedei, în Unguri de quât „nisce protectori ai lui Petru Aron -que le. didesse ce-, tatea, Killia. Stephaw, dură que îşi îmmulți și -organisd bine oștirea -trecil la annul 1461. JA: Stcul. și îi. prădo forte, Quând la 1461 Mahomet II, trecă -în România în cortra, lui Vlad V, Stephan se allid cu “Tarcii, „Spre.a paralysă, operaţiunile” de Tesbel.alle aquestuia, . 
La annul 1865 veni şi Iud cetatea Killia | dela, Ur-



“ prădare a. lui. Matheiu, Ștephan întrd din nuou în Tran- -. 
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puri şi cetatea Albă, coprinse ținutul Putnei que 'piuă 

aqui fussesse al Remânlei. La annul 1467 - Matheiu al 

Ungariei, spre a'şi resbună, de prădările - que făcusse 

Stephan. Secuilor, intră 'cu' oștiri. în Moldova și arse și. 

prădo. Tortuşul, Bacăul, și Romanul, Stephan îi uccisse 

„Ia cetattei "Baia vre 10 mii de oșteni și "1 făcii să sca- 

pe cu fuga şi cu o săgeată în spate,— Pentru aqueaslă 

sylvania și devastb regiunea S&cuilor, “pin  constrinse 

pe Matheiu a închieiă pace cu Moldova, la 1468,':0fle-: 

" zindu'i și quâte vi, cetăți cu dominiuri în Transyl- 
ui vania. - - N 

După împăciurea cu Ungurii, în aquellași "an, Ste- 

phan bătă pe Tătari şi lud prisonier pe. -Carzicu fliul 

Khanului:— Secuii, spre resbunare detteră. ospitalitate . 

ui Petru Aron que fagisse din. Polonia la denşii. îi det- 

teră. si ajutor spre. a batte pe : Stephan.. Aquesta” batu 

îi pedepsi aspru... Pi 

pe Petru Aroa şi pe Săcui, intro apoi in ţinutul lor şi: 

VU 

= Stephau şe emaneipă de alliauța- cu Turcii şi intră în reslel cu. Radu 

-1Y — Dâmna şi filiete lui Radu captive la Stephan.— Stephan Domnual. 

Seauilori— Disfata 'Turcilor la Bătaica şi pacea între Munt-ni şi Molde= 
veni la. Romnicul sărat—Stephan îa de socia pe Voichița filia lui Radu 1V. 

: La annul 1470 Stephan începi a întârce spatele 'Tur- 
cilor cu quari se alliasse, şi. qua să se emancipe de a- 

queastă allianță ge -deitermino a batte în România pe 
Radu IV, : favoritul și ajutorul Tureilor. Arse Brăila, 
iar Radu intră în Moldavia, şi Muntenii -se întâmpinată 
la Soci, unde se făcit o bătaie cruntă. Radu înfiânt se 

„retard în napoi.— Dupb 3.anni: Stephan iar. declaro : 
resbel ui Radu, La 1474-Moldovenii -cu - Muntenii . se î    
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Dătură la Romnicul Sărat. Radu perdând bătaia se re- 
trasse în apoi... Stephan îl urmari pînă îni Bucuresci; 
Radu: se vădu nevoit a fugi la “Turci. Averea lui Şi 
Domna Maria, şi dos filie. cidură îu mâinile lui Stephan. 
Vingătorul se vădi nevoit a se” îituriă, în Moidavia, 
qădci în lipsa Ini Guvernatorul Transylvaniei Blaş in- 
trasse acolo cu 6000 de oșteni. la România lăssd domnu . . 

„pe Laiot Bassarab. Cum ajunse în Moldavia bt pe Balş 
și urmărindu'l în Trausylvania, se declară domn al Se 
cuilor; rezrută apoi dintre dânşi un corp bun de oştire 
şi. cu aquesta, din preună cu: ai sti, eşi. înaintea, Tar- 

- cilor; qudei Radu que! frumos venisse cu oștire turcea-" 
scă şi allungăsse pe Laiot; iar Soliman pași înaintasse 
pînă la Bărlad, Turcii avea oştire multă; Stephan avea 
40 mii de Moidoveni, 5000. de Săcui şi 2000 de Po- 
loni.- Bătaia. fu disperată. Moldovenii. înfrânseră pe Tur- 
ci şi îi allungară piud peste Dunăre. Patru paşi cădură 
morți din preună cu mii de soldaţi. Pină la 100 “de 
stâguri li se luară; prisoaierii fură: toți ţrași.prin tepă. * - 

„ Allungend pe “Turci, Stephan se întârse: către Radu 
favoritul Turcilor que veniă în . Moldavia; trimisse- mai 
ânteiu pe văzu său Alexandru sau Șindrea în conrta 
lui; aquesta perdu și bătaiea și viața în luptă, Veni. a_ 

pi singur Stephan și înfrângând pe Radu, îl -urmăr; 
pină la 6 anicul' Sărat,: Acolo. Boierii din ambele părț; 
din preună ci soli înadins trimiși dela Casemir regel! 
Poloniei: stăruiră a se faaze pace; și de unde pină a 
qui hotarul între România și Moldavia fussesse 'Tortugu- 

„ acum se pusse Milcovul:.Stephan în annul.aquesta (1475 
find quă îi murisse Dâmnu, luo pe . Voichiţa filia Iu) 

Radu IV de soţie: iar pe Dmnă din preună cu queea-i 
„Dltă filie o trimisse cu onori la bărbatul să-Radu. 

—————
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AMahomet II, declară resbel lui Stephan.— îi doclarară și Radu IV.—-Ste- 
phan se desparte de Yoichiţa şi o trimitto-la tată stu.— Matheas şi Ste-, 
Phan își addueu a minte de. Viad V.— Radu 1V: cade.— Vlad. V, se real- 

N ăla Domnie, o Da 

“- Mahomet II, după rușinea. que păţisseră ai sei la Bir- 
Jat, se: prepa:d cu oştire şi mai mare a întră. în  Mol- . 

davia.- Ungaria si: Polonia. În. România nvea de auxiliar 
Ss) . N ” e y 

pe favoritul. său "Radu: quel. frumos, quare nu ptiqin rău 
putea facce şi lui Stephan şi lui. Matheiu al. Ungariei. 

* Radi quel Frumos; după preparativele Turcilor, începi - 
de: mai: "nainte ostilitățile în” contra lui Stephan, .dicând 
quă voiă alui înapoi: dela: Moldoveni ţinuturile que . a- 

questia le luasero dela Români, “adică Iulia, Alba, și 
tinutul Putnei. In aquea epochă âasă, a restitui aquelle 

"părţi României eră 'una cu a le prepară spre a le dă i 
peskeș 'Turcilor: patriotismul lui Racu „eră forte filş. și | 

hypocrit. 
. Stephan! cunoscea; şi monojsrele * Tureilor, : și. hypo-: 

crisia Prumosului de Radu, 'și amicia falsă a Unguri-! -| 
lor: şi Polonilor:. mai mult 'de-quât tote ânst nu mai. 

puiii suferi rolul neomenos que jucă. Radul şi se deter- '; 
- mind a, înicepe dela dâusul, al perde cu ori-que. precu,! 

Se despărți în dată de Voichiţa, o trimisse la tatăl său 
şi se înţellesse “de: aprope cu Matheiu al Ungariei,-: 

Acuma (la 1475) şi Stephan şi Mathein își addusseră 
aminte de Vlud V que jiicea de dece-aimi în închisore 
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la Buda: acum le eră. la. amândoi necessarie. talentele. 

„militare alle aquestui om que -zevenisse spăimâatalliul 
Turcilor. Matheiu deite libertatea lui. Vlad V, şi "1 tri- 
misse Ja Sibii cu scrisăre către “Magisterul Thoma „spre, 
ai da tot ajutorul qua st reintre în România... - 
„Stephan :acum se Înţelesese cu Băthory..Istfan.  Dom- 

nul Transylvaniei; „amândoi, întrară în România de -a-: 
mândoă părțile. şi despre. Milcov. şi. despre Turnul Roșu. 
Radu IV. strimtorat de tâte părţile, fugi în, Braşov. A- 
colo Sașii prindendu'l îl detteră.în măinile. lui St-phan 
quare pusse şi îl tăid în dată, 
Vlad V „se stabili din nuou pe thronul României... De 
unde în Domnia dân(âiu purtă numele de 'P&pes; acum 
i se deție. supranumele de Câlugărul; din causa mârty- 
rului de dece anni. “Turcii, se speriară quând vălură 

„quă au'a facce de aqui înainte cu Vlad.:Țepeş. -şi . en' 
Stephan pe quare tote Statele străine îl: numisseră, dejă 
quel Mare. Mai, îrtârdiară dar. expediţiunea Spre a: se 
prepară, mai bine. Se încercară a facce quâte-va incur-; 
siuni. şi pugini se înturnară înapoi. 'Unirea acum . eră, 
sirinsă între domnii Romani şi între-Unguri. .... 

Vlad filiul lui Radu IV que! Frumos, agil la Turei! 
qua prin ei să viiă la domnie. a i 

Turcii trecu Dunirea.— Vlad V'le resiste și se retrage tregându'i la munte 
„Paul Chonesul.— 'Tureii sunt bătuți la apa Vinerii 

- La 1479, Ali-beiu inemicul „lui. Vlad V treci.-Dună- 
rea'cu 100. mii Turci assupra lui Vlad şi-a Ungurilor 
Românii audind . de numărul. “Turcilor, - se - trasseră. la. 
munți. Vlad le' ţin: pept,. trăgenduse” tot - spre munţi | 
Pind se va: uni cu oștirea nngurâscă din. Transylvania, 
Acolo Istfan Bathsry Domnul ţărrei,. adund 'pe lângă .



166... 
pe 

Ungurii sti 6ste de Români, de 'Saşi și de Săcui, cu 

quari -venl ase uni. și Vlad.. In Temisiana eră ban co-. - 

mitele Paul Chenesul - (*). In 'pregiurul aquestuia . că 

Român 'se adunari toți Remânii 'Temisiansi. și . formară 

o oştire respectabile. 1 
- Ali-beiu. urmărind “pe Vlad, întră în: Transylvania Și 

“paint fără „resistinți „pind 
liată vrea săl' puii la mijlocu— Bathosy Istfan.. îl -fn- 

“tâmpino' la. apt „Vinerii,: și -acolo începi .bătaia... Sașii şi . 

Secuii fură: tare bătuţi. Românii și-Ungurii: resistară cu” 

vipbre.. Turcii se credea, vingători, quând 'de o dată pe” 

Ja spate îi supraprinde şi îi attacă Paul. Chenesul: cu: 

'Pemesianii sti. Abil cu fuga 'scăpară pucini din “Turci. 

dintre amâudoă focirile. -Ali-beiu iu nevoit. a se travesti: 

că un purcar și. şa sirăbătă cu! fuga prin munți și sel-" 

be. pînă treci: Dunărea în Turcia. -Campamentul Tarci-) 
lor întregu, cu arme, bagage, bani, căqu: în. mâinile 

vingătorilor. Peste 30 de mii ciqură morţi înacâstă bă- 
îaie, afară de prisonieri. După victorie Crestinii 'oșteni 

ficuriă :ospieț, mare, în: sunetul  'musicei, . mulțumind “ai : 

-Dumnedeu; :apoi * plânseră pe, quei morţi, şi se occupară 

de iîmmormântarea 'lor. - (A | 

ce 

-(%) Despre numele chezez, G. Sineui, tom JI: pag. 50 dice quo au venit: 

“4 Românii” cu dânsul din Moldavia, quând au fugit în. Transylvania din . 

“ “ oausa 'Pătarilor, şi-l au luat dela Paeinaţi și+ Comani. „Noi credem | 

"quo chenaz este o corruimpere, 4, vorbei chnesi,. san Ahnâzi slavone que ; 

însezvutdă : cap archont sau principe. Lui Paul ehenezul, îi dicu.au- | 

:- torii. eontimporani şi Paul -de Canisa, comite 'al Temisianei. Aquesti. 

„„cherezi între Românii din Ungaria unii eri numiţi. da -dreptul de Re- | 

::tz0,'și alții se allegea de popol- Quci numiţi de rege avea drepturile | 

„» nobililor; adică ficea quât opt oameni prasti:” iar-la aleşii de ROpOl+ 

“un chenez făcea numai quât dvi dmeni . proşti Ast-fel”și în hierarehia 
„- nâstră / veenie, prin serviţi 
„.„.Yoturi, opt şi do& spre-ilece voturi, pupo o inare capacitate. “sau. Un 

“lung .serrițiu, şi se dicea” boier de doi-spre-decd, o 

Ja Alha-Iulia.—, Oştirea al- 

Ur ajungea quine-va a ave dot.voturi, patru - 

, 
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Paiazet “ întră în n Moldavia. — Stephan se tine Ja defensivă, dctăsat 4 de 
allianții £ săi.— Vlad Y. delăsat &.nevuit- a fiece queca que.a făcut Ste- 

, a, han 

“La anul L 1481, murind" Mahomet II, îi succedu Ba- . 
iazet II. Aquesta spre a spălă rușinea "Tarcilor, şi spre 
ași împlini cugetele' de conquistă, se . scu'd, singur la 
annul 1484. cu putere mare și treci Duntrea în Mol- 
davia în” contra lui Stephan; lud Killia şi cetatea, Albă - 
prădo. quelle din pregiur,, Iarna venind im pedică opera- . 
(iauile de .resbel, Stephan V retras la munţi queră după .. 
Jegăminte, ajutor" dela Matheiu, al: Ungariei şi dela re- 
vele Poloniei. .. Ă . 

„ Matheiu eră,. în resbel « cu Austria şi nu putii facea 
nimicu, ' Casimir al. Poloniei abiă îi dette vreo 3000 de 

„căllări, după mai multe. ceremonii și smorfuri de -su- 
- zeranal Moldaviei. Secuii, se rebellasseră și întrasseră - 

în Moldavia, Stephan îL curăţi: iar pe Tarci: nui. putie | 
scâtte- din Ril:ia şi' cetatea Albă. Se resemnă şi se, ținit 
numai în defensivă. “Stephan. sciă “din. trădiţiuni și “din 
experiință quine sunt: din. natură Ungnrii și Polonii, ÎL 

- mai Scid iară că nisce brage. alle Pa :pismulti. în. părţile 
iqtestea. Acum îi cunoscii și -mai "bine. 'Căutd “dară -a 
se ține prin .propriele salle- mijlâce, ȘI a “se . strecuri, 
cum vă pute cu: polirica după timpi.— „uei tari mai 
adesea sunt sinceri; quei fără puțero- mai; adesea sunt 
nevoiţi a alergi la tă” şi Ensuşi la- astuțiă, ai
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Queea quie se întâmpl lui Siephan, aqueza suferi şi 
Vlad V. Amăndoi în spate cu Turcii, şi delăssaţi. de Un- 
guri și de Poloni,. fură, nevoiţi a luă cu binele și pe u- 
nii şi pe alții. spre a timporisă; fură nevoiți Şi Ensuși a 

fi unul în contra quellui lalt qua să potă împtcă pe que 
mai tari, adică pe Turci, Vlad V, de şi nu se arătă 
ostil Pureilor, însă se înțellegrea pe ascuns cu Ungurii, 

“pentru quă seiă la Turci pe adversariul său Vlad VI. 
Qaând, Turcii au luat Killia și Alba, se dice” qă Și 
Viad V. s'a aflat la assediu în. ajutorul Turcilor; duâad .. 
iară “Turcii se prepară. la: annul 1492.spre a întră 'în 
Ungaria, Vlad V însciințb pe ascuns. pe. Bathory Istfan . 
prin Sibineai despre preparativele. și  manoperele Tur 
Glorie Ra ai 

ie 

i 4 

YI laillstav i de vine reze a Ungariei. — “Tareii întră în Ungaria Ste- 

vina aliat” ca. Vagurii— Cu quine a ținut Viad V 7— Veciderea lui Vlad 
— Albert sani igeste, De Stephan .: — „Amuesta îi bate. — Artă peatru 

artă... _ e 

Dupb mârtea, lai Mătheia al Ungariei. Ia anul 1490: 
adveni. la thron. Vladislav” II, filiul lui Casemir al” Polo- 
niei. La 1493 Turcii. întră. în- Ungaria, dapă, cum îns- 

"ciințasse Vlad.. “V în anmul: drecur “pe Sibineni. Stephan .: 
- “aliat „cu Ungurii de astă, dată; . vine a batte pe, Turci 
în “Muntenia; Fosta Vlid Y în “contra Tureilor sau nu? 
-nu se: pote afirmă; quăci unii scriu qud sa  uccis în 
"resbel străpuns, de un 'pagiu' al său cumpărat de 'Turei - 

și. de Vlad VI, &) și ati scriu qui sa „uccis de Sie- .- 
phan, al, Moldaviei. O, 

=) Şineai Cur. R. Doi: U, pas “0, - 
*) Idem pag. St 

“| 
| 

| 
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Stephan qotnd mai pată aduni 20 de mii de Ro- 
mâni; (pentru .qud din "desele “batăi se - împuținasseră 
bărbaţii) mii ceri a provocă “pe:- principii Chrestini a 
se uni cu dânsul-în contra 'Turcilor. Se adressă la Vla- 
dislav al Ungariei şi la Albert al Poloniei; -âns& aques- . 
tia eră, inţelleși în iscuns spre a resturnă pe Stephan 
şi a punne în locul lui pe fratele lor Sigismund. 

Pe quând Turcii la 1497 sub Baiazat II se bătea la 
Dunare in; contra -Românilor și. Ungurilor, Albert al Po- 
loniei' se--prefăcii qui „se. duce în contra: Turcilor; şi în- 
trând în Moldavia attacb pe Stephan cu 80 mii Poloni. 
Stephan se „vădu nevoit a. pactisă, cu inemicii Tatari qua | 
să .potă scăpi 'de aliaţii „şi. amicii săi Poloni. Peste: cur- 
rend: Polonii vedenduse puși:la: milocu . și: lipsiti de pro- 
visiuni, începură' a strigă asupra. regelui: pentru: que 
i a addus în contra, Moldovenilor. quând-; eră săi. ducă 
în. contra Tureilor? Albert, vădând pericolul; queri: dela 

„Stephan. încetare, de arme și commando; departul înapoi 
în Polonia.. „Stephan, sciind. characterul vendicativ al Mol- 

_dovenilor, disse. lui Albert să nu. ia. drumul munţilor, : 
“ci să se rentă că. tot „pe unde -a, venit.: Polonul “nul .as- . 
cultă, „Şi. quând. ajunse în mijlocul unei selbe, Moldovenii. 

que îi pâadea cale» îl attacară cu vigore: Attunei . eră 
în drept a veni şi Stephan: artă pentru artă 4 astuţia pentru 
astuţia, [1 attacd cu: Români: şi cu “Tătarii tot'de. o dată; 
Abiă scăpd Albert cu pr: pucini. din- que 80. de mii, și 
aqueia ferte demoralisaţi. ei u 
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Desillusionarea lui ; Steyiiaa despre “is exestini. — “Paotisarea' Ini en tă 
tarii şi “cu a Tuteii — =omânii Sunt” o găluseă eu atâtea noduri, - în quă-- 

| quite erele a o înghiţi! se iuneeă. - i i E 

 Aqueastă purtare a A lui Albert fc pe Stephan a. se: 
desilinsionă. de tot . despre: Poloni şi : Unguri, ș Şi după: 
cum se alliasse:cu- Tătarii începi a -se înyol și. ca Tur- 

“-cii. In annul'1498 cu Moldovenii sti şi cu un corp de: 
> Tătari şi:de- Turei, întro:în: Polonia, qua să arate lui | 
"Albert şi prin: urmare şi: lui Vladislav: quă Românii sunt, ! 
„o-galuscă cu -atâtea noduri în „quât quine “crede -quă o: 
"va “2nghiţi se- înneacă cu. dânsa. Stephan întră îu- Polo- 
mia Şi 'devastă tot: pînoi:la Vislova; iar : pe Ali-beiu:-îl - 
trecă: prin “Moldavia, în: Galliţia.. Iarna fa grea în: annul . 

„aquella şi Turcii periră: de. figu că 1ă40'de mii. Qaâţi: 
din: aquesiia. se “mai inturnară prin Moldavia fară bă 

„tuţi de Moldoveni. travestiţi în 'vesiminte de Poloni,. din... 
si de: mii, “Turcii abiă. se -iaturnară peste Dunăre vie 0-. 

_10 mii. Qua:să.seape de dișii "Chrestini” mai totă aună i 
E astfel, au. a. peclisat Românii cu Tarii. + : 

  

îi - N _ E XIII. . -. 

Pactul de alianță în contra “mureilor nu se ține. Mortea lui Albert, Mar- 
tea lui Stepban.— Confederaţia eu popolii din Orient prin Turci, - 

După aqueastă lecţiune que dette- Sţephan şi Polonilor | 
deo parte. și Turcilor de alta, Ungurii şi Polonii se 
ficură quă se lassă de projectelode a impărți România; 

pi 
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învitară pe Moldoveni şi Munteni la pace, unire, și fră- 

„ţie que o numiă eternă. Făcură un pact de allianță of- - 

fensivă și defensivă în contra Turcilor . Pe attanci dom- 
ni în România Radu V supranumit quel mare filiul lui 

Vlad V, şi pactul de alianță se 'închied între. toti spre 

a fi unul de altul solidari,: De 

Pucin după aqueasta, la 1501 Albert ial Poloniei muri 

- şi în locul lui se pusse fratele stu: Alexandru. Stephan 
oceupd attunci. Pocuția” que fussesse:a Moldaviei, și o: 
“luasseră. Polonii.. | 

Na mult după aqueasta Stephan quel mare -muri la 

annul 1504 în 2 Iuliu, după que a domnit 47.de anni. 

Vidusse și păţisse. multe,:-se desillusionasse de toți 

quâţi, se dicea chrestini. şi la mârtea sa lăssb prin tes- 

tament filiului său Bogdan să' numai puiă. temeiu nici. 

pe Poloni. nici pe Germani,. ci 'să caute spre Răsărit a 

se înțelege: cu Turcii que sunt-și mai' tollerenţi, şi mai: 
constanţi. și: mai primitivi .. Să caute. însă cum țerra să 

“nuwşi pârdă nici autonomia, nici "Religiunea . Pentru a- . 

-queste doă principe să se lupte pînă. la morte - În tes- 

tamentul lui. Stephan quel-mare se vede. o tendinţă de . 

confederațiune cu popolii Orientali -' “Toţi bărbaţii . quei 

mari dela “Mircea I- și Stephan V “mântuirea României. 

nau văduto de quât în aqueaștă  confederațiune . Uni- 

rea. popolilor orthodoxi din Orient „are. să regenere pe 

toţi popolii . - Quâţi “vor să ne desbine:de "Răsărit între 

noi nau fost și nu sunt de .quât iustyumente politicelor” 

.. . Li _ 7 

 



    

i 
i 

i ri ! SIRe iai 
a, m Ri st ! 
ate 

ji BPOCHA, A: PATRA 
E L ia ! ICR iii îi [taia 4 

SI DI E anii a a IN Rae aaa ta 
i . N A ă ; - i 

DON ȘI. BEL Mc „ . : E AR , 

mă ml 
ri RADUV QUBL MARE a 

Duccerea lui Radu: V la Coastantinopole. —' Patriarehul Nifon.— în losu' i 
de resbel, pace cu Moldovenii. — Nifon supărat pe Radu, bine-cuvtată: : 
„si... pe Negu Bassarab şi plecă, — Mortea . lui Radu V. i 

  

După ucciderea Jut “Vlad V 1ă aunul: 1493... urmd la . 
thron :filiul aqueștuia Radu V.. Aquesta. desillusionat și: 
el că Stephan quel mare; de. quei:que se dicea chresti- 
ni,. se .dettermiud.a fi bine cu “Turcii: Sc dusse dar Ja 
Constantinopole la: Bayazet II spre a. renoi .cu. dânsul, | 
tractatele lui - Mircea și al tatălui: său Vlad V, promitând, 
a recunbsce supremația Sultanului.. La. duccerea ss la: - 

„Constantinopole aflând-pe. Patriarchut Nifon exilat, şi în-; 
chis, la Adrianopole, midloci apoi-la Portă ai se dă, li-. 

-.. bertatea și la înturnare îl învitd să viă în România 
spre a regulă clerul.. Patriarhul. Nifon eră născut în 
Peloponesu - quare -eră plin de Români; fussesse metro- 
polit la Thesalonice unde sunt iar Români mulți din 
"Macedonia; seiă prin urmare românescă și pâte quă. va 
fi fost născut şi din părinți Români. Veni dar în țârră 

„cu Badu V, i se încredinţă, Kyriarchia şi că un “ponte- 

. 
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fce, cred. episcopia “Rosmaiieului şi 'a*: Buzăului. sarând . 
singur. pe Episcopi, organisd -şi regiuld clerul que“ eră" 

„cu totul- decădut. “Prin: consiliurile lui Nifon, Radu ficu 
“multe: bunuri. în țârră edificd Mănastirea, Dealului și alte 
„așezăminte de binc-facceri.. De Şi: recunoscusse” 'supre- 

| manția Turciei, se vede ân:t intrât în alianța que sa 
închicat la 1507 * între” Ungaria, Polonia şi Moldavia. 
tadu V, a fost numai tn or ganisator şi amator de pace. 
Quând la 1507" Bogdan filiul lui Stephan întră în Mun- 

 tenia-'cu resbel gi Yeni pind la Romricul:: Sărat, Radu . 
în locu de a eşi cu oștire inaințea, lui, ÎL: trimisse - pe - 
Mitropolitul Maxim și alți boieri. spre a -tacce - pace, Lui: 
Radu V; pentru. faptele salle şi characterul. săn pace- 
ficu, i se dette supranumele de Radu quel mare. Pa- . 
triarchul' Nifon ânsă pentru o “abattere „que a făcut în 
contra legilor. Bisericei, măritând pt O. Suror a “sa cu 
un -boier que avea soţie Şi copii în Moldavia, plecă .su-.. 
părat pe” dânsul din țerră şi se dusse ași termină viaţa 
la: muntele - Athon, ssând - bine- cuvântările salle unui - 
jnne -feciur de. boier Negu Basarab, que i avea de filiu. 
suffletescu.. 
Radu V. muri la anul 1508 dnnină 15 anni. 

IL De i i 

Mihnea, persecutii Ţe Bassarabi.— P'rvuleseii îi restârhă şi pun fe VI 
duță — — Mih bnea. la Sibi se face. catholieu.-— Vlădeseii, îl uceidu. , 

După Radu V. cu puterea. Turcilor ajunse la! Doranie 
Mihael” sau. Mihnea supranumit quel ' rău, filiul lui Ar- 
maş - Dracea . din familia - Dănesciler. Răutatea * lui se. 
send persecutând, și uecidond - pe toţi Bassarabi și 
mare . numir din boi eri. Din  Baparabi scăpd cu. 

"fuga în Serbia “numai Negu filiul suffletescu „al pa- 
triarchuiui Nifoa. Cu dâasul în preună fugi și Metiopo- 
tul Maxim, Mihnea nu  pută domni. mult, qtăci banul



Pârvu al Craiovei din preuuă cu Boierii partisanii sti 
que, se disseră Pârvulesci, luară cu dânşii pe. Vlăduţă 

“liul- lui Radu.V Si. se: refugiar la Vidin. De: acolo. 
"trecând la: Constantinopole, făcură ase revesti . Vlăduţă, 
cu Domnia, și înturnânduse în Oltenia, adunară : oştire şi 

se :sculară” assupra, tyrannului:- Mihnea. “Aquesta, nepu--! 
(&ad a'se snsţine fugi la Sibii, şi , acolo, .că un Dane- 
scu que eră, deveni catholicu.. 

- Aqueasta | fieă mare sensațiune; ȘI ura. „que ri as- 
' supra aquestui: om și mai ;virtos assupra: spiritului de : 
„propagandă quare dela. Belia IV, nu.mai'dă repaos a-: 
A(uestor dog țărre. nici Românilor din: Transylvania, ura 
dicu arm la 1510 mâinile a trei inşi â nume. Iaxit: 
ih” de naţid, Danciul, filiul lui Vlad V 'Tepeş,. ŞI Al. 
“beseul boier din Muntenia. Pe quând dară,.. “Mihnea, se 
ducea sau .se înturnă dela - Biserica, catholică, se, răpediră” 
-quăte trei, îl uccisseră, și cădură şi ei victinii Sibinenilor. 

Vlădaţă, domnind: în locul lui Mihnea, nu avi mult! 
timp repaos. Filiul lui Mihnea. a nume . Mircea que se - 
află în “Transylvania, Și, Quare trăind. între păstori, se. 

-numiă, Mircea Ciobanul, adund ste te Unguri fanatici, . 
și cu ajutorul popolilor catholici - intră în țâră, Pârvu- - 
lesci, şi cu oștirea română întempinară pe. inemici “la, 

- Ghereniţa, şi luptnduse bărbătesce îi. învinseră. Mircea 
Ciobanul scăpo cu fuga, și se dusse la Constantinopole; 
sperând a înece, cu ducii que -nu putu:se facee cu 
*Catholicii.“ 

Boierii din Tirgoviste însă, partisani din tradițiaui ai. . 
Bassarabilor, vădânduse persecutați de -Vlăduţă: sau Vlad: 
VI, trecură în Serbiă unde eră Nâgu Bassarab, șil al- 

- desseră de domn. Inţellegânduse apoi cu. „Mâemet-bgiu 
„dela - “Nicopole, que eră un: Român turcit, trecură cu a- 
«uesta în Oltenia... Cum veni .aqueastă s-ire în Bucure-. 
sei, boierii. ommoriiă pe Vlad VI sau VI daţi la 15 15; 

4 
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şi recunoscură de domn. pe Negu ascarab, -— Vdatăi 
domnisse numai doi anni, a a ae 

- 4 
i 

Sai a BOGDAN m. 
pete pr 

! , 

Bogdan deulari vesel Poloniei. — iubesee-mi quo te' taiu, —  Băgdan: se -. 
bate. eu qaci-debili, nu ânșă și cu quci tari.— La Turci, 'suppune “ţerri 
acolo aseultă pe tată-stu— “Tri faitlă puiu de Domnu, Domnia - "ia opus 

„2 capul, 

“După mărlea lui Steplian quel mare la: 1504; av en. 
lă trhonul. Moldaviei Bogdan. unul din fiii: aquiestua.. 

Bogdan nu. „semănd mult tatălui său: Voi și el să fază 
resbeile, eră, ânsă bătăio. după caprice iar 'nu din prin= , * 
cipe mici de nevoie de a se appără. Voi spre exemplu 
a'şi lissă 'soţa şi querii în. căsătorie pe principesa E- 
isabelh, su:ora. vegelului Poloniei -Alexandru,: „ Aqueasta, 

sau mumă-sa, pentru quă Alteța sa Moldavă 'se uită strâmb 
și pentru quă nu-eră. catholicu -că dânsa, nul voi. Bog- 
dan: declard pentru agueasta resbel Polonii. Nimicu mai 
ridicol. și mai- crud, de quât să voiască qnine-va: a a- 

| junge : prin sânge, . incendiu şi devastaţiuni la cununii cu - 
aqueea. que nul voiesce, pentru: qud “cauti chiotuş . și 
pentru quă .nu €-catholicu! Șese anni ini resbellul a- 
qresta que, sbuvind doă țerre și ucoisse atăţia Gmeni. 
La 1510 Vladislav regelo Ungariei, interveni și stabili 
pacea între aqueste” dot. țărre. 
"Intr'aquestea Bogdan, cum sa. vădut, aril certe și cu 

Radu V quel măre și se împăciui prin. characterul que 
biând al .aquestuia. 

Resbellele hii Bopdăn n'av ură. sioilliul: heroismului pa- 
terme: în conira Tureilor nu -schimbară nici o lance. 
“Tubesce-in€ quo te taiu“ fu devisa lor spre Polonia,: 
iar resbellele către Rominia, şi alle Românlei către Mol: 
davia pot semină cu alle „cetăților Italiei și Greciei 
antice. -
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ţia Turciei printr'un tractat . Quare- coprindea stipulațiu- 
nile Munteniei cu drepturi mai mari, și cu îndatoriri. Şi, 
mai! mari quăci în articolul. VIII, 
Moldavia se îndatore adă a dă de buni” voie- pe. tot, 

annul Porții duâte- un Peșcheş-baiaram: de 4000 gal 

beni, -40 de cai. și 24 falconi “(curui). (5) ct 

Moulavia avu pace quâţi; va anni, şi: gând fu tur-! 
burată de 'lătari, aquestia fură: Tâvinşi, Un. aventuriere.. 
a. nume; Trifalliă que se diccea. puiu: de: domnu, se d- 
dresă in Transylvania la | „călugări, adund 6ste de Un: 
guri și intro pe neaşteptate i în Moldavia. -Oștenii allergară: 
da arme; " înfrânseră pe. Unguri, prinseră pe  Trifaillă.: | 
Domnia îi. repusse'- capul; quăci . Moldovenii "il tăiară.i 
„Bogdan III muri în. 18 August, 1517: şi după - dânsul: 
prin allegere “urmb filiul. “stu Stephan YI supranumit 
"guel june. sa „i 
“Va Y, tephan L ținnură iudependeifa ţa, țerrelor; 

Fiii: lui Radu PI şi: Bogdan III. făcură “începutul unei 
„ suppuneri. Domni : acnm, în adevăr, deveniră. i 

„ NEGU'1. BASSARAB. | 
. NE aul face Setropolia din “Tirgovisce. și . catheărala dela Cartea de Ar 

, geș,- "adduce osemintele sântului. Nifon. 
e. 

.. 

„Disecpol i Mu, al “Patriaechului Nifon, Negu . 

  

() Vei Conservatorul, rai 15 și toţi historieii qne adducu înainte trac-. 
tatele întreze. . A . 

:"F. roi eră, tari; cu! Tureii nu se Lătă Bogdan: despra- 
dânşii se: deaisse a ascultă: ultimele consiliuri-: alle Ta= 
tă. stu. In timpul lui Sultan Selin trimissesse la 1511 - 
pe Logofătul “Tău spre a “punne ] Moldavia sub Supreman- 
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"adveni la thron la annul 1514 și administrd cu“ blân- 
"-deţe şi înțellepeiune ; împăcd partitele și făcii multe bu- 

nătăţi.. Fondd mănastiri şi le dotă nu- numai în Romania, 
„ci şi în muntele Athos; făci spitaluri și alte stabili- 
mente pietâse, reconstrui: Metropolia din 'Tirgovişte. In 

„ ondrea vechii capitale dela Argeş: pusse a se construi 
o cathedrale de quea. inai fiumosă architectură: Agquea- . 
sta mânastire se termind la 1512. -La sanctificarea ei 
invitd pe patriarchul. oecumenicu que se' află la Ianina, 
cinci archierei. din preună cu. Metropolitul țărrei Macariu, 
şi.o mie de preoţi. „Negu, totă averea și a împărțito 

„în binetacceri pentru scăpătați, bătrâni; văduve, şi or- 
„phani  Domna sa: que eră filia domnitorului Serbiâi La- 

zar. Quând vtdă qui;s'a desceat averea soțului ei pen 
tru mănăstirea dela Argeș, iși: vendi tote nestimatele; 
Și îşi addusse dotea întregă în holocaust: pe altar, sie” - 
a se termină aduest cap-d'operă de -architectură și io 

Pentru -o :suvenire pietosă  trimisse să. cmeră dela . 
“muntele . Athos .ossămintele Patriarchului Nifon şi să. le 
adducă în: ţerră. . Remășiţele. mortali ale cuviosului pa- - 
„triarehu fură adduse. cu condițiune de a.fi restituite îna- 
poi. Și după que i se făcură honorile quelle mai pietose 
sau depus pe mormântul lui Radu. V quel mare la mi- 
„năstitea Dealului. Negu Bassarab apoi pusse a facce un 
sieriu “de argint cu petre nestimate unde depuinduse re- 
liquele Sântului, -eu. învoirea “Părinților dela Athos -ţinriii 
numai capul și mâna Sântului ,: și se 'depusse în nuoa 
cathedrale dela Argeș. OO 

Negu | Bassarab domni opt-anni, şi marind la annul 
1521 lăssd pe fratele său Preda epiirop al fiului stu 
Theodosin que eră de sâpte anni. . - e: 

  

, 
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Boierii diu Buzeu bat pe Preda. — Melmet beiu va să Susțiă pe 'Theo- 

_dosiu, ânst se înstală câ pași, — Radu Că lugtrul, și Mehmet-beiu. — 

- - Radu dela Afumaţi. a ae 
- „1 

“Boierii. din “Tirgoviște: susținea pe "Theodosiu şi pe. 

Preda la domnie; Boierii «din -Buzeu se soulară cu arme, 

“şi veniră assupra lui; Pred cădă în luptă.(*): Attunci, 

Mehmet beiu dela Nicopole aleargă â susţine pe: Theo- 

"- dosiu; apoi vede qudi. vine mai bine a se instală. el ca 

paşi, și pe copil: dinpreună “cu mumisa îl trimite la 

Constantinopole. Boierii protestară de agueastă usurpaţi-- 

une şi allesseri de domnu pa: un boier Radu VI que se 

ficusse. călugăr după que. remăssesse văduv. Radu că- 

lugăru! din preună cu boierii se bătură cu Mehmet beiu.': 

“Radu VI cădi prins, și la Nicopo'e i se thid capul. -Me- - 

hemet beiu querii apoi la Pârtă să'1 numescă pe el Domnu 

sub cuvănt quă-a fost Român. Ansă Logofătul Stoica, 

“que ară agent al 'Țărrei la Constantinopole. încuragib pe : 

"boieri a se. oppune la -aquâstă usurpare și a allege ei 

domnu pe Radu: dela Afumaţi, ginerele lui: Negu Vodă. 

DI VI. 

Radu della Affumaţi şi: Mehemet beiu. — Radu alungă pe renegat. — Radu 

captiv la Constantinopole, — Vlad VII. Radul mai domnesee şese ani — - 

De | „Moyse—Vlad YIIL 

"Ponta pe de o parte înttri pe Radu dela „Aftumaţi, 
„iar pe- de altă scrisse lui” Mehemet bei. al resturnă. 

*) „Daqua Boierii unui judeţ putea a se sculă eu arme și a dă resbel, 
- “altor judeţeni, cum se vede adessea în historie, aqueasta învedereaţă: 

„quă țârra eră în confederaţiune; și fiă-quare judeţu eră autonom ea! | 
şi eantsnele' în Elveţia. - 

Î 

  

  
  4



„Radu eră om: energicu; cu boierii şi cu oștirea înfrânse 
ir do& rînduri pe Mehemet beiu.. Atreia 6ră surprins se 

fugi în Transilvania; adund acolo oștire de Români 
Şi înturnânduse allungd din ţerră pe renegat que ince-, 
pusse a numi și judicători Turci. : o : 

Se dusse apoi Radu din preună cu Doerii la Constan- 
linopole spre „a; quere a. nu se mai amestică pașii în alle 
Țerrei. Sultanul, rețin pe. Radu prisonier și numi d'a 

- dreptul pe -un boier Vlad“) que se află mar”de mult pe 
lungă Portă, Nu domni ânsă mai mult de un an, quăci 
Banul Craiovei Pârvu il resturnd. : 

Attunci Radu dela Affumaţi fi din nuou numit Domnu 
la 1524, şi mai domni âncd şesse anni. Muri apoi uc- 

- ciş din preună cu filiul săi Vlad de nisce „partisani al 
lui Vlad VIII. :- | Si î 
„Dap -aouâsta, Porta numi da dreviul” pe: Moyse.l fi-. . 

iul iui Vlad VII. Aquesta fu crunt şi vendicativ : 'şi a 
"înaugurat , domnia prin mortea a doi boeri, Vornicului 
Negu şi Postelnicalui. Preda. Mulţi din boieri alergară la - 
Constântinopole și querură destituirea lui Moyse.. “Turcii | 
nu voii mai mult de quât să puii și si scoţă domiii, . 
să facă pe Român a veni cu plângeri și a le accor- 
dă apoi din marea misericordie quererea,. mai! vîrtos 
daqua dă Ia bani.- Moyse fî destituit, și în locu'I fu nu- 
mit un: Vlad VIII. . ai Se 

Quând unii veniă cu- domn impus dela Turci, Moyse 
treci. la Unguri qua să viik cn aquestia spre n'l susține 
la thron. Unii vindea drepturile TȚerrei la''Purci, alții le 
oferii la Unguri que abiă se” mâi ținea și ei. Venind 

„la luptă Moyse, fi eceis și Ungurii fugiră. Vlad VIII - 
domui pumai trei anni, şi se înnecă, în, Dâmboviţă, la 
annul 1533. e 

*) Poate pe Vlad filiul lui Radu qual Frumos.
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STEPHAN VI. 

"Pătarii sunt Vătuţi. — Turcii nu.se bueură, de pradele lor, — Hatmanul ._: 

„el 
-] 

| 

i 

Arbure, —Stephan VI mâre avelinat. 

4 

După mortea lui Bogdan IN al Moldaviei, fi alles fi- ; 

"Jiul aquestuia Stephan VI quare Sa. numit guel juie. El! 

semând mai mult Bunului sâu Stephan Quel: mare și în -.: 

arta militară și în alegerea causelor de-a facce reshel- '.! 

lol. La 1519 Tătarii intrară în Moldavia sub commanda *! 

Khanului lor Albugherei, și Stephan VI îi. Dăti pînă la : 

_exterminațiune. '- _- 

La 1526 quând Buzoienii se seculară: în. contra ji 

- “Theodosiu : quel micu, filiului lui: Negu “Bassarab, Ste-. 

phan. veni în ajutorul lui “Theodosiu;. și aflând la Tirgşor 

qud Preda epitropul a murit: în luptă și qud pruncul Bas-: 

“sarah sa trimis la. Constantinopole, se înturno :în apoi, 

- ânsă prădând. țerra. 

- = Patru-mii de Turci que se inturnă dela prade din Po- 

Joia, vrând a străbalte prin Moldavia prădând, Stephan 

„îi băti de îi stinse. SI e 

„Pe quât fi de energicu Stephan VI, pe atâta a fost 

şi de. crunt. -Pe Hatmanul Arbure, que: îl crescusse și 
4 

“Și făcusse atâta bine, numai „pentru un micu prepus în- 

sufilat de' calomniatori,.. pusse de "1 tăid din preună cu doi . 

“Ali ai săi Theodor şi. Nikita i 

"= Speriaţi boierii de agudsti, faptă, se sculară ai querre 

“cuvânt. Mulţi. cădură tăiați pentru aqueastă temeritate. și 

„queillalţi Scăpară- cu faga în Polonia- E 

-. Stephan VI: domni 1 anni și muri la 1527; mul: 

scriu quă a fost avelinat pentru crudimile salle. 
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Pe timpii aquestui Domn,. la 1525 Sultanul Suleimani 

III dette resbel Ungariei,. și în .bătaiea dela Mohaci peră 

vegele: Ludovic. Attunci la -10 Septembriu Turcii luar- 

“Buda.- Dela Amurat și Bayazet:I unul și aquellași cuă 

pet avură Turcii de .a'și facce: drum în Europa. ȘI . pin 

quând Românii fură -tari la Dunăre. Ungurii se putea, 

țin şi ei tavă. Fanatisaţi âns& de Papism, dela Bella IV 

pînă în data. aqueasta; nu făcură de: quât a deshină, | 

_persecută, și batte pe: Români, pe appărătorii fruntarelor 

lor, şi alle Europei. | ' 

:. Intarnânduse “Turcii din Ungaria, şi ihronul ei remi- 

ind vacant, -loan Zapolia Domnul Transylvaniei se pro- 

clamă rege: o allă fracţid de „Unguri allesse pe Ferdi-. 

nand de Austria, . quare veni cu armată şi alungă pe 

„Zapolia. în “Polonia. 

ÎN ARE 

PETRU.VI RARES: 

„getru se arată demn de originea sa. — Bate pe Ferdinand. — Zapolia va 

să restârne pe Ferdinand.—Adoa, vietoriă a lui Petru in contra lui Fer- 

-* dinand.—Innoirea 'Traetatului cu Porta. E 
. , Ai | . 

“După mortea lui Stephan” VI,. Adunarea Ţărrei allosse” 

me domn pe filiul natural al lui Stephan quel mare nu- 

deit: Petru - Rareş. - Aquesta flind din mumă din “stările 

m jos, ajunsese pescar. sau fabricator de plase. Se 

diirturisse Stephan quel mare Metropolitului. qui aque- 

--sta: îi eră filiu. "Tinea, mult pe ide altă parte Maldove- 

“mii să'și alegă: domni din familliă dorinescă , și renue 

mele lui :Stephan:eră âncă neşters din inimile lor. 
-- 0um adveni la thron Petru Rareş, arăto o.mare pu- 

-_tere de voinţă, și o energie demnă de originea sa. : A- 

..
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questa sămănv și mai “mult tatălui s&u.. Pe quât Mun- 
tenia- scădea din causa intrigilor şi din totru și. din a- 
fară, din aluatul .Dănescilor, cu atâta Petru Iareş or- 
aanist din. nuou Moldavia şi îi dette o nuoă vigore. Nu-l 
mele lui peste currând deveni cunoscut. Ferdinand a- 

„ “Ungariei îi -querii ajutorul. Petru vădând 'starea: aquestui .. 
„regat, şi.sciind un mare element de Români i În Transyl- -. 
vania appăsaţi de Stcui, îşi făcu planul de a veni în a- 

- jutorul Românilor. și. a încorporă Pransylvania: cu Mol 
davia. 

La aunul 1528 Petru intră în Transylvauia şi în- 
 frânse şi „respândi 6stea lui' Ferdinand. Aqueasta plăci 
«lui Zapoliă. şi Ensuşi Sultanului Suleiman. Petra prin a- 

queasta. - lovitură se ărăto quă e şi profund politicu. Ja- 
„ Polia prin soli făcii cunoscut Turcului quă' îi închină 
“Ungaria del vă restitui: pe thronul ei. Soleiman se pusse | 
din nuou în capul unei armate şi într) în Ungaria în .! 

contra lui Ferdinand. Petru - pătă din” nnou -âstea, readu- - 
natia lui Ferdinand și luândui tâtă artileria și amuni- 

'tia de resbel, se înturnd în Moldavia. - Suleiman prin ur- 
mare pută ajunge-pină la murii Viennei. Ma . 

Pe quât triumfă Petru pe atâta și mai mult se: întin- 
“dea puterea Turcului... Pe un bărbat de. Stat aqueasta 
lar fi pus pe cugete.” Tot așă se all și Petru Rareș 

„ -quând  vădu rumperea equilibralui cu întinderea ilmpe- 
rialui Ottomau.. Convoed adunarea generale a. boieri or şi 
“se consultă cu dânşii. “Dupe mai “multe: deliberațiuni în. 
quare' se arăt desbinatea Ohrestinilor , -căderea Tor din. 
aqueastă causă, și înilțarea, “Tureilor prin unire și dis- ..; 

„ciplină, se decisseră cu teii « 'trimitte soli la Snltanul 
„Şi â. rennoi stipulațiunile tractatutui încheiat între“ Bog= -: 

„“dan frate-stu şi Porta: precisânduse mai bine drepturile 
Moldaviei, Modificaţianil. fară quelle următâre: 

-- „Hotarele Moldaviei” vor îi conservate: întregi in tâtă 
! intinderea lor: a  
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„Cultul musulman nu este iertat nici întro parte” pe 

pământul Moldaviei. .-. i 

"Titlu que țerra autocrată va fi conservat Moldaviei. - 

i Ă . Ii | , o _ - bă : , 

Petru în Pransylvania şi 'se retrage intimidat de Zapolia.—Batte apoi pe 

Poloni. — Zapolia îi impacă. — Vintilă. — Paissie, — Suleiman în con- 

tra. lui Zapolia. — Românii uniţi bat pe Turci și uccid pe Gritti seras- - 

- E cherul lor. * a 

Petru Rareş după. aquest țractat întră din nuon în 

Transylvania, lub “Braşovul și 'cetatea. Bistriţa şi se de- 

termină a remână în: Transylvania că Domn.  Zapolia îl. 

amenință quă se va plânge la “Sultanul de aqusta; Pe- 

tru văd quă nu eră politicu a se strică attunci cu Tu-. - 

cii, și abandonându'şi de o quam dată planul, se.returnd 

în Moldavia. | a a e Aa 

In annul 1531 Petru începti a batte pe Poloni şi după 

multe perderi și de o parte și de alta, Zapolia- întră. la 

midlocu şi făcti-a încetă resbellul pentru un an... . 

În Muntenia după înnecarea lui Vlad veni la: Domnie 

la annul 1534 Vintilă-Vodă dela Slatina, om. crud și ty- 

ran uccisse mulți boieri. După ua an îl uccisseră boierii 

din Craiova. — După aqueasta se allesse la 1536 archi- 
mandritul Paisie, quare se numiă mai 'nainte „Radu Bas- 

savab şi domni pînă la 1541 sub numele de RaduVIIl 

„Bassarab.. . -: = a a 

“In Ungaria Zapolia se:purt cum să desplacă lui Su- 

-leiman. Aquesta trimisse în Transylvania 7000 de Turci" 

și-de Unguri sub commanda lui Gritti, que de facă se 
arătă, quă voiesce a împăcă pe: Zapolia cu Ferdinand, 

iar în adevăr eră de a ocupă țerra. Transylvanii, price- . 

pând aqueasta se sculară cu armele: având în capul lor - 

de duce -pe Stephan. Mailat, descindent al lui Mai-lat al 

, -
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României, querură şi “ajutorul lui Petru “ Rareş, cum 
- şi-pe al lui Radu-Paisie. - Quâte trelle donaniatele - acum 

se uniră predominând mai mult spiritul român. Gritti cu 
“Turcii săi se închisse în Mediaș, încongiurat de tote păr- 
țile. “ Quând se încerc să: şi facă drum printre împre- 
surători, cădu în mâinile lui Mailat i fu uccis; iar Tur- 

„cii fus « cu. totul exterminați. 

Al doilea resbel'al lui Petru cu Polonii. — Capitanii poloui lassă pere- . 
gele lor Sisisinunil. — Aduesta adună mnercenarii. -— Inroirea lui Zapo- . 

“Îi cu “Ferdinand, - Suleiman se sestă în contra lui Petru Râreş. — 4- 
questit se retrage în Transylvania. — Fratele lui Petru, Stephan VILA îi | 

iz locul. — A doa Domnie a lui Petru. - 

“Petru. după aqueasta”. jar declară, resbl. Poloniei la 
1535, si devastd Pocuția. La 1537 Sigismund. regele 
Poloniei venind pînă la Cracovia în. contra lui Petru, că- 

- pitanii armatei lui aflară cu calle mai bine a se desfac- 
ce oștirea.: - Sigiemund se vădu nevoit: a stringe mercer- 
pari și cu denşi veni a prădă şi el Moldavia „Bind la. 
 Cernănţi Şi la Botoşani. . 

Pe quand Moldovenii. se păitea cu.  Polonii, Ferdinand 
--se împăcă cu Zapolia ; prin pact secret împtrțină între - 
"denşii Ungaria, cu: condițiuni. qua după :mortea lui Za- 

- piolia, Ungaria totă si rămâie lui Ferdinand de Austria. - 
Suleiman “audind, “nu se mulțumi de “aqueastă învoire; ! 
ellu vrea: să fi Ungaria a omului său. Pe de altă parte 

- nui. venise nici de cum bine unirea: lui “Mailat; a lui 
"Petru -şi a lui Radu VIII, nici uceiderea. lui Gritti şi a 
Tureilor căi, și âncă şi. mai mult arderea Killiei,. „Și u6- 

_cideren: 'Furcilor” dintrânsa, de: către Petru Rai 'eş, “Proâtd 
dar de plângerea unor, "boieri nemulțumiți : și de protes- 
taţitinile Polonilor, ş și se e sculd singur în Cap Li unei ar-  
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mate și- “veni în contra lui Petru. Agquesta se vădi în 
pericol, qusci boierii nemulțumiți luând curagiu, se re- 
voltară assupră i. Se determină dară a fugi pe ascuns în 
Transylvania şi - se. înclisse în „ castelul său, de acolo 
Ciccu, 

__ Soleiman maintd e cu. oștirea pină la Suceâv a și pusse 
domnu pe Stephan -fratele despre mumă “al. lui Petru. 
Aquesta fugisse . mai din ainte la Constontinopole de fi- 
ca tratelui stu... : ... 
-Zapolia împressură pe. Petru. în Ciceu, quare se, țint - 
în appărare patru luni. . Petru capitulo şi queri să se 
ducă de bună voie la Constantinopole că. “Sol spre asi. 
pledi acolo singur 'căusa., 

: Reuși a :se justifică, la Constantinopole, și Ja 1541 iar. 
se restabili pe. thron. Petru, Aubrui- popolul și boieri, îi 
eșiră înainte pină la Brăila. 

Mota lui “Zăpolia. - — “Ungaria Paşulik. — : Mailat avpăiător. — Mailat 
trădat de P. Rareş. — Quo este un adevărat sperrenit ?:— Mortea, lui 

- Petru. Iliaș. nuoul Iieliosabal. .— Stepan, VIL., 

Intr aquestea Zapolia.. muri, și. Suleiman ref Un- 
“paria în paşalik. Mailat se.. revoltă. în contra 'Tureilor. 
Petru şi Radu al Munteniei, firesce-ca să complacă Sul- 
tanului veniră assupra lui și il împresurară în castellu! -- 
lui în Făgăraş (eră, dominiu al Mailăţilor că descindenţi 
ai lui Nearu Basarab). . Eroul se appăr bărbatesce.: 
Petru vădând qud 'nul pote perde 'cu forța, se determin 
al perde cu pertidia.  Propusse încetare de arme şi îl: 
învito la ospăţu si la conferințe pe “fede de cavaler. 
Mailat se încredi- și S6ra. quiind eră la cină, afară Mol- 
dovenii începură certa cu &menii lui Mailat, şi îi și uc- 
cisseră.  Prinseră apoi, pe ducele, lor $ Și îl bimisser) la, 

a



-- Constantinopole unde şi muri. ” Vechiul. pescar nuşi ui- 
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tasse messeria: în fedea lui de. cavaler întindea. laţuri 

încredătorului herou. Toţi Gmenii spervin din nimic la. 
viță şi din I&găn la mărire; sperveniţi ânsă mai vîrtos - 

se (icu aqueia quari ajungând la mărire, -nu sciu a se . 

susține la demnitatea înaltei lor posițiuni. Petru Rareș. 

începi. frumos și către capetul carrierii sale, cădii mai - 

jos şi: de quât “starea Pescarului. - Purtarea lui crudă 

lat, şi muri la annul 1546,. domnind 19 anni. 

- Representanții (ărrei' allesseră pe Elie filiul quel mai 

mare al lui Petru.: Aquestuia, îi disseră Iliaș al treilea. 

Mai mult desteânat de. quât crud; indolent că toţi micii 

tyranni, domni ştse anni în desfătări cu junii Turci de 

quari îi eră plină curtea, și lăset ţerra în prada curte- - 

“ sanilor. Aquest domn fn un scandal în historia: ambelor. 

domniate, un alt Heliogabal. La 1552, vădânduse în dis- 

prețul tuturor, lăssd domnia în mâinile fratelui. stu .Ste- 

phân' VII, și ellu se dusse la Constantinopole unde se 

situr, Ce a 

_- Stephan. nu se 'putii susține mult; viţiurile lui făcură 

pe. boieri a] uccide” după un an. pa 

“Către” ţârră 'cum să o aducă la nemulțumire, duccerea - 

_lui la Constantinopole și căderea subt talpele Sultanului, * 

„cum dice: clironicarul moldav, cum: și purtarea bue âvil - 

în domnia a doa'îl degradară cu. totul. - E 

“ Petra mai domni cinci anni după arestarea lui Mai- - 

i 

' 
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Radu VII. — Laiot: Baissarab, — Radu IX. — Mir cca II. — Nadu » 
Miaș. — Iar Mircea Li5. — Pătraşcu quel bun. — ar Mircea MI. —Pex . 
truță sehiopul. — Domnu, Chiajna. — Alexandru Ii. — Mikraa 'Turcitul- 
Petre Cercel poctul. — lar Mih nea. — Stephan Surdul. — Atexandru SI 

- 

Spaţiul DU ne mai: iartă a ne. occujă de aqui inainte 
în aquest interval de scădere. totală: de mindrie și de 
intrige que addusseră amândout, țărrele în stare de pă- - 
șalikuri. -Vom enumeră numai Domnii după rondul lor 
și după caracterul. lor. 
Râdu VIIL Paiss'e se allesse la 1536 și domni pină 

la 1546 quând mai bine quând mai rtu fiind nevoit mai | 
mult a pedepsi. Nemulţumiţii își: allesseră .pe un Laiot 
Bassarab şi veniră. cu' oştire de Unguri. Radu VII în- 
vins, fugi-Ia Nicopole Și -după două luni înturnânduse cu. | 
oştire turescă băi pe Laiot şi îl uceise. Dupo o dom- . 
nie ânsă de cinei anni, fu exilat de Por tă În Heypt-ande 
a şi murit. 

Boierii querură . dela Porti pe Radu IX, filiut lui Radu 
VII dela Afumaţi. Quine dă mai mult din drepturile 
țerrei- aquella. se făcea în epocha aqueasta domnu. Sub. 
Radu IX, la 1546, se detteră Turcilor Brăila, Giurgiu 
şi Turnu quare deveniră forterețe şi raielle turcesci. . 

După un an Domnul aquesta fu scos'și Porta numi 
da dreptul pe ? Mircea III filiul Ini Mihnea quel rău. A- - 
questa fu mai crud de quât tatăl“ stu. In doă săptămâni * 
pusse , și uceise atâția boleri; și “după. 0 tyrannie de opt . 
anni, (era se resculd assupia lui şi cu ajutor din Tran-.



„sylvania, după o. bătaie sâugersă, Il alung peste Du-.. 

năre la Turei.. 

In locul lui boierii allesseră lă 1550 pe Radu XI! 

Jiaș. Mircea III. se returnb peste cutrând cu oştire tur: 

cească, și: cu Tătari, și prindând în luptă pe adversariul.! 

„boierilor, Pătraşcu vodă, filiul lui Radu Paissie-quare se 

stu, îl uceisse și mai domni ânvă trei anni pină la 1554, 

. 

“de “Turci uccisse pe toţi” Boierii.. -Dupd aquestă ncome- 
mie muri la 1562. E Ai 

“* După. mortea lui Mircea. UL îl urmă filiul său Petru 

"sau Petruţă supranumit schiopul, “având de 'epitropă pe 

„mumă-sa Dâmua Chiarina sau Chiajna. Boierii que eri. 

refugiaţi în Transylvania, “veniră. cu' oştire - de acolo: Şi 

allungart pe moștenitorii tyranului. Aquestia fugind în ! 

"Turcia se. inturnară. cu 'Turvii, și” învingând pe adversa-! 

sarii, se restabiliră în domnie. Attunci “peșkeşul începă 

“a luă numele de harâciu (tribuâ) şi-se sui pind cu cinci 

mii galbeni. Dorani Petruţă no& anni, şi destituit la 1569 

„fu exilat în Asia., - : a ÎN 

questa fa- că şi tatăl seu . de crud.. Peste două luni ue 

cel: şi pe Michaiu. Unii dicu qud a avut patru filii. Pen- 

vilor emigrați, si qnând pe cuvânt se înturnară în țerră, 

quână fu destituit și rechiemat la Constantinopole. - 

Se trimisse după aqueasta dela Portă, după quererea, 

  

află agent al României lingă guvernul Oitoman.  Aquesta 

ouvernd țârra cu blândeţe și dreptate patru anni și muri: 

la 1558. A lăssat după sine pe doi filii pe. Petru Cer, 

tru bunătăţile lui fu numit quel Bun.. - 

După mârtea lui Pătrașcu quel bun, Porta mai îni-. 

misse iar pe Mircea II în a treia a sa domnie, în quare: 

se semnală- prin mai mari crudimi. Delte amnistie boie-" 

îi invit la 3 Martiu 1561 în adunare generale, din preu- 
nă cu doi episcopi, cu egumenul Și archimandriţi. Qnând 

adunarea: eră împlinită, guardia palatului que, eră numai 

  

  
După densul se trimisse fratele s&a Alexandru II. A 
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cisse unspredece. boieri. După o domnie de 8 anni, muri 

la 1577, și lissd în locul său pe Mihnea - Il... Aquesta 

domni 6 anni, şi fu exilat la Tripole. O 

_“ Boerii querură apoi la Porti pe Petru Cercel, filiul 
lui Pătraşcu quel Bun, quare nu pre fu .bun aşa ca ta- 

tă-său; eri, însă instruit, își făcuse educaţiunea în Fracia 

unde a și servit ca ostean subt Henrie IV. Autorii con- 

timporani dicu quă eră şi poet, şi citeadă versuri dalle 
lui în limba -italiană.*) - Petre. Cercel domni doi anni, și 

“fu destituit prin intrigele' que îi făcu Mihnea, quare veni 

de a doa '6ră la domnie în locul. lui, la .annul 1585. 

Mai „tăid quâţi-va boieri, își continud erudimile vre o șese 
anni. După 'plângerile . necontenite' alle! boierilor, . fu de- 

stituit şi rechiemat la Constantinopole. . Acolo” infine: se 

turei, ei Elie al Moldaviei filiul lui Petru Rareş. 

- Queură după aqueasta boerii la. Portă, (pentru quo 

dela un timp înquă ei tot querea).pe Stephan surdul fi- 

Jiu al lui Pătrașcu,-după cum dicu unii... Dela aquesta 

“ Turcii pretinseră. şi mai multe, adaosul de tribut, voiea 

de a, locui în ţerră, dea'şi facce giamii, şi pentru. qud 

Români: se mai ţincă a nu dă. “Turcii începurăa luă cu 

forța quând una quând alța, Stephan domni numai un 

în; boierii nemulțumiți de indolența lui, querură în lo- 

cui pe Alexandru II. 

BEII MOLDOVENI. 

XIII... 

Joldea. — Alexandru Lăpuşneanu. = peii “Moldoveui.. — Aventurierul 

Ieraclide. — Iar Lăpuşneanul. — Bogdan Y. — Ion Armeanul. — Petru 

Sehiopul. — Ivan Creţu-Potedră. — Ion Sassul. — Aron VII. 

Dup ueciderea lui Stephan. VII la 1554, boierii Mol 

  

*) Vegi Histoire de la Valachie par, Al. Cogălniceano, pag. 244. *.
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daviei que fugisseră din causa, lui Stephan, inţelleşi cu : 
mulți din .țârră, veniră cu :ostire de casacă a având de! 
candidat în capul lor pe Stolicul Petrea. şi] proclamară 
de Donm dându'i numele de Alexandru IL ipușneanul. A- 
questa domii -forte-: aspru patru anni.. ă 

Către al cincilea an un: aventurier IIeraclide Despotul, 
„veni ajutat de Ferdinand cu oştire de Unguri și de Po- 
Joni, și destrobb pe Lăpuşneanul. “Delăssat de "boieri și. 

". de oştire Lăpuşneanul se refugid la: Constantinopole. i 
„ Heraclide Despotul, quăvuia Moldovenii îi. disseră He- 

reticul: domni numai doi anni, și fu uccis de „boieri la 
annul 1564. In capul complotului fu Stephan “Tomșa Și 
aquesta -se proclamd. Domn. 

„ Iar „Alexandru Lăpuşneanul se îaturnă dela Constanti- 
nopole cu oştire - del “Turci și îşi relud thronul. Ma) 
domni cinci anni, și din causa tyrannielor lui, îl aveli- 
dară și muii la, anuul' 1569. 

- După, dânsul. succed filiul stu Bogdan V. sut epi- | 
tropia mume-sei Roxandrei. Aquesta murind după. un an, 
„Bogdan June âncă se refugit la surorile salle în: Polo- 
ia. . Porta, trimise, de beiu pe. un Ion quei. dicea Ar- 
meanul. 

Ion Armeanul domui patra auni. Tmapiau şi tyran spăi- 
„mână pe Moldoveni. Scriu chronicarii qud Omeni a în-. 

" gropat de vii, pe un Archiereu Grigoriu, 7] a ars de viu; 
boieri mulți a tăiat: și cu quât eră de tyran, cu atita | 
se, şi a se batte. —lIn njiima bătaie que avi cu. Turcii 
la Cahul, fu trădat, şi dânduse prins, Turcii. îl tăiară. 

„ Porta trimiste apoi în: locul lui pe Petre Vodă Sehiopu,, 
que domnisse în România... =. . 

„+ Petru, fratele lui Alexandru, que - venisse cu Turci îi 
105 locul la thronul Moldaviei lar la annul 1577 fual- 
lungat de un Ioan Creţu quărui îi dicea și Potedvă. A-! 
questa se dicea qud eră frate cu “Ion-Armeanul. Peru 
îugi în Muntenia la fralesău Alexandru. : | 

  
| 
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Potcâvă domni trei auni, — Dupe, el se trimisse on 
Sassul, quare fu scos la 1584, și în locui se pusșe iar 
Petru Schiopul. 

'Trimisse apoi Porta în locul: lui pe un Aron de ori- - 
gine obscură. ; Aqueşta umili țerră la Turci şi o storse 
neomenesce. 

XI 
Alexandru IUL i Arnu— Arena Tari -ease, i siamii ii durea în eră, 

Doi Domni acum eontribuiră spre. a veni cuțitul la os 
in amândoă - Domniătele, Alexandru quel rău în Româ-” 
nia și Aron, în Moldavia. | 

" “Alexandru spre aşi putea exercită în securitate tot6 
cradiniile si a stâree țerra fărd controlor, addusesse cu 
sine şi se încongiură, de 0 gvardie de Ianiciari.. Turcii, 

„que după tractate avea, -voie să intre în fără ficus- 
seră monopol pe arendășie. Aquesti. arendași. storeea, a- 
cum nepedepsit pe. sitean; ommoră și lua “tot sul pro-. 
tecţia Domnitorului și a Ianiciarilor : vită, producte,.. fe- 
mei, copii eră în disposiţiunea lor. Precum luă decima 
dela bucate și dela vite, assemenee lui și din dece co- 
pii unul, îl turcea şi îl trecea în corpul: ianiciarilor.  A- 
questi storcători eră 6menii 'Tureilor que imprumutas- 
seră pe Alexandru . qua să "și cumpere domnia, + şi pînd 
si și scoță- capetele și interesele îndecit,. ei avea mong- 
polul”. de “a fi arendași. Turcii” se “impărțisseră, in. toțe -: 
satele, . se stabiliseră în -țerră și își fâcusseră și giamii. 
Mai în aqueaslii stare | se „afla și Moldavia stbt. Aron.



_. Pătraşen quel bun. Banatul îşi avea âncă oștirea lui se-. 

192. 

DE A 
Miehaiu Banul Craiovei. — Talentele insuflă învidie și prepusuti niai vir- 
tos tyrannilor, =— Securea carneficelui cade fnaintea heroulni. — Căderea 

" “ui Alexaudru Il: — Inălţarea lui Mihaiu: - 

- s. 

“Pe. attunei în Craioaa 'se află ban Michaiu filiul lui 

parată, şi se bucură de nisce . resturi de autonomie şi 
de suveranitate: locală. Michaiu susţinea. drepturile Băna: 
tului și nu lssă pe Turci să trecă .nici Oltul nici Du- 
„nărea, județele Olteniei eră scutite de: nisce assemenea 
neleginiri. Mihaiu cr guvernater sever pe quât a fost 
mai în urmă şi mare .capitan. Oltenia 'totă îl respectă şi ; 

„se temea de dânsul; în România renumele lui crescea : 
din di în Ql. Aqueastă popularitate pusse în neustem- 

“păr pe "Alexandru III, şi se-determind al - uecide în a--.. 
cuns; Niichaiu află complotul que se“ urdiă în contra lui, . 
și spre 'a se mfuitui :de. ori-que :tentaţiune de appărare 
se sculd a'se ducee:la Constintinepole, unde: unchiul său 

" Vestiarul Ion eră representant al ţărrei. Pină a nu trecce 
Dunărea, fu prins' și addus la Bucuresci. . Alexandruti 

„condamnă la morte ; şi quând. îl. dusseră la locul supplil 
ciului, quând carmeficele ardicd securea spre” ai. tăiă ca 
pul, stârea înfiptă și dreptă a lui Michaiu, căutătura lu- 
„majestuosă şi feroce que inăsurd pe omul 'sângerilor de-" 
jos pînă sus, îl-făcii să'i cadă securea din mână și tre- 
murând o ud 'd'a fuga printre multitudine. : Popolul stri- | 

„sd de o dată: minune! graţiă! . Boierii cu metropolitul. 
" allergară la. Alexandru și querurb grațiă. Și ast-fel scă- 

pd heroul. EI E 
"Nu mult-după aqueasta treci in Transylvania se cu- 
noscii şi se înțellesse cu Sigismund Bathory, și de aqui 
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plecă la Constantinopole. Acolo prin midlocirea Unchiului 
stu -Vestiarului Ioan și a unui urecu influent amicu al ta- 
tălui său Pătragcu, intră cum se intră p'attunei, în fa- 
vorea Vizirului şi a tuturor Tureilor quellor mari. Pe 
lâng5 plăngerile: lui Jichaiu, ajunseră şi alle Boierilor 
în contra lui Alexandra, şi Michaiu la 1582 fu numit 

- beiu şi trimis în țerră cu dog. mii de spahii. Alexandru 
destituit se dusse la Constantinopole și accolo fu sugrumat 
prin intrigele lui Ieremia Movilă din Moldavia. 

HPOCHA A CINCIA, 

| MIOHAIU-BRAVUL. 

LL 
Popolul Român derenissa mare prin suferinţe; cătă un. om nu mare ci 
brav. — Înţeliegerile. — Decissia, — Jurămintele. — Mascaerul din 15 

n “Noemtriu. ! 

Cum se retirnd în țerră că beiu şi ge sui la throa, 
Michain ee determind a deveni Domnu.  Sufferinţele eră 
mari în România, desperația eră și mai mare.: Dela Ban 
pind la burgărabul communei n'asteptă de quâi un cap 
demn de mărimea aquellei desperaţiuni generali. . Popo- 
lul român devenisse attunci -un popol de heroi: pentru 
quă am- mai dis ore-quând: i ! 

„Se petrifică bragal la bendele metallice, 
„Și quând într'ensul bate occellul Tyraniei 
„hescapără schinteia divin'a. Libertăţii; | 
„Apprinde inimi, sufilkt: herou devine sclavul. - 

Popolul român erâ mare, curăţit şi san. :ficat prin focul 
durerilor, gi avea nevoie numai de un bărbat brav. Ai- 
chuiu avu tot curagiul şi t6tă bravura querută. Îşi pri 
cepi epocha; nu mai remânea de quft a luă măzurele cu- 
venite. - 

13
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Cadrele oștirilor create de Radu-Negru şi da Mircea | 
- există Âncă; nu remânea de quât ale împlini. Michaiu 

aflo terremul preparat de străbunii s&i. Posturile nu eră 
âncă desființate; capii corpurilor de ostire există âncă; ia 
în quât pentru soldaţi, la ora venită nu eră necessitate 
de quât de un appel qua să alerge tot popolul sub dra 
pellele Patriei. a ARE 

; Michaiu se decisse mai ântâiu a se înţelege cu Trânsyl- 
vania și Moldavia. Cu Sigismund Bathory se cunoscea dejă . 
și pote qui amândoi se înțellessesseră de mai 'nainte 
(qutei din Transylvania el plecasse la Constantinopole). . 
In Moldavia iară, Aron îcepusse a fi saţiu de abusurile. 
și neomeniele Turcilor; şi pe tyranni nimeni nu'i urrasce 
mai mult de quâi iaroşi tyrani împilaţi, mai virtos quând 
aquestia se îmbuibă și încep a ave speranțe de emancipare. 
Aron eră şi el un tyran gi voiă a se emacipă de sub 
controlul 'Turcilor. “Michaiu se înțellese cu dânsul și 
făcu “un legământ de ajutâre reciproce  Aquesti trei ; 
Domni. se decisseră a se înțelege şi cu Germania şi 
Polonia Drumul eră deschis, pentru quă assemenea înțel- - 
legeri se mai făcusseră şi înainte. Rodolf, împeratorul 
Germaniei,  promisse 'allianță pentru scopuri alle salle 
particulare, şi. Polonia remasse neutră, tot pentru asse- 
menea scopuri. particulare. NE | A 
La. 5 Noembriu, în predioa anniversarei victoriei ce- . 

resci, a archangelilor Michael şi Gabriel, plenipotenţii 
 Trasylaniei şi Moldaviei eră dajă in Bucuresci, şi puseeră 

jurământul din preună cu Michaiu dea umili orgoliul - 
arcilor, și de a mântui ţerrele de jugul lor. 
„Beiul turcescu, nu mai.aveă acum de quit să arate | 

capilor - României. quă 6 Domn în adevăr al. Românilor, | 
demn de thronul lui Mircea quellui Bătrân pe quare se : 
suisse. Adund pe Boierii necorrupţi âncă. de doctrinele 
Dănescilor, şi cu . Metropolitul Euthymiu în capul: lor, le 
communică la toți :cugetele salle. şi cu toţii împreună. 
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jurară pe românesce curat spre a mântui 'Țerra şi Religia. 
De aqui înainte f6te se preparară în: secret, şi la 18 
Noembriu 1594 toţi Turcii din Bcuresci și din Iași fură 
supra-prinşi și tăiaţi în aquceaşi: di. La 15 Noembriu 
din preună cu scirea fu şi ânsuşi Michaiu.la Giurgiu: 
ars. cetatea, tăi0' pe: Turci, gi quâți mai scăpary se 
inchiassrd în fortereţă. Se 

II. 

Padă cu dod maii.—Ruseluoul bătut, Silistra lvată.—Muctafi pasă şi 
Bogdan Sassul.— Buzeseii bat pe 'Tă ari.—- Banli Mi. hala și Manta.— 
Calofireseul la, Hirsova.—Kiraly la Dobrogea.— Gheţi la Belcuni, nt-5 în 
Thracia.— Aron la Bender.—Bender.—Fareaş 18 Vid:n.—Michaiu 'bate pe 
„_: Peshat pașa Sinan pași vine că facă ţărre!e pugal/Luri. ” 

Na treci mult, şi un: pasă veni că din partea Sul- 
tanului cu doă mii Turei, prefăcându-se quă are a ne- 
goţiă cu Michaiu. Aquesta îi pricepi planul, şi în prima 
nopte il attacd şi tăci un terribil măcel: nici un Turcu 
nu -mai scăp6. Aa = 
__In miequl iernei la 1595 -în gerul lni lanuariu, Mi- 
chaiu trecu Dunărea, bă Rusciucul que eră appărat 

"de.7000 mii Turci şi prăd6 cetatea; trecă de aqui la 
Silistra, o bătă -şii desfiinţo fortificațiunile. Scirea ajun- 
gend la Constantinopole, acolo nu putea să crâdă nici 
temeritatea nici răpădile victorii şi 'naintări alle lui 
Michaiu. | i 

Porta, după prima ei uimire, numi în dată domnu pe 
un Bogdan filiul lui Ion Sassul que domnisse în Mo!davia; 

„îi dette o oştire formidabilă.—Mustafa, paşi, eră în capul 
ei.—Pe de altă-parte se trimisa; ordini Khanului Tă- 
tarilor spre a intră în Moldavia cu 30 de mii de ai sti. 
Fraţii Buzesci eşiră înaintea Tătarilor, de dot ori îi 
bătură .şi uccisseră pe filiul Khanulai. Banul Mihalcea 

„si banul Manta bătură un corpu de Turci şi .de Tătari, 
Michaiu ţinea înaiute în contra lui Mustafa-Paşa unda
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eră, tăria inemicului, şi-trech Dunărea din nuou la 26 
Ianuariu. Hordia Barbarilor fu bătută şi prădată; Mustafa 
ensuşi cădu.mort în luptă. Bogdan scăp cu fuga, şi în 
locul lui Porta num! pe un:Stephan. Calofirescul bom- 
Dbardă Hirșova, iar -corpul. Transylvanilor que venisse 
sub commanda lui Albert Kiraly, trecă în Dobrogea, lud 
Istrova,. Baba, şi alte cetăţi. Căpitanul Gheţi cu un corp 
de Români, inaintând pînă la Balcani, acolo aitac6 pe 
Sinan-Paşă, îi tăi0 Omenii și îi lu6 averile. De aqui stră- 
bătă pînă în Thracia, domin şi prăd6 tot în drumul stu, 

“şi terrdrea lui ajunse pină în Beraiul Sultanului. Din 
partea sa. Aron al Moldaviei lu6 şi devast6 Benderul, 
arse cetatea Albă; şi unindu'şi ostirea cu a lui Kiraly, 
coprinse tote locurile de pe lingă: Dunăre din partea 
aqueea. Din Oltenia, Popa Stoica, lăss6 altarul, încinge 
săuia, se pnsse în capul Olienilor, şi trecând Dunărea, 
bătăi Vidinul. Michaiu bătăi în fine pe Ferhat Paşa și pe 

“ Tătari que formă corpul quel mai mare al oştirilor. 
Naintă răpede Romiuii; spaima coprinsesse pretutinde- 

ni pe Turci. Sultanul Mahomet Il vădă quă resbellui 
deveni serios, şi se determind a formă o oştire mai nu- 
merdsă. Peste 200 mii Turcii fură adunaţi, şi în capul 
lor serasker fu numit terribilul Sinan Paşă (1). Maho- 
met eră om vendicativ, plin de orgolliu și de mânie, 
crud că un tigru. Sinan paşă lud ordini qua. în dată să 
prefacă domuiatele în pașalicuri. Candidaţii de paşi veniă 
din preună cu oștirea. 1 | Ma 

Pretențiunile lui Sigismund Bathory.—Yeroile lui Michaiu,—Michaiu jură, 
jură ân83 resbunar—Miuhri i rnşistă la Dun»re, şi se retrage la Că- 

lugeceni.—Lupta.—Victo. ia.— Retragerea. 

_Michaiu cum, afl despre .aqueastă formidabile expedi- 
țiă, tiinisse la alliații săi Transylvani și Moldoveni, și 

(1). Se dice qud eră un Nenpolitan tureit. 
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abiă putu adună de astă dată 8000 de Români. 
In Moldavia se formd un partit de 6meni fărb credințe 

(pentru. qnă boierii eră mai toţi emigraţi din causa per= 
gecuțiunilor lui Aron). Aquel partit se dicea, cum am 

„dicee, al liberalilor, şi qua să potă reuși Ja scopurile 
lor,. se 'fâcură . partisani ai lui Sigismund Bathory; : şi. 
quând inemicii communi eră la hotarele țărrei, ei după 
chipul şi assemănarea lor, își allesceră de Domnu un 
Tigan (1) pe quare îl şi fâcusserd hatman al revolu- 
ționarilor.. Numele aquestui domnu improvisat, 'pe quând 
Țurcii intră în ţerră, se numia, Stephan Răsvan Cu toţii 
împreună prinseră pe Aron, îl trimisserd în Ttransylvania, 
unde a 'şi murit; şi cu toţii în preuna Țiganul cu craii 
Moldaviei  închinară 'Țârra lui Bathory  recunuscând pe 
aquesta de suveran, și făcură qua Domnul Țărrei adică 
Țiganul Rășvan să fix locotenentele lui Batho;y. Aquesta 
vEdend pericolul eminent în România, fi veni gusta se 
facce suveran şi, în 'aqueastă țerră, şi nu promisse lui 
Michaiu ajutor, după, cum eră legat, de quât daqua, îi 
va închină şi cllu ţerră, gi va jură suppunnere şi cre- 
dință că un sudital lui, Bathory, quare se şi proclamase 
rege. : . E a ae 

Michaiu se v&di constrins a se suppune aquellei fata: 
Jităţi pe quare quei vechi o numiă Ananga,:şi la quare 
ŞI deii se suppunea: Işi înnecd amarul, se delte de sup 
pus alui Sigismund, şi mai, mult: jur6 vendictă de quât 
credință. Pînă să viiă apoi: Transylvanii eși cn aquei 
800 de Români în aintea Turcilor spre a le împedică 
treccerea ' Dunării. Peste trei Qeci de dille put a ţinne în 
locu dincolo de fluviu 200 mii de Turei; și aquestia ar fi 
lost înipedicaţi și- mai mult, daqua pe la Calafat nar'fi 
venit de peste Olt un corp mare de Turci a appucă pe 

1) So dice quă era un Xeapolitan turcit. 
2 Veqi chronca R.Sireai pag. 257.
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Români pe la spate: Michaiu, se retrasso în ordine 'dela 
Dunăre, și se post la Călugăreni unde, 'mai. venindu'i 
şi alte ajutre de Moldoveni şi Transylvani, pută numără 
vre o 16. mii::Sinan Paşă protegiat acum de amândot păr- 
le, construi o punte pe yasse; și trecă Dunărea cu tâtă 
armata. Credea acum qud nu se va mai arrestă de quât 
dincolo de Transylvania: Allah şi prophetull resună peste 
tot dela Giurgiu pînă la Călugăreni, Que eră acum Ghi- - 
aurii în aintea hordelor de ianiceari şi Spabii?. :. 

La 13 August ambele armate eră facă în facă la 
Călugăreni. Bătaiea se începi. Numărul 'Tureilor cădă 
că o materie formidabile peste Români que se credea 
siguri de striviţi. Michaiu vădend terrorea generale, | 
trasse sabia, şi se răpedi că fulgerul între Turci, uccisse 
cu mâna sa pe Caraiman pașă; bei, agale, “soldaţi, cădea 
unul după altul în aintea sa şi mușcă țărrina în con- 
vulsiunile morţii. Străbătu hordia Barbarilor și se înturnd . - 
înapoi cu tuiul lui Caraiman. Se scie quă tuiurile Sunt. 
insemnele paşilor, stindardul commandei que & format de 
code sau. come de cal; roșie: Să'şi figure quine-va pe 
herou în fuga mare a cursierului străbătând oștirea. ine- 
mică, peste corpuri. peste arme, peste 6meni, avântân- 
du-se. peste grămmadi de cadavere, spărgând cete, res- 
turnând tot; coma roşie a tuiului semănă un. balaur de: 

" focu que svolă, un coniet răpede que străbătea rândurile 
inemicilor. Românii se însuffleţiră la aqueastă vedere, :şi 
cu înții strigară: victorie! şi cu. toții de o dată se răpediră 

"<ă 'prin instinct; nu mai, vădură nici un obstacol; restur- 
nară tot que le sta în ainte, sparseră rândurile Turcilor, 
ti” pusse pe fugă; unul peste altul dă pe podul dela Q&- - 
lugăreni. şi se înnecă în Neajlu. Sinan 'pașă ânsuşi que 
veniă, să facă țărrele Pasalikuri, cădă cu callul după. pod 
îşi sparse capul, şişi rupse dinții. Turcii era dejă fugiţi 

respăndiţi.- _ Me 
“Unul din prisonierii Români, profitând de fuga 'Turcilor, 
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pusse focu provisiunii de pulbere; și că un'alt Sampson 
făcu nu a fi strivit ci să svâle în .vânt din preună cu 
un-mare număr de Turci şi cu bagagele lor. -Noptea 
que veni nu. mai lăss6 pe Romani a'naintă mai departe. 
Nu eră apoi nici giganți nici mei; fiă-quare, de 'gi-ar fi 
uccis quâte patru' şi cinei “Turci, nu arfi putut ai: uc- 
cide nici pe: jumătate. Turcii mai remăssesserd âncă 
mulți, și Românii decimați eră stătuţi cu toţii de labârea 
dillei şi de 'sudorile de sânge. Ținură consiliu n6ptea, 

şi aflând de ajuns de astă dată quă au luat, cum se 
ice, apa -Turcilor la prima lor încercare şi qud le-au 
at o: lecţiune de a 'naintă cu pasuri mai măsurate 

de -aqui înainte, se decisserd a se tragge către munți 
pînd -le va veni şi ajutorul întreg al Transylvaniei, şi 
Moldaviei. | Aa 

Michaiu îşi trimisse Dâmna cu tamillia întregă la 
Sibiiu, Iar Ardelenii lui Sigismund que nu făcusseră - 
mai: nimicu la Călugăreni, în retraggere, v&dendu-se 
apprâpe de Bucuresci, veniră și prădară Bucurescii şi 
bâțjocoriră 6menii sub. cuvânt qud tot au. (să'i” prade 
Turcii mai: la 'urmă, mai bine să ia ci queea que eră 
să ia Tarcii. Oştirea română ge retrasse cu Michaiu la 
Câmpul-Lung, la cetatea lui Negru-Vodă. . 

1: 

intrunire : alliaţilor.— Pureii oceupă capitalele.—Bisericele se prefacu în 
giarali.—Chrestinii iau din nuou 'Tirgoviştea dela Turei.—Ali-paşa _pri- 
tonier.— Sinan-pașa 6 allungat dela Bucurosci.— Turcii se  înneacă în 

- Dunăre.—Sinan-pașa 6 pedepsit eu 'exiliul. 
e 

REșvan în Moldavia, suppusul şi locotenentele lui 
Sigismund: Bathory,. după que lăss6 acolo quâte-va' cete 
de Moldoreni'si: Transylvani spre appărarea Moldaviei 
de: Tătari, trecicu 2400: de: pedestri, 809 căllări, şi 
24: tunuri la Sigismund quare. adunasse-şi el 32 mii
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pedestri, 5000 -căllări, . și 53 'de tunuri, şi quare se 
“prepară a veni în ajutorul lui Michaiu. rr. 

Tureii occupară într'aquestea țârra: Giurgiul, Brăila: 
Bucurescii, Tirgovistea eră în mâinile * lor. Sinan pasa 
declard ţârra de. pasalik. Pasa: pruvernator. fu instala- 
multe biserice din -Bucuresci fură 'prefăcute în giami; 
în locul Crucii pe turnurile lor luciă dejă semiluna. Tir; 
goviştea și Bucurescii se fortificară din.nuou de Turci. 

„ Armata unită a Românilor, Transylvanilor și Moldoveni- 
lor, veni înaintea -fortereţei de lemn. dela. . Tirgoviştea, 
appărată de garnisonă turcească. Sinan-Pașă cu quei : 
mai mulți ai armatei, se prefăcă quă fuge spre a tragge 
pe Chrestini la câmp întins, și veni pînă la Bucuresci 
fâră a se luă nimeni după dânsul. Armata aliaţilor prin . 
consiliul bellicu decissesse a luă mai ântâiu Tirgovistea 
din: mâna Tureilor, ai sparge de acolo, și: apoi a'naintă 
siguri dela spate. La 18 Octombiu detteră fucu fortereței 
de lemn şi o luară: cu assalt, exterminând garnisona 
turcă, gi luând prisonier pe Ali-paga.  -- e 

Sinan-pașă cum .audi de aqueasta, afl quă-6 mai 
înțelept a se tragge la Giurgiu de quit 'a'și aştepă 
inemicii la Bucuresci. Lăss6 dar aqni quâte-vă, mii de 
Turci deciși, şi o minieră de pulbere la mânăstirea 
Radu-Vodă, guăriia să “i se dea focu quând va intră 
armata aliaţilor. Aliaţii iară afară și ei quă eră mai 
bine a urmări pe Sinan fugarul de quât a mai stă prin 
Bucuresci. Pină să ajungă la Giurgiu, şi de acolo pînă 
să trecă: Dunărea, Sinan-pşă perdu mai tâtă 6stea. Ture 
peste Turcu dă-în calle; peste 6000 de carre lăssară 
în urmă; vre o 5000 de prisonieri qus ducea cu dânşii : 
fard. liberaţi; aqueştia luând armele Turcilor uccişi, îmi 
mulțiră armata . vingătâre. Quând. ajunseră Românii la |. 

„Giurgiu, Sinan. trecusse la “Rusciuc şi restul oștirii tur: 
_Cesei era pe pod. Michaiu pusse quâte-vă: tunuri a sparge 
podul şi toți, fugarii se înnecară la 25 Octombriu. Sinan  
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nitasse acum quă n'a putut facce din România un pa- 
galik. Iși frângea numai mâinele despre queea que avea 
să respundi la Constantinopole quând îl vor întrebă que 
s'au făcut aquelle 200000 de 'Turci. In adevăr quând 
ajunse acolo fu exilat la Malgara unde şi muri de durere. | 

V. 

Bathory qi Răsvan ee întâră în 'Transylvania.—Nlicbaiu și Farcaș bat 
Vidinul şi Nicopole.—leremia Movilă in locul lui Răsvan prin Poloni.— - 

” Movilă viagbtor uceide pe Răsvan. 

“No mai remasseră după aqueastă victorie Românilor 
de 'quît a se curăți și de Turcii. dela Vidin şi dela 
Nicopole. După que petrecă pe Bathory que se înturnă 
în “Transylvania, pind la Gherghița, și pe Răsvan que 
se duce prin Transylvania în Mo'dova spre a allungă 
pe leremia Movilă, quare ajutat de Poloni îi luasse locul, 
Michaiu îşi indrepto callea ca Românii săi către Vidin 
şi trecând Dunărea, pe quând generalul Fărcășanul: luă 
Nicopole, Michaiu lud Vidinul.: Românii extermina:d pe 
Turci gi din părţile aquellea. E Sa 
“Răsvan trecă din Transylvania cu 4000 pedestri, .cu | 
1000 de căllări şi ajungând la Suciava, acolo veni la 
luptă cu adversariul s&u Movilă. Infiânt de aquesta, fu 
prins şi îndată tras şi în țepă. Răsvan închinasse Țerra 
Jui Sigismund; Movilă o închin6 la Poloni. Bietul Tigan 

„avi de carnefice pe -Movilă. Lui Michaiu, Austria îi pre- 
pară de carnefice pe italianul Basta:



Vindicta lui Michuiu—Lui Bathory îi trecu tonele de suveranitate. şi îi 
vine alte tâna de a e lepădă de Jume—vrea să închine tărrele la Nâmţu— 
Trimitterea Banului Michaleca la Praga—Nemţii vin la plăcinte, și Ba- thory își schimbă cugetul: va să abăice în favorea lui loşica.—Quâna ai un 'amie nebun n'ai de quo mai quere o mio de inemici.—loșiea plătesee | cu peliea fa vorea lui Bathory.—Quând vin Turcii, po Bathory iar îl .- 

appucă tânele suveranității, 

Ansă Omenii că: Michaiu nu per aşă currând, El avei 
un Compt nedesfăcut âncă cu Bathory, nu putea muri 
pind' nul va desfaece: jurasse omul credinţă, şi credință 
de herou, vendictă adică patriei salle și numelui de 
Român. România, după posițunea ei putea să fă subt 
Supremaţia “Turciei de attunci, nu însă subt suveranitătea 
unui Bathory. Que făcusse aquesta? que putere aveă? 
cu que. ajutasse pe Români, quând la 20 Main 1595 
avea  pretențiunea de a deveni suveranul Românilor. şi 
Moldovenilor? Faci! a intră- gărgăuni în “cap de suverani- 
tate, a nevoie însă a'da un corpu fumurilor salle. Quine 

- se uită la typul lui Michaiu vede un om quare de n'ar. 
fi putut semănă lui Michael archangel, nu s'ar fi lăssat 
quel pucin mai jos de quât Lucifer; unul câ el nu putea 
să se lasse a remân6 un biet diavol de rând, el que 
purtă trei-deci de'victorii pe bracelei de Alcid. | 

In Decembriu 1596, Michaiu se dusse cu quâţi-vă 
boieri în “Transylvania să vedă que mai are în cuget 
Suveranul de Bathory.: Văqă însă quă tentaţia de suve-    
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ranitaţe a fost -avuto numai quând eri pericolul : general 
al Chreştinilor: acum îi mai trecusse și își pussesse în 
capu să se facă de viiu, să se lepede adică de vânităţile 
lumii. Vrea să abdice la suveranitatea de peste România 
şi Moldavia şi &nsuși la Domnia Transylvaniei, vrea să 
închine aqueastă (crră la Austria que nu descărcasse 
nici o puşcă. ichaiu se cruci de aqueastă straniă 
schimbare, şi se determinda luă şi el parte la aquelle 

_ negogiaţiuni. Quând la 1597 plec Sigismund la. Ferdinand 
que se află la Praga, trimisse și Michaiu acolo pe Banul 
Michalcea. 

Sigismund se învoi cu imperatorul să'i dea 'Transyl- 
vania în schimb pe micele ducate Opol și Ratibor din 
Sillesia, și pe adaos de 500 mii galbeni. Quând se 
returad în Transylvania își schimb6 cugetul, disse qub 
abdică; la: domnie și învito între alți nemeși și pe Ro- 
mânul Stephan Ioşica que se lepădasse de românismu și 
se făcusse chatolicu qua să semene adică i Ungur. 

Comissarii impăratului Rodolf venisseră să ia după 
forme Transylvania. Bathory, cum îi vădii, iar îşi schimbo 
cugetul, şi se decisse în Silleşia; iar pe loşica îl lăss6 
în mâinile. Austriacilor, și aquestia îl arrestară la Satu 
mare (Alaiu 1598). - E 

Nu mult după aqueasta în August se respândi nuvella 
qud vin iar Turcii. Sigismund attunci vădând pericolul 
general, iar fu appucat de. tnele suveranității. Veni în 
Transylvania adun6 magnații la. Turda şi se proclamo 
din nuou domnu al Trausylvaniei. Trimisse apoi la Mi- 
chain însciințându'l să 'şi adducă a minte de jurământul 
de suppunere și să,l recunâscă iar de suveran. Michaiu 
respunse quam pe picior, quăci avea da tacce cu 
Halil-pașă al Vidinului și cu Mehmet pașă al Durostorului, 
se occupă cu dânşii pină îi bătă. Purtarea lui Sigis- 
mund înțărtt6 pe Rodolt şi neavend cu que să și se6ță 
focul pusse de uccisse pe Stephan loşica que se află
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inchis în mâinile 6menilor sti, Quând are quine-va un 
amicu sau protector nebun nare de que să mai caute 
inexmici. Joșica plăt! cu capul favârea lui Bathory. 

VIE 

Alte tâno vin lat Sigismund —Cardinatul Andrelu Bathory.—Daqua car=: *! 
îinalul s'a făcut pașă, să se bată ca un pașă.— Cardinalul se eo bată da 

| iesult. 

„Alte tOne îi mai veniră lui Sigismund în 1599. Chiem6 | 
pe vărul s&u din Polonia, pe cardinalul Andreiu' Bathory, ; 
îl pusse să 'și schimbe sutana în ăttilă și rasa în conțeș, | 
şi îl tăcii domnu în locul lui. Transylvanii qua să scape | 
de un om aşă de schimbător, jurară credinţă călugerului. | 
Sultanul profit6. de aqueastă schimbare și lu6 pe Cardinal ! 
sub protecţia sa. Andreiu, Bathory trimisse la Michaiu şi . 
querii a'și ținne legământul que făcusse cu Sigismund. 
Michaiu îi respunse quă aquel legământ "l-a rupt Ensuşi 
guvernul Transylvaniei. România se umilisse spre a umili 
pe Turci; Transylvania- singură devenind un paşalik al 
Tureilor, are să aşțepte dela Români queca que au păţit 
tote pagalikurile turcesei. Daqua cardinalul s'a făcut 

- paşă, să'se aştepte la resbel, și să cade quel puținaee ; 
bate că un pașă, iar nu că un călugăr. Andreiu vtdi 
quă € mai bine a se batte da iesuit. Se încuseri cu 
leremia Movilă al Moldaviei şi se lep6 cu densal în 
contra lui :AMichaiu.— „Vor cădea amândoi. disse Mi-- 
chaiu quând aud! de aqueastă alianţă. Se prepaid dară 
de reshel. SI    



VI 

Campamentul dela Pluiusei —Jurământul oştirilor.—Michaiu in Braşovul 
şi 'nainteaqă către Sibiiu.— indreiu Bathory quere pace.—AMichaiu dă 

semnalul de resbel. 

La 13 Octombriu 1599 adund stea României la 
Ploiesci, queră tutulor Boierilor şi. soldaţilor jurământul 
de credință qui vor 'naintă ori unde le vă commandi 
să mârgă. Lui Banu Adrian și luj Ruzescu le dette 
coinmanda ogtivilor Bănatului, şi le ordon6 să se adune 
ȘI să aştepte la Râmnicul Vâlcei ultimele ordini. 

Quând veni timpul departului, spre a nu'şi dă âncă 
planul pe facă, disse quă ostea are a trecce prin Tran- 
sylvania cu voiea Cardinalului, în ajutorul imperatorului 
Rotlolf, - 

Intr'aquestea Cardinalul fiind om de lume strînsesse o 
adunare generale la Alba-Iulia (Belegrad); şi pe quând 
eră dat cu totul plăcerilor că un pași turcu, Michaiu 
trecă Carpaţii drept în midlocul S&cuilor, quăror le pro- 
clam6 libertăţile usurpate şii învito la arme. Quând 
ajunse în regia Sassilor, le spusse quă vine în fo'osul 
imperatorului Rodolf, que eră objetul lor de predilecţiune 

și de credință, şi qux se ducce a dă jos pe Cardinalul 
que a închinat țerra la Turci. Ast-fel lu6 Braşovul și 
'naint6 către Sibii.-. . Sa
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Andreiu. Bathory audind pe neasteptate de intrarea și 
de appropierea lui Michaiu, trimisse soli înaintea. lui şi 
ii querii pace. Michaiu reţină solii și își urmă drumul 
inainte. Atunci dette de scire Banului Adrian și Buzescu- 
lui a trecce cu 6stea lor pe la Turnul Roșu. Ostirile 
Olteniei și României se întâlniră la satul 'Talmaciu, o 

„postă de parte de Sihii | 
Andreiu mai queri pace; Michaiu quând veni apprope' 

„do Sibii, declare pe Andreiu de sperjur, de închinat la. 
Turci, şi-quă că pe un criminal de înaltă trădare îl: 
iartă, de vă revesti din nuou rasa Și se va returnă în. 
Polonia, după que va rechiemă în locu'] său pe Sigismund.! 
Cu legea și cu tractatul în mână Michaiu voi să rumpă, 
tractatul lui Sigismund que umilisse atâta pe Români în. 
dillele lor de nevoie şi de tribulaţiuni.— Cardinalul mai, 
cerc o dată și trimisse pe nunțiul apostolicu Malaspina.. | 
a fi solitor de pace și a facce pe“ Michaiu să nu Qu&ră 
atâta pe quât Cardinalul nu. putea dă bucuros. Michaiu 
reţină pe Cardinal și dette semnalul de resbel.. 

IN 

Bătuică dela Selimberg.—'Punurile: Ugurilo: r&sbeicu pe Români. —Mi- ehâiu le deşteaptă curagiul.—Polonii se dau prinși.—Bathory fuge. Vie- 
teria Românilor. 

„+ In 28. Octombriu 11599 incepi hătaiea pe câmpul 
dintre Sibii şi satul Șellimbera. Andreiu Bathory - avea 

„o bună artilerie și 9000: de militari. Michaiu avea acum 
30: de mii de Români. Se luptară dela 10 'oze de dimi- 
ueața: pină în nopte: fără a se decide victoria. Unguni 
lăcea mare rău Românilor cu tunurile, şii pusseră în 
derută. Attunci- Michaiu lovi cu-sabia pe unul din căpi- 
tanii săi: „Staţi locului mișeilor!,, strigd de o dată: Mi- 
chaiu: La'-vocea lui 'stâu cu toții,. râzi cutagiu şi' se 
văped disperaţi. Polonii que eră cu Ungurii se speriă și  
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trecu în partea Românilor qua să nu fiă uccişi; com- 
mandanții Ungurilor cădură prinşi. Cardinalul Andreiu,. 
vădându-se bătut, ia fuga prin munți și selbe spre a se 
refugiă în Polonia. Transylvanii, vădându-se fără căpi- 
tani, “fără domnitor, se respândescu și lassă. câmpul . 
bătăiei cu 32 tunuri gi cu tâte munițiunile în mâinile . 
Românilor, Peste 2000 de 6meni cădură din amândoă 
părţila în dioa aqueea. Victoria r&masse:a Românilor. 

AX. 

Dieta prosinmă pe Michaiu Domnnal Transylvaniei.—Uu Sceuiu uceide pe 
Ardreiu Bathory.—Săracu Popa —Solii Austriei.—Visita şi pretențiunile 

ridicoli.— Răspunsul lui Miehaiu. 

Aqueastă victoriă făci pe magnații Transylvaniei a se 
adun) în Alba-Iulia la 1599 Noembriu 20 și a proclamă 
pe Michaiu de Domnu al Transylvaniei: La 1 Noembriu 
heroul dela Călugăreni, Domnul României intrâ cu triumf 
în Alba-Iulia că Domnu a! Transylvaniei. Cardinalul 
Andreiu în fuga sa, fu uccis de un St&cuiu la quare 
uerusse ospitalitate, în pădurile dintre Transylvania și 

Moldavia. Capul i se addusse la Alichaiu quare lăcrăm6 
quând îl vădă, şi printrun suspin disse: săracu Popa! 
Uccidătorul tu dat. în judicată și condamnat la mârte câ 
an violator al ospitalităţii. —. a 

Nimicu mai ridicol 'că visita que avi după aqueasta 
Michaiu că Domnu ul României şi al Transylvaniei. Im- 
peratorul Rodolf trimisse “commissari să felicite pe Mi- 
chaiu... Turcii la ast-fel de impregiurări trimit daruri 
frumâse. Austria ' trimisse o. mulţime de vorbe frumâse . 
şi un titlu de domnu ereditar al Munteniei. E facil a 
dărui quine-va din alle altora, Par” quă țerra “Românilor - 
eră ț&rra 'lui Rodolf qua: să o dăruiască lui. Michaiu și 
descindenților aquestuia.—Apoi ordond lui Michaiu să că 
din Transylvania: şi să reintre în Muntenia spre'a batte
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pe Turci în locul Austriei. quă îi va trimite şi el bani 
şi oştire. Austria că toț dauna voiă să se bată alţii în 
locul ei. 

„* Michaiu se consu't; cu boierii; şi după consiliul lor. 
respunse commissatilor: quă dreptul de Domnu al Tran- 
sylvaniei ila dat şi adunarea magnaţilor aquestei țerre. 
In quât peniru Muntenia,. Ă „Majestatea sa nare. nici un 
“drept a o dărui nimului nici „Ensuși provisoriu; iar în quât: 
“pentru bani, în adevăr quă'i aşteptă; pentru quă alt-fel. 
își va îutârce armele în contra imperatorului, şi îi va:: 
„arătă quă nui lipsescu nici bracele, nici armele, nici, 
Qanii. 

XI. 

Jar îşi sehimbă engetul Sigismund Pathory.—'eremia Movilă înetală în 
- Romaria de domn Te frate stu S'meon—Yfi haiu allurgă pe lereniz— 

Moldovenii proclamă pe ichaiu d + Domnu -—Solii Austriei, Solul Turcia 
la Alba-lulia. 

Sigismund Bathory n'avea nevoie de multe qua sr * ŞI . 
schimhe cugetul, Iudemnat de 'Turci,: de Poloni și de. 

" Ungurii refugiaţi să nu .lasse: Transylvania, iutr în 

  

  
Moldavia şi se uni cu Ieremia” Movilă. “Aqu Sta pe quând . 
Michaiu se află cu oștirea în Transylvania. intrasse în. 

„ Romania que eră în repaos, și cu forță iustalo aqul de 
Domnu pe frate stiu Simeon Movilă, 

Cum audi de aqueasta Michniu. într în România, 
allungd pe "Simeon, intrâ apoi în Moldavia; și în lupta | 
que avi cu leremis,. oștenii. Moldoveni, cum veni în 
faca fraţilor. lor Români, deo dată strigară cu toții: Să 

D
i
o
n
 

trăiască  Michaiu Domnul . Moldavieil. Movilă delăsat de : 
„toți. scăpo cu fuga în Polonia. 

Micaiu recunoscut de Domnu și al Moldaviei, Îşi dette. 
titlu de aqui în aiute: „Domnul Romanici, Transylvaniei | 
şi Moldaviei, etc. „Compuse un guvernu provizoriu de -
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patru boieri Moldoveni, le lăssd fienele guvernării în 
mână, și trecii cu oștirea în Transylvania la Alba-Iulia. 

Aqul veniră din nuou commissari dela Rodolf. De „astă dată cu daruri, cu titlu de consiliar. al imperiului, 
de Guvernator al 'Transylvaniei. Austria vrând nevrend 
vrea Să procopsească pe Michaiu. Tot attunei veni şi 
din partea Sultanului un commissar cu daruri şi semne 
dedistincţiune și consideraţiune. ]] împresurasseră mușterii 
pe Alichaiu, Commisarilor austriaci nu le plăcea aqueastă 
visită; iar Michaiu le disse - să nu le, fiă cu suppărare; 
pentru quă cu cugetul cu quare “i-a trimis pe domnialoi 
Impăratorul, tot cu aquellași cuget a trimis și Sultanul 
pe omul său | 

INSEMNARE. 

Tote miscările au ascinderea și descinderea lor Aqui fu puntal quel mai culminant al gloriei lui Michaiu; de - 
aqui înainte începi a declnă și faptele aquestui om - 
extraordinar din preună cu simtimentele şi cugetele salle. 
Toi ânsă que € mai rău este qui din preună cu dânsul 
declină și Gmenii quăror el eră capu Și exemplu, și cu 
dmenii din preună declină și epocha 'lor. Ci historici 
catăsă descriem faptele. Michaiu, dupo atâtea fapte mari, a 
commis o errdre;:și crrârea sau greșala în politică şi 
în resbel € mai rault de quât o crimă; pentru quă crima 
face rău la individe; errârea unui căpitan ânsă .sau a 
unui om de Stat perde naţiuni. - 

Quând Michaiu întră în Transylvania, Săcuii, după cum Sa -vădut, il urmară spre a'şi vărsă sângele d'ală- 
lurea cu dâusul. Pentru que? Pentru - quă le-a proniis 
libertățile que'li se usurpasseră de nemeșii feodali.” S'a 
vădut âncă qui Ungurii o'mare parte fură cu dânsul, 
și o mare parte iară în contra lui. Pentru que iară? Pentru quă unii află folos -în aquea prefaccere, şi alţii 
se vedea attacați în. înteresele lor quelle mai vitali.
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"omânii iar. din 'Transylvania, fiind partea impilală, nu 

vEdură nici un semnu de -ușnrare;. Michaiu şi-a fost 

addus a minte de Stcui; și pe Români îi treci cu ve- : 

derea. | 

Mare parte apoi din Transylvania din diverse naţionali- 

tăți, având a se plânge îndelung de abusurile papali 

sau alle sacerdoților privelegiaţi,. fură nevoiţi a protestă. :: : 

"adoptând alte confessiuni. Mihaiu, aquestora nu numai :; 

qub nu le promisse nici o 'consolaținne, ci fu răpede..! 

întru a uccide pe toţi protestatori dupb inspiraţiunea :: ; 

episcopului catholicu Napragi, que'i qualifică de eretici; 

şi ar fi făcuto daqua nu l-ar fi exoitat în numele Bi-:.: 

bliei Demetriu Archiepiscopul orthodox - cum şi Radu: 

Buzescul. (L) Apoi de și na uccis -Michaiu pe protestanii; - 

a ordonat ânsă să le închiqă teraplurile, și "i-a persecutat 

fârte asupru.—Saşii apoi, afară de confessiunile lor, ei. 

nu putea fi cu Nichaiu, deqât pind quând îl credur 

_qub era, un instrument al lui Rodolf; în dată ânsă que 

Rodolf începi al prepunue şi al observă prin Basta, 

Saşii începură al urri şi pentru imperatorul Rodolf şi 

pentru deprădările que se comissesseră, În multe diu - 

communele lor. Pe lână aquestea dorobanţii lui Michaiu 

avură tâtă licenţa spre a committe mari. abusuri de putere 

prin commune de ori-que naţionalitate. (2) 

“Pe que mai putea a se întemeit Michaiu de quât pe | 

elementul pur din: ţerra română. pe „boierii . que eră 

oifigerii lui și. adevărații conservâtori și appărători. ai 

Ubertătilor Națiunii, pe ostenii lui cu un cuvânt. Mi- 

chaiu ânsă înquât rentruțerra xomână făciun aședemânt 

şi declară” pe toţi sătenii lipiţi de moşia pe quare se. 

află fiă-quare: din dmeni liberi îi declard servi, proprie- 

(1) Vegi Chroaica lui Şineal, Tomul 1, pag. 216, 277, şi 218, | 

(9) Vedi idem pag. 993 şi 382. . | | 
. ii ” ! 

. - | 
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tatea altuia;-în locu de a înălți, numele de Român, îl 
degradd pină acolo în quât să deviiă synonym cu sclav., 
Iobigia feodale dela dânsul datd în “România, și ţinii 
peste un secul. - a 

Michaiu puti să aibi în partea sa o mână de curte- 
sani adulatori, quâte-vă sute sau şi mii din quei de 
schola -Dănescilor que se dicea ciocoi;' Ânsă aqueştia 
tot-dV'auna, au fost codaci şi sunt pe atâta de poltroni pe 
quât sunt şi de intriganţi; aquestia neavând credință, . 
nau nici devotament şi heroism. Que avea să imai aştepte 
aquei soldaţi români quând la resbel navea nici un 
cămin să mai appere, și quind dela resbel nui mai 
aşteptă a casă de quât servitutea?2—Metropolitul apoi, 
Episcopii și aquei Buzesci pe quari îi vădurăm quă au 
appărat cu atâta ardore în numele Bibliei și au scutit 
dela morte pe nisce străini protestanți, cum Ore nu avea 
să appere pe ' Români, pe frații lor ce arme dela o. 
servitute” necunoscută în historia Românilor. Fată causele 
que addusseră atât de răpede pe Michaiu pe clina că- 

„derii. Nui mai remasse nici un amicu de quât curtesanii 
intriganți; şi unde nu € virtute nu € amicie. 

XII. 

Complot in -contra bai Michaiu.—Michaiu perde bătaiea la Mirislou— 
Domna, arrestată.—Baba-Norak ars de viu—Polonii în Moldavia.—Mi- 
ehaiu perde bătaiea la, Seret.—Polonii în TirgOrișie pun Domn pe Bimeon 
Movilă.—Slichaiu și Buzescii sunt bătuţi la Argeş de Poloni. 

Capii Ungurilor vădându-se ameninţaţi la viață, attacați 
şi împedicaţi în credințele lor, complotară a se desfacce 
de Michaiu. Pe de o parte se adressarb la guvernul 
Poloniei querend a le trimitte pe Sigismund în Transyl- 

- vania şi a ajută lui Ieremia Movilă a se restabili. în 

*) Vei idem Şincai, pag. 281 și 282.
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Moldavia și a se armă în contra. Jui Michaiu; iar pe de 
alta, spre. a fi mai 'sicuri de reușită, se înţellesseră şi 

“cu Basta generalul _ oștirii austriace que, câ rival şi 
inemicu al lui Michiu, eră trimis mai mult spre: al 
observă şi paralysă de quât spre ai-fi de ajutor. Pro- 
misseri în fine qui se vor suppune: imperatorului. Rodolf, 
şi qui lui Basta îi vor ofleri guvernul țenrei numai să 
scape de Michaiu: 

Adunați cu toții la “Turda, şi assicuraţi de uuoce 
_ajutore de quare se procurară se determinari a facce o 
opposiţiune tare şi de facă lui Michaiu; şi qund doi boieri 
veniră din partea aquestuia spre ai exortă la ordine, ci 
îi detteră “afară cu ruşine, din adunanţă, dând cu aqeasta 
semnalul revoltei. | 
„Ungurii din preună cu oștirea lui Basta se pusseră 

la satul . Mirislou, şi Michaiu cu ai sti se aședd pe 
câmpia. ! Mureşului. Bătaia fu aşă de'eruntă în quă 1] 
mii de Români remasseră pe câmpul luptei. Michaiu se 
vetrasse la Alba-Julia, și de acolo, prin Brașov -trecii în - 
România. Pe Domna cu tâtă familia lui Michaiu o 
avrestară vingătorii la Făgăraş; iar pe unul din generalii 
lui -quei mai “buni pe Baba-Novak, cum Și pe un preot 
sârb a nume Saski, după decisiunea dietei pusseră dei 

-arseră de vii în piaţa Clausemburgului. 
|  Quând ! Michaiu ajunse în ţerră, audi de tote aquestea 

și quă în Moldavia generalul, polon 'Zamoicky . inirasse 
cu ostire mare. 'Michaiu se. pusse 'în capul oştirilor que. 
le-a fost lăssat în Țerră sub commanda filiului său. 
Pătrascu, şi veni în Moldavia spre a întempină pe Poloni, | 
Aquestia find mai numeroși - învinseră pe Români que 
eră, cu totul descurâgiaţi și nu se mai putea batte că 
mai. nainte. Michaiu perdi bătaiea lingă” Seret, şi se 
înturad prin regiunea Săcuilor în Ţerră - spre aşi adună . 
alte puteri. La Tirgovişie lăssd pe filiul. său ] țicolae și 
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adune oștire nuoă. . | Sa 
In lipsa lui, Polonii 'naintară spre capitală, fără a le 

stă nimeni în contra. Filii Popolului soldaşii n'avea que 
să mai appere, pentrn qui cri condamnați la servitute. 
Polonii pusseră domn pe: Simeon fratele lui' Ieremia Mo-. 
vilă, gi începură a prădă țerra. Buzescii que; suppăraţi 
pe Michaiu pentru asservirea Românilor, lăssasseră să 
'nainteqe Polonii, văqend purtarea lor, trecură la - Michaiu 

“spre a adună cquât mai curând oştire în Oltenia; Și se 
întorseră în contra prădătorilor. Lungă Arpeş la 23 
Xoembriu, Românii venind în “luptă cu Polonii, : perdură 
bătaiea. Nimeni nu mai avea curagiu nici în sine niei 
in viitor, qutci communele devenisseră sate, burgărabii 
devenisseră shiri ai cetăţenilor, colloniele militare. alle 
lui Radu-Negru şi Mircea 1 devenisseră nisce tărremuri 
de turmente; și de servitute. PRomdn vrea să dică serv. 

„pe fraţii Buzescii, și treci Oltul qua în Craiova să'și 

XII - 

Michaiu trece la Roalolf. şi dă în eursă.—Michaiu se numesee guvernator. 
"la 'Trarsylvaniei.—Invidia lui lasta.—Vietoria lui Michaiu la Goreslou. - 

Da __—Fuga lui Sigismund. | 

-Michaia strimtorat de (6te părțile, se decisse a allergă, 
ln Rodolf al Austriei, lud cu sine pe banul Michaleea,. 

„Și la 25 Decembriu ajunse la Vienna unde fu însciințat 
din partea.lui Rodolf să viiă al întelni la Praga. Acolo 
se ințellesse cu  imperatorul, sau mai bine, “ministrii 
austrieni addusseră pe Michaiu să nu mai înțellepă de 
arum înainte de quât așă cum. veniă biue intereselor 
cabinetului lor. Heroul decădut, făci că tot omul que 
stă să se înncece și se appucă, se accaţi cu amendoă 
mâinile şi de 'spini și de ensuşi părul său cu quare cu 
el cu tot se-aftondă. Michaiu eră în cursă. 

Veni apoi scirea la cabinet, quă Ungurii s'au dat în
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politica Turciei: și Poloniei, abandonând cugetul de a.se 

închină Austriei, qud Sigismund a intrat în Trausylvania - 

cu intențiuni de a o închină “Turciei, şi qud Basta, de - 

unde aşteptă a se numi guvernator al Transylvaniei, abiă 
scăpb cu fuga de acolo, trecând la Hustu. Avea neces- 

sitate acum Austria de un om activ şi întreprindător, de 

un omu quare servindui, să credă qui își serve propria 

sa causă. Michaiu' eră omul aquella, quăci cl avea. sete 

de resbunare. el avea nevoie de a se realță. Austria îi 

dette 100 mii galbeni spre a se prepară de luptă, îl 

numi guvernator al . Transylvaniei, și qua să fiă sigur 

de qvâte el promitea, îl îndator6 a se împăcă cu Basta, 

cu Basta inemicul său, cu Basta quare el intrigă de a 

„se facce guvernator. Invidios că o ienă, Basta rugi că 

un tigru străpuns. quând audi de trimiterea lui Michaiu îi 

cu bani şi cu putere, şi de numirea.lui că guvernator; 

îndatorat ânst de guvernul său a se împăci cu Michaiu, 

  

îşi înneco urra și ori-que ressimtiment, şi se decisse 

aşi resbună. Se Sa 
-Michaiu quând ajunse în Ungaria la commandantul 

Ferdinand Gonzaga, aqul la masă din ordinile lui -Rodolf 
se afld şi Basta; Gonzaga îi împăcd adică şii făcu ași 
di mâna unul altuia. Basta întindendui mâna, pare qud 

“i-ar fi dat arvună de mânte. . î - 
„Michaiu după, aqueasta se pusse în capul unei oştiri 

austriace de: 10 mii pedeștri și de S mii callări (aquestia 
eră Germani, Unguri, Români și Casaci), și plecă în 
contra 'Transylvaniei, având și pe Basta cu sine, cald 
şi forte sincer inemicu,. Michaiu commardă o colonnă, și 

„Basta alta. Oştirea Transylvană, cumpusă de 25 mii 

Smeni sub commanda lui Moyse Sekeli ii aştepă la 

Goroslou, şi aşteptă şi pe Turci în ajutorul lor. Bătaiea 
se făci la 3 August 1601. Transylvanii fură înfrânți, 
şi Michaiu allungânduii îi făcu a perde vre-o 10 mii, 
cum și 45 tunuri. Iar Sigismund fugi la Movilă în Moldavia.      
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Pretexte și accusări—Complot.—!ntrarea per Bdă.— A ssaesiratul.—Purtarea 
: imfomă. ” 

“După victoriă, militarii începură a prădi și a facce: 
“cum de pretutindeni să viiă plângeri  Basta,. quare sin- 
gur învită Ia excese pe militari. aceusă pe Michaiu; 
aquesta quare din experiență învițasse să ţiiă în frcu 
licența militară, accusă pe Basta: Urra ferbea dejă de .. 
mai nainte; din aqueste assupriri se “incepu certa. Fiă- 
quare. avea în parte împurterniciri dela imperatorul a 
ave commanda supremă; fiă-quare pretindea să fii capul 
quellui lalf. Cabinetul Austriei preparasee dej prin 
assemenea măsure terremul discordiei. Certele acum a- 

junsesseră în culmea lor. Michaiu se află commandând 

oștânii -austriaci, și pe quând la 19 August 1601 se 

afla în campament pe colina que domină peste câmpul 
Turdei, şi se occupă pe de o parte a convoci. generala 

aduhare a Transylvaniei, iar pe de alta a se ducce spre 

a “şi liberă familia, torte de dimineaţă iși văd tinde, 

încongiurată de Valloni şi de Germani trimişi de Basta; 

în capul lor eră Iacob Beauri. Michiu eși în aintea lui 

a1 întâmpină, şi quând eră, să reintre în tindă, învitd pe 
Beauri de curtesie a intră în ainte: aquesta se: scusâ 

dicând: mu se pote: Domnul meu înainte. Michaiu ap- 
pucd înainte, și perfidul căpitan” pe la spate răpede și 

asă. de tare îl străpunse cu alebarda, în -quât de o palmă, 

eşi aqueasta de queen laltă parte: în pept: un alt Vallon 
împușcândul apoi, îi dette lovitura de grații. După 
aqueasta, Vallonii tăiard capul Heroului și spre batjocură



îl pusseră pe cadaverul unui cal, pe quare stette treii 

n! 
pi 

dille. Corpul se îngropd acolo pe collina Turdei (1), îar 
capul i se adduse mai tărdiu dela cathedrala din Alba- * 
Iulia şi se depusse în Mănastirea -Dealului la Tirgovişte. 
Qua să 'şi facă quine-va o idee despre starea de civi- 
lisaţiune a Românilor. din. aquei timpi, fărd ase uită la 
constituțiunea lor, nici la Domnii poeți că Petra Cercel, 
nare de quât si compare purtarea lui Michaiu la mortea 
și immormântaren lui Andreiu Bathory, cum și. purtarea 
„Metropolitului şi a Buzescilor. la invitarea Episcopului 
catholicu de a uccide pe Protestanţi, cu 'purtarea barbarii 

“Si ncomendsi a Nemţilor și. Ungurilor: după. mârtea lui - 
Michaiu. Ruşine eternă şi lui “Basta și Domnului său 
Rodolf. : 

eee tineti 

1) Nu se scii unde s'a îngropat corpul lui Michaiu-voda pînă la annul . 1845. Attunci sa întâmplat a mă ducce în Transylvania, pind la Clausembur. Iaturnâudu-m de acolo în companie cu D, N. Bibeseul, cu un professor zugrav Român din Sibiiu, şi cu D. Delbelovici, au- dirăm qud s'a afiat mormtntul lui Michaiu vodă de un păstor pe colina Turdei. In drumul nostru vre-o patru trăsure ne abăturim a visită aquel locu. Vădurăm us &arcolauu sau sicriu de pâtră asse- - menea şi la styl şi la mărime cu quel din St. Sava que s'a aflat. 
peste Olt. Coperitura, îi eră spartă de securea afiătorului que cre- ” dusse quă află o comâră; în întru nu eră nimicu: Qaare este proba, întrebaiu eu, qud aqui a fost îngropat Michaiu Bravu]? D,.. Delbero- vici îmi respunse. Proba este 1-iu quă intr'ânsul s'au aflat ossăminte 
de om fără capu, şi 2-lei quă sa mai aflat un lanț de aur. o sabie +i un înnel: pe sabiă eră seris Michael, şi pe innel inițiala M. Lan- 
țul. şi ossemintele:le-a luat comitele 'Teleki „şi le a depus în Museul 
seu:. sabia a cumptrato căpitanul de -Husari Copcea. Iar innellal îl 

„Possede deputatul din Săsebiș que se numesce Tindar. Din aqueste 
pers6ne mai târţiu am vidut numai pe D. Tindar, quzvuia "i am. dat 

“n. visită în adins Ja Saseb'ş, și quare a avut bunătatea a'mi arătă innellul, și m'a assicurat şi mai mult de agqucastă impregiurare. Mai târdiu prin D. Tindar am aflat quă căpitanul Copeia era dispus. a- vide sabia pe preț de 200 tratheni. Cuveral de attunti sa refusat a - „ofleri aquca' sumă, . - . Na | |    



  

Y. 

Banul Miehaleea executat.—Sa supptrat mult Im peraterul “Rodolt de 

mârtea lui Michaiu, Ansă i-a mai trecut.—Nu 6 mărire unde nu & viutate. 
- Comparaţiă între Vlad V şi Michaiu Bravul. 

Banul . Mlichaleea fu şi cl arrestat și executat mai la 
urmă. Impă&ratorul Rodolf, quând audi de aqueastă im- 
pregiurare, se suppără forte tare assupra lui Basta, și 
aşă de tare în quât “îi trecii numai de quât suppărarea, 
si lăssb pe Basta euvernator al Transylvaniei.— Familia 
lui Michaiu remasse captivă, unii dicu qua fost dusă în 
Crimea la Tatari. 

Lui Michaiu contimporanii şi posteritatea îi detteră 

numele de Bravu, nu ânsă şi de guel Mare. Nu & 
Mărire unde nu € Justiţiă și Virtute. o 

Communele dela dânsul înqui fură numite Sate, și 

locuitorii satelor remasseră Pomdâni adică serzi după 
limbagiul ciocoismului de attunci,: şi nu se liberară de 

„quât peste.120 de anni.. e 
Michaiu a domnit opt anni. In Domnia lui a edificat 

Mănăstirea numită Michaiu-vodă. . .. Sa | 
Aqueastă' domnie de opt anni plină. de atâtea vieterii 

inchiee singură o epochă, epocha lui Michaiu, epochă forte 
mare din partea Națiunii, epochi a unui popl de heroi, coman- 
daţi de un destructor al quellor mai frumâse și liberali” 

-instituțiuni. Sa
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De va compari quine-vi bravura şi crudimele lui 
Vlad Tepeș cu alle lui Miehaiu Bravul, Țepeș a fost 

“crud qua să curățe Romania de inemicii ei din afară, 
s'o moralise, şi qua posteritatea să afle, cum afl6 AMi- 
chaiu, mei liberi spre a o appără. Michaiu fă atâtea 
bătăi şi bravure cu 6menii preparaţi de vechile institu- 
țiuni, însufAb terrârea în 'Lureia şi Transylvania, qua 
pină în quelle după urmă quând se credea mai tare, 'să - 
dea: o. lovitură vechilor 'instituțiuni, și din filiul f-quă- i 

“ vuia soldat şi sătean să facă un iobag (*) România nu 1 

mai avi de :qul înainte oșteni, ci mercenari străini. 'Pepeș 
prepard o epochăi că a lui. Michaiu, iar Michaiu prepară, i 
o epochă că a beilor din Phanar. Domnii que veniră 
după dânsul. nu se mai serviră de quât cu mercenarii, : 
pină qufând bătuţi de Turci, stişiați de intrigele din 
îutru, ajunseră a dă domnia pe mâna etrăinilor. 

BPOCHA. A SESEA. 

„IL. 

Simean Movilă te allunsă.— Radu Şerban Basarab, —Censtantin Movită. | 
Radu Aihnea.—ffabriel” Bathory Stephan  “Pomsa.—Beelizn —dlexandru- E 
Elie și Phanurioții. —Mehediațeanul și Căpitan Wusdugan. 

In România eră deji Domnu Simeon Movilă și țerma 
sufleriă din excessele adunăturelor lui de militari. Frații 
Buzesci .veniră de. peste Olt cu oştire și allungară pe. 
Movilă. În adunarea generală apoi: boierii allesseră pe. 

" Radu-Șerban-Bassarab. “Aquesta restabili ordinea și pacea, 
de și se află între do& puteri rivale, între Tureia și “Austria. 

: Ieremia Movilă veni a batte pe Bassarab, -și fu bătut 
e 

—————————— 

și respins, şi pird muri. nu lassd în pace pe Șerban. 

(*) „Quare pe unde va aquella s ă Bă român vecinieu unde se va ata: 
diee Miobain în. asseţământul stu citate de Radu Mihnea în: chri- 
Sobulul iquestuia din annul 1613, Apriliu- i. 

.*
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"Satheiu bassarab.—Vasile Lupul.—Spătarul Michaiu la murii Vierei. 

Intvecerea intre Matheiu Bastarab şi Vasile Lupu în fapie bnne.—XMerce- 
? 

narii nu sunt oșteni.—hevoltele lor, E 

- După Alexandru Elie, Porta trimise pe Leon Tomşa 
Aliul-lui Stephan Tomşa din Moldavia. Aquesta fiind crud 

şi tyran că tatăl său, Boierii de peste Olt, Albanul, 

Gorganul, Coţofeanul, Predescul, Filișanul şi Mitrea, se 

sculară assupra lui și allesseră- de Domn la 1633 pe 

Matheiu Bassarab din satul Brâncovenii. Tot pe aquel 

timp allungară şi "Moldovenii pe Iyrannul lor și pusseră - 

în locui pe Vasile Lupu. | 
Matheiu şi Vasile ar fiputut facce mult bine ambelor 

domniate de ar fi fost. în bună înţelegere. Anst Vasile, 

pe lângă multe qualități bune, avea şi un mare defect; 

invidia unită “cu o mare dose de astuţiă. De trei ori 

deschisse resbel lui Matheiu, şi de trei ori fu bătut, 

mai virtos la 17 Maiu 1653 la Finta luugo Gălbeniia 

(Ialomiţa) unde Vasile și ginere-său Timus abid scăpară 

cu fuga şi nu mai resultlară de quât la Gallaţi. Matheiu 

lud aqui o plază seridsă la picior de quare suferi în delung-. 

Matheiu a fost bun amicu cu Georgiu II Racoți și *] 

ajută în resbellul 'que aquesta avi cu Austria. Principele 

1. Kemeni serie qud Matheiu Bassarab a trimis lui Racoți 

an contingent de 6000 curteni sub commanda spathrului 

Mihaiu, quari. ajunseră pină la murii Vienne.
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„După mortea lui Ieremia, îi urmo filiul său Constantin 
Movilă, și în Transylvania fiind domnu Gabriel Bathory, 
aquesta la annul 1610 intro în România în contra lui -. 
SEtban spre ași resbună de quelle întâmplate în dillele 

„lui Michaiu Bravul: Șerban fiind supraprins, alergd în 
Moldavia şi: cu ajutor dela Constantin. Movilă veni şi. 
alungă pe Radu-Mihnea fiiul-lui Mihnea turcitul que: 
venisse cu: firman dela Pârtă în locul lui. Apoi trecă! 

„în Transylvania și băti pe Gabriel Bathory. In aquea LL 
bătaie cădură morţi peste 6000 Unguri, cum și din; : 

- Români peste 4000.' E a 
La înturnarea lui Şerban în țerră, iar afl pe Radu: . 

Mihnea cu oste turcească, şi venind la hotare, Șerban 
perdu bătala. Ne mai av&nd speranțe de domnie, sei . 
retrasse cu tamillia la Vienna unde şi muri. Căderea; 
Ini Șerban trasse după sine şi pa lui Constantin Movilă. :.; 
Pârta numi în locul lui pe Stephan “Tomşa, om crud şi | 
iyran. O assemenea schimbare se făcii și în Transilvania; - 
în locul lui Gabriel Bathory se pusse Gabriel Beclian. 

„» Radu-Mihnea a fost -om crud și 'rapace, şi aquest i 
viţiu îl făci a, împlea țârra de Phanarioţi spre a stârce 
cu-denșii pe Români. lillu domni în do& rânduri între 
schimbându-se cu Alexandru '1V-Elie. La morțea lui s'a 

„aflat un million de galbeni, din quari Porta a querut 
dela filiul său decima, adică 100 de mi. - i 

Alexandra Elie adaose şi el o mulțime de Phanarioţi. 
que usurpară drepturile Românilor. Paharnicul Lupu 

- Mehedințeanul și Căpitan Busdugan .se sculară în contra. 
li şi a Phanarioţilor. Pe aquel timp se află și. în: Mol- 
davia domnu impus un Gaspar Gratian, străin și de naţiune 
și de religiune Drumul beilor străinii ncepusse dejă a 
se face, a o 
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Constantin Dassarab. _“Torminaea Bibliei, Ra tevolta Seimenilor. Sp itharul 
Ohristea.—Restabilirea — Minea UI —Geoteiu Ghica. 

Prin alegere generale adveni la Domnie - Constantin 
“Bassarab filiul lui Șerban I. -Aquesta moșteni amiciele 

și allianțele unchiului său Matheiu şi continud bine-fac- 
cerile lui; .sub ellu se continuă traducţia Bibliei 
în limba, română, la quare a lucrat mult boierul Grec. 
“ceanul. Credem quă aquesta sa supranumit astfel pentru 
sciința que avea în limba hellenică. 

Mercenarii străini Anst ajunsesseră o plagă, Constantin 
îşi făcii planul ai deşființă prin resturile: de dorobanţi 
pimenteni. -Planu se descoperi pentru qut. se corrupses- 
„seră și dorobanţii devenind complici, mercenarilor. Cu toții 
se revoltară și uccisseră un mare număr de boieri, și 
pusseră - domnu pe un spătharul Christea. Racoți din 
Transylvania și George Stephan al Moldovei, amicu al 
Bassarabilor, veniră cu oștiri,. bătură pe Seimeni și 
restabiliră pe Constantin - în domnie. 

Carol Gustav regele Suediei declar6 la 1656: resbel. 
Poloniei, ca dânsul se alliard și domnii Romaniei, Mol- 
daviei și Transylvaniei. Aqueastă alianță desplei . Sul- 
taului; și quâte trei domnii fură destituiţi. Constantin. 
Bassara) şi Stephan IĂ. se refugiară în ransylvania în
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locul lor se trimisseră dela Porti un Mihnex în România 
şi Georgiu Ghica în Moldavia. 

IV. 

+ 
Crudimita și vitiurile lui” Mihnea.— Georgiu Ghiica:—Gr. Ghica.—Stephă- : 

nuţă Lupu—âpafi —Davija.—Grigoriu Ghieu.—Duca. N 
ți 

1 

i 

Mihnea ÎI fa forte hypocrit şi 'crudu. Conspirând:; - 
assupra 'Turcilor; accusd pe boieri de un assemeneai, 
cuget, ucvisse o mare parte dintr'ânşii, și le dette familliele ; 
şi averile în prada sbirilor şi mercenarilor săi. Se revoltă: 
apoi în contra Turcilor, şi vrând a uccide pe Turcii din; 
Tîrgovişte, dette focu aquestei capitale şi uccisse şi pei; 
Românii dint'ensa. Spre a se put apoi. susține, făcu: 
causă commună cu Racoți din fransylvania şi cu ânsuşi 
Constantin Bassarab pe” quare el îl scossesse. din Domniă. 
-Aquest domnu avii tote viţiurile sceleraţilor. cutedători. ! 
Quând Turcii -veniă în Ţerră spre 21. pedepsi de rebellia : 
sa, mercenarii săi, că toţi mercenarii tyrannilor, complo- 
tară assupra lui spre al dă în mâinile Turcilor. Aflând 

-de aqueasta Mihnea abiă scăpd cn fuga în Transylvania. - 
Porta numi în locul lui pe Georgiu: Ghea dela Mol- 

- davia, şi-în locul aquestuia pusse pe Stephănuţă filiul 
lui Vasile Lupu.—Constantin: Bassarab - veni din Trân- 
sylvania, cu oştire şi allungd peste. Dunăre pe Georgiu : 
Ghica Ja 1660. Sultanul trimisse oștire mare și allung | 

„pe Constntin Bassarab quare din Transylvania se dusse 
la Casaci. Georgiu “Ghica apoi fiind scos, fu numit în 
locu'i filiul stu Grigoriu Ghica. | . 

Racoți fu bătut de Turci la Clausemburg, și muri de 
o plagă que lud acolo. După dânsal muri și . Mihnea, 
Apafi fu numit în locul lui Racoți quare sui tributul 
Transylvaniei către Portă la 60 mii galbeni. In Moldavia  
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la 1662 murind Stephănuţă-Lupul, în locui se pusse. 

Eustrate Dabija. | Da | 

La 1670 quând Porta avit.resbel cu Polonia, Grigoriu 
„Ghica fu prepus și destituit, şi în Jocu'i se puse Duca 

vodă que domnisse în Moldavia după mortea lu Dabija. 

Duca fu apoi strămutat în Moldavia de unde, dând resbel 

Casacilor, domind Ucrania unde. pusse un locotenent al 

stu a nume Dorotheu spre a o guveruă cu titlul de Hetman. 

V. 

“Serban Cantacuzen ta murii Vicanei.—inemieul înrins 6 un 0spe—Sobie- 
cky ajută. Austrienilor. Revolta Ueraniei.—Dnea prisonier la Poloni,— 

__ Demetiiu Cantaeuren.—Constantin Cantimir.—Leopold, şi Sobiecky vor 
„să impartă Ungaria și Pomniatele Danubiene.* 

Unul dintre boierii refugiaţi spre a scăpă de erugimile 

lui Mihnea a fost şi Şerban II Cantacuzen. Aquesta 
aflându-se la Constantinopole la-annul 1679 ajunse la 

ihron după strămutarea lui Duca la, Domnia Moldaaiei. 

La -1683, quând Turcia eră în resbel cu "Austria, 

Şerban Cantacuzeu fu. nat din preună cu 4000 de Ro- 

mâni spre a facee campania din preună cu Turcii, şi: 
se distinse la assediul Viennei prin modul quel nuou 
pind- attunci de a facce resbel mai chrestinesce. Inemicul 

invins, inemicul desarmat fu tractat de dânsul că un 

Sspe. “Aquest mod îi făcii nume bun şi la Turci și la . 

Austrieni. La, aquest resbel se află şi Duca al Moldaviei. 

Cara-Mustafă fu bătut de Sobiecky regele Poloniei que 

veni în ajutorul Austriei, şi aqueastă disfată o plăti cu 
ştreangul la “Constantinopole quând se. returnd. 

La: returnarea Domnilor români, Duca afld Ucrania 

revoltată. Casacii allungasseră .pe Dorotheu locotenentul 

lui, şi acum prindend pe Duca, il dusseră în . Polonia, 

acolo muri 'avelinat.— In locul lui Daca Porta pusse pe 
Demetriu  Cantacuzen que mai fussesse acolo Domn.
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Matheiu Basarab într'o domnie înțelleaptă de PT anni - 
fc multe bunuri în România: fond.schâle pentru limba 
română, latină şi hellenică, pusse a se traducee cărțile 
Bişericei în limba Patriei, stabili -bibliothece, ” edifică 
monăstiri şi: spitaluri; ellu mântui naționalitatea prin 
allungarea limbei slavone. Pe quând Ty pographia eră 
persecutată în Europa de papisti că o invențiă din iad, 
Matheiu o întrodusse în România şi pusse a se typări 
traducţiunile: şi cărţile în limba Patriei. Pe lungă aque. 

n
 

„stea, pusse a 'se facce o condică de. legi, încuragid i 
agricultura, şi. commerciul. Vasile Lupu quât domni nu 
pregetd de a se întrece cu atheiu în assemenea bine 
faeceri spre cultura şi inaintarea Moldaviei. | 

» Ori-que ar fi făcut ânsă quine-va eri un râu radical 
pe quare nul ar'fi putut stirpi cu facilitate. Dela așelământul :. 

lui: Michaiu, naţia nu mai avi soldaţi appăr ători, ci nisee : 
mercenari străini şi resturile unor dorobanţi privelegiaţi 
que ajunsesseri câ, nisce' pretorieni îl timp. de pace, și 
quari la resbel neavend que appără mai. adesea abandon 
câmpul. Intre boieri iară, pe lingă smorfarile feodali în- 
troduse de Michaiu, se mai întrodusseră de Phanarioţii 

„ adduşi de Alexandra Elie, învățurile de rapacitate și de. 
întrige odi6sc.. Un Domn că Matheiu firesce qui nu 
putea să mulţumească : pe quei corrupţi. Seimenii străini, 
afițaţi de intriganţi, aflară oceasiune quând Domnul eră 
“pentru sănătate la Argeş, 'şi se sclară assupra lui quând: 
se înturnă de acoio. Quând voi a intră în Tirgovisee, 
afld porțele cetăţii închuiate, și pe mercenarii de Seimeni 

- strigând: - „înapoi! du-te la călugărie;. nu -ne trebuie noă 
domnu bătrân,. Matheiu. se. vedu nevoit: a tractă cu 
denşii, a le îmmulţi solda și ai -astâmpără Inceputul 
ânsă de demoralisare militară se făcii, şi assemenea 
revolte mai repetindu- -se, amăriră forte pe Matheiu: şi “i 

“attacară sănătatea și. mai mult. Muri la 8: „Apriliu 
anul 1654.    



225 

Aquesta domni pînă la annul 1684, quând Turcii venind 
în contra Polonilor, şi nemulţumiţi de dânsul, li trimis- 
seră la Constantinopole, și pusseră pe Constantin Cantemir 
în locul lui. E m | 

La annul -1686 Leopold al Austriei alliat înpreună 
„cu Sobiecky al Poloniei, se învoiră unul a luă Ungaria 

şi altul domniatele Danubiene. Sobiecky intră în Moldavia; 
- Oantacuzen veni în ajutorul lui Cantemir şi făcură pe 
Poloni alăssă leşii que occupasseră şi a se înturni, 
înapoi. e | 

Austrienii luassery - Buda și -Beligradul dela Turci. 
Deslipisseră Transylvania de sub suzeranitatea Turciei 
gi 0 pusseră sub protecţia Austriei.—Un episcop ungur 
que se află în “Vienna, scriă neîncetat Ungurilor: nu vă 
deslipiți de Turci, qud tot & speranță de a vă liberă 

„de dânşii; vai de Uugaria însă de se va închini 
Austriei. (1), cc | , 
„_ Aqueste vorbe prophetice nu fură ascultate. Austrieaii. 
intrară pe la Ruşava să ia şi România. Cantacuzen 
scrisse commandantelui Veterani să se întârcă înapoi 
quă, nu va fi bine. Commandantul îl ascult) pentru 
cuvinte alle Austriei particulare. ii 
„Cantacuzen vrea cu tote aquestea să imite pe. quci 

din Transylvania, să puiă România sub protecţia, Austriei. 
Boierii âns& se oppussert: boierii români pricepusseră 
că şi episcopul Magiar qud- sorta Românilor pe lingă 
Austria va fi tot aqueea cu a: Românilor din Transyl-. 
vania, nui aşteptă de quât drepturile Țiganilor de uu 
se vor facee catholici, adică de nu se vor ungarisă. . | 

Ideea lui Cantacuzen. de a suppunne ţerra la “Nemţi 
nu “i-a fost de semn bun că, tâte ideile cobe. La aruni 
1688 Octombriu 19 muri. | a 

. 

- 1) Veţi memorialele principelui Kemeni,
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CONSTANTIN BASARAB III BRÂNCOVEANUL. | 

Partitul austr'acu în contra conservatorilor.— Constantin Balaceanu! întră 

cu Nemţii în contra lui Br ncoreanul;— Pe quână Nemţii vor sa ia România, 

Polonii vor să ia Moldavia. Românii și „Moldavii resistă.—Patrioţii 

„4 derin tureophili, - , 

Nu eră Ancă îmmrmântat Şerban Cantacuzen, quând 

Boierii în aduuanți, generală allesseră la Metropolie pe 

Constantin -B issarab Brâuicoveanul, nepot de. suror. al lui . 

Șerban Cantacuzen. Cum, adveni la thron: Constantin IL. 

în dată uimisse pe Spătharul Preda Brâncoveânul să 

ajungă în calle pe quei trimiși d& Cantacuzen. a le da 

ordine să nu între în nici o relaţiune cu cabinetul Viennei. 

Deputaţii trimişi de . Cantacuzen nu se. învoiră.. toţi: 

Băliceanul' se arăt) nemulțumit de alegerea Brâncovea- 

nului, şi propusse . guvernului austriacu a trimitte oştiri | 

să coprindă România. o ce: 

_ Constantin Bălăceanul întrd, cu generalul Haisler. şi 

cu oşiiri; austriace în ţerră la annul 1689. Tătarii venird 

săi alunge. - Nemţii dela 'Tirgovişte se trasserd la 

Câmpul-lung şi de acolo în Transylvania. Oștirile Ro- 

mâiuiei şi Moldaviei atât din tâma de a nu vede verrele 

annexate la Austria, quât și din nevoiea în quare se 

află quă 'avea în costă armata quea mare a Tureiei, fură 

coustrinse de a facce causă commună cu Turcii, şi cu  
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“dânşii în preună a trecce în - Transylvania, a batte pe 
“Austriaci şi a stabili acolo de Domn pe Tăkoli din partitul 
 tareophililor. Constantin. Brânicoveanul și Constantin Cante- 
„ir, cu oştirile lor şi cu Turdii în preună. băturd pe 
“Nemţi forte şi pe generalissimul lor Iaisler îl -prinseră. 
La scirea însă qud vine altă armată nuoă şi mai 

“mumerrosă,: Turci se retrasseră la . Vidin şi: lăssară pe 
“'Transylvanii patrioți sau conservatori în sorta lor. . 

Dominând Austriacii din nuou 1 ransylvania, Sobiecyy, 
regele' Poloniei intrd la 1691 în Moldavia qua so 

-annexe la regatul său. Fu nevoit unsă a se retrage 
din causa fametăi. ec 

“La annul 1693 muri Constantin "Cantemir. Boierii 
.. allesseră, sau mai bine  querură în locul lui: “pe -filiul 

“aquestuia Demetriu. Aquesta eră  deji uns domn în 
- Moldavia, qând Porta'trimisse pe Constantin filiul fostu- 

; lui" domn Duca; ginerele lui Brâncoveanul. Aqnesta abiă 
“domni trei anni, şi în locul lui se pusse Antiochu 
“Cantemir, filiul lui Constantin şi fratele lui Demetriu. 

NIL, 

- “Practatul dela: 1699.— Incuserirea Cantemirilor cu Cantacuzenii. Aqurstia, 
- «xor-să icehine ţerrele.. Biâncoveanul „nu :0 -inroieser —Liga în contra 

: "lui. Brâncoreanul.— Lupta de partituri,  ,. - 

"Turcii mai cercarb:a "batte pe "Nemţi şia le lvă din 
mâini “Transylvania: trei expediţ uni făcură 'şi fură în- 

frânţi cu perderi ;;sari. Puterile: belligerante veniră la 
pace. In -negoțiațiunile ;que se făcea, : Austria querea, 
Transylvania i - Banatul “Temişvarului; iar Polonia: que- 
rea domniatele .danubiere şi mui pe. -urmă mai lăssd 

„du. pretenţiuni dic6ad. quă se; mulțumesce şi numai cu . 
„Moldavia; mai.:pe urmă :lăssă şi. mai. jus: se. mulțumi 
miuinai pe cetăţile Cernăuţi, Suciava, ;Horinul și “Soroca. ' 

- Quând fa a se închieă “ tractatul, . Austria făcu.să i.se
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dea tâte quâte. querea, adică Ungaria, Transylvania şi + 
Temisiana; iar Polonia să remâie cu Cameniţia. Dom- 
niatele remasseră, cum am dicce, tot sub protecțiunea,. Tur-. 
ciei. Aquest tractat sa închieiat la 26 lanuariu 1699. 

Antiochu Cantimir. însură pe frate-stu  Demetriu cu | 
“Alia fostului Domn Șerban "Cantacuzen. Din aqueastă 

- alianță se întmplă complicaţiuni grave. Cantemireseii 
cu Cantacozinescii: își detteră mâna spre a închină ţărreie 

“la Potentaţii din. Europa. Brâncoveneseii toţi. sustinea - 
“quă ţărrele nu se folosescu cu nimicu daqua va fi să 
schimbe protecţiunile. De aqui se urdi complot spre -a 
resiurnă pe Brâncoveanul: .Aquesta, aflând . quâte' se 

“complotă în contra lui, reuşi n resturnă pe Cantemir, 
“şi a punne în locul lui pe ginere-său. Constantin Duca. 
Aqueasta s'a întîmplat la 1700. Patimele s apprinseră, 

“animosităţile crescură. Duca abiă pută a se ţinne vre o 
„trei anni şi la: 1704 în locul lui se pusse. Michael 
Racoviţă quare peste un an fu resturnat de. Antiochu 
Cantemir. Duqă doi anni iar veni la thron Racoviţă la 1707. 

“VII: 

Catholicii partisani Austriei, Protestanţii partisani 'Tureiei.—Carol XII: 
“Mavrocordat Nieclac în Moldavia.— Tete pestilenţele vin cu furie.—Deme- 

“ triu Cântemir.—Vendăterii ţerrei 'accusă de. venţători pe appăraterii ei, 
“Calomnia e arma sceleraţilor.—Generositatea lui - Bi âncoveanul —thara- 
riolismul mai rainte de venirea Phavurioţitor.—-Lui Policală Moldovenii 

! e îi qicca Păcală. ! 

“In Ungaria pe attunci,. . toţi. protestanții devenisseră 
liberali şi de rievoie tureophili; toți catholicii eră partisani 

- ai * Austriei. De aqui se născu o revoluiă în capul! 
quăriia se pusse Franc Racoți. In Russia iară Petru I 
se bătea cu Carol XII regele Suediei. Da 27 lanuariu, | 

„- 1707 -Carol XII perdu -bătaiea la . Pultava, - şi fugi la - 
- Tighina, la. Tătari. - Carol 'acecusd pe Racoviţă la Portă 
- quă a-dat ajutor Ruşilor;. Porta îl destitol şi pusse. în    
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locul lui pe ali Phanarioi, pe dragomanul Niculae. 
- Mavrocordat. Aquesta își semnald beilicul prin crudime, 

cupiditate şi urră assupra Românilor. Tote pestilenţele, 
cum am mai dis, vin cu furie. Nu domni însă Niculae 
Mavrocordat de quât un an și în locul lui se pusse 
Demetriu Cantemir, .. o. 

Cantemirescii și Cantacozinescii se scie puă eră în 
ascuus în contra Turvilor şi vrea să închine ţărrele la 
Europeni—Întrasse şi pe attunci ideea. de . principe 
străini.— Brâncovenescii .eră din conservatori, și ideile 
lor de patriotism, quel. puşin se acerdă cu politica Tur- 
cilor. Cantimirescii dar complotară să accuse pe Brân-: 
coveanul la Turci - qud el € în înțellegere cu Austria, 
și. Ru-sia. (Tactica aqueasta de calomnie este vechie). 
Scopul calomniatorilor eră sk dea pe Brâncoveanul în. 
mâinile. Tureilor, și attunci - Demetriu Cantemir trecând 
în locul lui în ' România, să lasse locul din Moldavia 
fratelui stu Antioch; şi attunci să şi puiă în lucrare 
planul de a închină ţărrele Russiei. Brâncoveanul le 
aflo aquestea, şi în generositatea sa se determind a fi 
numai cu preveghiere de a se appără, nu însă și dea 
descoperi pe inemicii sti la Turci. Propaganda, cu tote 
aquestea se făcea pentru quă în annul viitor se prepară 
resbel între Turcia şi Russia. Brâncovenescii trecea, în ochii 
propagandiştilor de reacţionari, .de turcophili; şi quei quari 

void să închine ţărrele la Muscali aqueia. eră liberali, 
“aqueia patrioţi, aqueia partit. naţional. Brâncoveanul eră 
accusat înaintea naţiunii că Mihnea turcitul, şi la Turci 
că înțelles cu Nemţii şi cu Muscalii și că quel mai 
mare inemicu al Turcilor. Quine eră mai credincioși la 
devlet de quât Cantemirescii şi companie? Phanariotismul 
eră dejă în ţerră mai nainte de a veni phanarioții. Pe 
attunci se. mai află şi un phanariot agent-al Rusiei în 
Moldavia, o spegie de liberal de pe attunci. Se numiă 
omul Policala, şi Moldovenii îi dicea Păcală Aquesta



230 

eră,  declamatorul : quel mare; aguesta * făcea —tâte- 

intrigele. 

N a 
-a 

Mai bine un Domn făcut gata de quât altul que.nu 6 așa facil de al 

facen—Fiind quă Brâncoreanul nu Yoiesce să vândă țerra, toţi vendă-. - 

torii jură mortea,. lui.—'Tractatul lui Cantimir a hussia. “Limbă nuoă:” 

quână . Cantimir voiesce a 'anrexă, Moldavia a Russia, va să dică 

independenţă. —Proserierea quellor que nu pricep aqucasta limbă.—Alol-- 

e dorenii nu vor să pricâpă indoita limbă. | 

“Preparându-se resbellul, Cabinetul Russiei cred qui: 

“mai bine eră să aibă un. domnu făcut gata în partea 

sa, de quât să facă altul nuou quare eră mai a nevoie 

„de făcut. Cercd dară a ave și pe. Brâncoveanul în par- 

tea sa după cum avea pe Cantemir, și se „mai încerc _': 

“a învol pe: Cantemir cu Brâncoveanul. Nici unul nici 

altul. nu putură a se împăcă; quici Cantemir nu putea 

să ierte pe Brâncoveanul pînă nu se Ya. vede el peste 

ruinele lui în România şi pe frate-stu în Moldavia; 

 Brâncoveanul iar nu se putea învol cu Cantemir, pentru 

quă aquea învoire eră tot una cu a închină :țerra „la: 

 Muscali: Imyăcarea, între aqueste' dos partie fiind impos- 

sibilă,' toţi căusașii de attunci jurară dar mortea, lui 

Brâncoveanul. - --- Sa i ae 

“La.13 Apriliu 1711 se făcă un tractat între. Petru: 

I şi Demetriu Cantemir. In, aquel: tractat „Petru -nu mai 

sedte pe Cantemir din. Aautocraţ; “în aquel. tractat se 

coprinde pe de o „parte Cantemir să rămâie domn-eredi- - 

“tar al Moldaviei, iar pe de altă pârte Moldavia cu:domn 

cu tot. să 'se închine Russiti. 
„La 8 'Maiu “Cantemir dette-un manifest. prin quare 

declară Moldavia independentă de:Portă,: şi quă o:unesce 

cu Russia: (Dişii liberali, din preună cu, Policală, se - 

bucurară, mult.) Convocd Cantemir adunarea “boierilor 

"pentru 15 Iuniu, şi însciințo quă quei que nu vor venj. la a  



231 

„dunare şi nu vor fi de principele felului aquesta de 

înidependință, vor perde și averile 'şi viața. - Libesalii 

eri forte expeditivi: pas'să nu fi fost quine-vă de aquel- 
le principe? LED e ” . e 

Cu tâte aquestea liberalii sau aflat quam puțini, -şi 

Moldovenii numiţi înderetnici: fonte mulţi, și-atât de 

cuigioşi în quât nu se speriară quând andiră quă li se 

ameninţă averile și viaţa... Quând veni în Moldavia gene- 
ralul ius : Șeremetiev, forte pucini ' Moldoveni . veniră a 

se 'unl cu arniata'rissă; și quând Petru] intro. în laşi 
qua să ibă jurământul de credinţă și'suppunnere dela 

Moldoveni prorais rin tractat de Cantemir, foite pucini 

boieri și -preoți: veniră la un assemenea “jurământ. lin 

România Ânsă, fiind quă Cantacozinescii: eră uniţi cu 
Can'emiirescii, spătharul Thoma Cantacuzen, trecu într'o 

n6pte cu căllărimea română la Ruși; lovitura fu “îndoită: 

pe de.o părte ei se recommandă [a Mluscali, și pe de 
alta pe Brâncoveanul îl compromitea lă Turci.. Îi 

- X, ” 

Muscalii și 'Pureii.— Featerina cumptră pacea. —Alţii facu şi alții tragu: 

Cantemirii şi Cantacuzenii fug cu Muecalii şi lassă țerrele in resbui area 

E: “Pureilor—N. Mavrocordat.—Accusatia. - „n 
ari 

In 19 Tuniu Tureii trecură Duntrea şi la Stellinesc 

începi bătaiea între Turci şi .Muscali, quare ținii trei 

dille fără 'încetare. Ruşii eră bătuţi de doă părţi: de 'o 

parte de “Turci și de alta de fame, pentru lipsa de 

provisiuni; şi cătă a se dă învinși. | 

Impărăteasa Ecaterina. alergd în tinda Vizirului și 

cumpăr) pacea cu bani. Cantemir, qua să scape de 

“urgia vingătorilor Turci, se ascunse în carreta împărătesei. 

După suserierea păcii de Șeremetiev,. Rușii se retras- 

seră; 'Thonia Cantacuzen, frații Cantemiri -şi-cu' o mie 

“de Moldoveni 'şi-“ Munteni trecură în Russia "şi lăssară
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Moldavia și Muntenia fn resbunarea Turcilor a sufferi 
 Consequințele: disului lor patriotism.—Carol XII. explică 
Sultanului manoperele. Rușilor, tăria Tureilor, și nevoiea 
În quare ajunsesseră Muscalii; . îi demonstră qub pacea 
accordată din partea: Vizirului a fost o trădare: Sultanul 

"abid susemud pacea în annul viitor în 16. Apriliu 1712. 
„Dupb fuga lui Cantemir, .se trimisse în locu'i. Nicolae 

Mavrocordaţ, inemicul Românilor în genere şi al Brân- 
coveanului personal, Cantacuzenescii în Bucuresci aflară 
midlocu prin Mavrocordat. d'a denigră pe Brâncoveanul 
la Portă. Mai aflară şi pe, Demetriu : Racoviţă que eră i | 
refugiat în Transylvania, și îl pusseră să intre în cor- 
zespondiuță cu Michael Racoviţă qne se află în. Con- 
stantinopole. Adunară apoi semnătura. dela: partisanii şi 
clienţii lor, şi ficură un act de. accusaţiune în contra 
Brâncoveanului în qece . articole,. pe quare îl trimisşeră - 
la POrtă. Laăssart, apoi. acolo. pe agenţii lui . Mavrocordat - şi ai lui Racoviţă a. termină fapta. - | 

Brâncoveanul fu - accusăt că, trădător â] Porţei, că 
vândător al secretelor ei la cabinetele Austriei, Rusşiei, 

- Poloniei, şi la Republica, Veneţiei.— Aceusatorii îşi aruncă -. | 
qualitățile lor. assupra lui. Brâncoveanul—și prin sofisme > Scotea, la lumină tâte neadevărurile cu assemănare. de 
Adevăr, 'Tot que eră, mai infam ânsă, eri qud între al- 
tele” accusă pe . Brâncoveanul qud trecerea. lui Thoma 
 Cantacuzen la Muscali s'a tăcut după consiliul și ordinile 
secrete alle aquestuia.  . :_. a | 

ăI. 

_ Symptomele disgraţiei.— Cursa, —Vechiul amicu.—Peticul negru.—Mazil 

Brânroveanul începi a ved6symtome de disgrație; nu credea ânsă. nici pînă acolo pe . Români de răi, mai virios pe Cantacuzeni que. îi eră consângi, nici pe Turci    
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atâța de nedrepţi și orbi din systemă pe quât eră de 
cupidi. Credea. quă Turcii au nesaţiu numai de averea, 
iar nu şi de viața lui. Sciă apoi quad în resbellul cu 
Muscalii, el n'a fost înţeles cu dânșii cY alţii. Consciinţa, 
îl făcea încredător. Urra Muscalilor eră probă de ajuns 
de innocența lui. cc 

In annul 1714 Brâncoveanil queră voiea dela Sulta- 
nul să însâre pe fiiul său Radu cu filia lui Antiochu 
Cantemir que seafli la Constantinopole. Accordându-i-se 
aqueastă voie, trimisse pe ginere său Aga Manolache 
din preună 'cu domnița Bălașa filia sa qua să adducă 
dela Constantinopole -pe miresă: Peţitorii avură: onori la 
Constantinopole, qua nu cum-vă Brâncoveanul să prepuiă 
quevă și să.caute a scăpă. Attunci dară Vizirui, qua 
să nu se priceapă, trimisse un amicu al Brâncoveanului, 
pe Mustafâ-aga la 'Bucnresci cu ordin svl ia şi săl 
adducă la Stambul. Aquesta la 23 “Martiu ajunse pe 
neașteptate în Bucuresci. Brâncoveanul audind, trimisse 
să poftească la Curte. - Turcul respunse qui 8 forte 
stătut de pe drum. T6tă nsptea ânsă Spătharul Stephan 
Cantacuzen veni şi se dusse la aquest Capugi bași, adund 

- din tâte părțile bani, îi addusse, şi îl îndoctrină in 
iinteresurile şi «planurile lui. Banii eră forte eloquenți și 
convingători pentru Turci... | 

Adoa di la 24 Martiu Turcul veni la curte, cu 12 
ciohodari armaţi pe sub vestmînte Domnul îi făcuii tâte 
onorile şi că, unui trimis al Porţei şi că unui vechiu 

“amicu; iar vechiul amicu, după ceremonie, de facă cu 
toți boierii, scosse un peticu negru, îl pusse pe umerii 

Domnului, gi că un om que strigă iadeș strigd şi el plin 
de bucurie: Mazil—Brâncoyeanul 'cădi jos de perfidia 
quea mare. o



+ 
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Arrestarea.— Firmanul. — Boierii au să respunqă de Brâncoveanu; hegu- „| ! 
setorii au să respurdă de. boivri.—Sigilliul.pe averi „—Toemeala de. cui: 

sera. Stephan Cantacuzen se rumesce Domn; ri îi e 
i 

Mustafă- agă, amicul lui Brâcove aul, disce attunei să i! 
vilă toţi, boerii, le ciii fimanul de destituțiune, le spusse i 
la toţi pe curat turcesce quă sunt cu toții xesponsabili - ; 
pentru: Brâncoveauul: chiemb apoi pe commertianţi şi le II 

- spuste qud 'sunt' responsabili pentru boieri să nu lasse ||. 
a fugi pe nici unul, Îucrediţândui pe Allah și pe-prophet ,! 
quă 12 mii de “Turci nașieptă de quâr un - semn la -: | 
Giurgiu să viiă să . pui focu şi sabie pe capitală, îndată, ! “i 
que va scăpă Brâncoveanul: sau vre un boier. A. 

Assicurat acum vechiul 'amicu al lui ' Brâncoveanul - 
despre tote, nu întârdid a -punne. sigilliu la thesaurul | 
publicu şi pe tâtă averea lui Brâncoveanul. Nu venisse | 
clu de florile mărului; acolo eră ochii Turcilor. După 
„aqueasta” se dette de scire imbrihorului que veniă după: 
'dâisul cu o gălăgie de Turci qua să intre în Bucurecci. 
„ 'Toemeala. eră deji făcută de cu sera. Mustafă agă în 
faga, tutulor Boierilor declarb de beiu pe Stephan Cantâcuzen 

XI. ia i 
| 

„Quâră ducu pe “Ch, îstu a Grace ducu și pe martyri români, 1a Coris- 
tantinopole. Două și mila liber, lilor.—Torturele—Curagiul '* marty:ului. 

"Armeuii eră misericordiesi pattunei: da, bani cu interes de 30 la sută: qua 
să „scape pe văduvă şi o orphan.—Stepban, Cantacuzen întrece ze 

„ Armeni în charitate, 

În anniversara ducerii Iui Christa la, Cruce, în Vinerea 
mare ardicd din Bucuresci vechiul său amicu -Mustafa  
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agă pe Brâncoveanul, pe Dâmna cu patru nurori, cu 

ginerele s&n loan Văcăreseul şi cu un ici „uhotu şt 

îi Jud cu sine, cu mare scortă pe drumul Stambulului.. 

Quând la 28 Marţiu în dioa de Pasci ajunsesgeră la 

Ruşeiucu tot attunci pețitorii nuntaşi, ginerele şi filia 

lui Brâncoveanul .furd arrestaţi la Constantinopole - în 

urma onorilor :que li se făcușseră mai "nainte. 

Drumul eri lung pe atturei, şi apoi nu aliungă nim en 

după urmă; carnifieii lui Brâncovenul eră -sicuri de 

victima Jor, In trei. septăimâni încet încet "ajunseră la 

Constantinopole; şi Martyrul din preună .cu famillia sa: 

fu aruncat în carcere Ja quelle Septe turnuri, (la Edicult.). 

Stephan Cantacuzen, domnu acum, navă nici o greutate 

de a adună semnăture pe petițiuni scrise din cancellaria 

Jui, în quare se plângea bieţii chreștini. (Specia aqnea- 

sta -de liberali. au și durere de bieţi chreștini) qu. 

Brâncveanul "i-a despuiat și "i-a stors, şi trimisșe aqueste: 

plângeri iute iute Ja Constantinopole.—Pâte qud şi pentru 

aqueasta. pe “Brâncoveanul îl îutârdiasserd atâta pe drum: 

vrea. 6menii să îmmoie inima Sultanului peutru, bieţii 

chrestini cum -să nu mai dea graţiă lui Brâncoveanul.. 

- ;Sultanul se 'decisse iufine să stingă fam lia Brân- 

„covenilor, mai. virtos. quând i'se făcăl atâta, milă- de 

Dieţii chreștini, ânsă credând qui “mai .au queva averi 

ascunse, Îi mai lăssară cu viaţă: pusse pe serenenis=. 

simul tată pe Constanti Brâncoveanul ja torttire „să s -uie 

tot que are. II mai. lăssară, îl mai chinuiră, mai așteptară 

respunsuri dela Bucuresti, şi înfine după que vedură: 

quă nu mai are nimicu de quât quelle que sigillasseră 

şi confiscasseră, la 26 August 1714, Brâ coveanul fa 

scos din careere din“ preună cu fillii și ginerele său 

Văcărescul. Sa | 

Engel în multe aberaţiuni. va să arate qud Brâncovea- . 

nul a fost un omu fără curagiu. Curagiul aquestui 

martyr s'a vădut la morte înaințea securii carneficelui.
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„Filii mei, disse către ginerele şi filii sei, am perdut - 
„tel; sănu ne perdem şi sufiletul învins înaintea pericolului 
„este un sufilet perdut. Credinţă și curagiu dară, şi fă 
numele Domnului. bine-cuvântat! . Fii sângele nostru spre :; 
spălarea păcatelor n6stre, iar nu spre pedepsa inemicilor i 
nostri ! , | o îi 
“Cad attanci înaintea ochilor părintelui, ânttia capul: . 
ginerleui seu Văcărescul, apoi al filiului stu quel mai:i | 

„june Matheiu; apoi al lui. Radu, apoi al lui Constantin, i ! 
şi infine fu executat marele: Martyr al României și 
Constantin Drâncoveanul. Quine € tată vă, pute pricepe :. 
durerea și mărimea sufiletului aquestui părinte. i 

Dimna, nurorile micul nepot şi ginerii queilalţi fură : 
 Speriaţi. cu mârtea qua să Je mai stârcă Turcii bani; se: 
“rescumpărară cu 50 'mii taleri Împrumutați dela . Armeni ”.| 
cu interese de 30 la sută! Cantacuzen Stephan mai *: 
trimisse însă Vizirului 40 mii de taleri qua să nu lasse | 
aqneastă famillie să reintre în ţerră.: Fu dară exilată la 
Chiutaia în Asia, şi stette acolo trei anni pînă mur] Vizirul. 
„Dar Gantacuzen Stephan? a domnit? a împărăţit? a făcut 

„vre un bine țărrei?—Abiă avi timp de a prădă moșiele 
Brâncovenesci şi a îmbuibă, pe. Turci.cu bani: beilikei 
un an şi no luni. La 9 lanuariu 1716, Cantacuzen fu -. 
ardicat cu țătă-scu Constantin și cu doi Âlii ai. sti Radu . 
şi Stephan, şi la 26 Maiu-fură tăiaţi de aqueiaşi carnefici 
quari tăiasseră și pe Constantin Brâncoveanul. 

  

   

    

   

   



  

EPOCHA, A ŞEPTEA.. 
BEI ȘI GOSPODARI. 

l. 

Nicolae Mavrocordat [.— Austria in Binatul Cratorei.— Constantin Mavro- 
“cordat.— Michael Racoviţa.—Grigoriu Ghiea.—Austriu, dă Banatul în apoi 

". Emarei; aţiă Românilor. : 

Aqueastă epochă fa quea mai fatale pentru Români, 
De aqui prin numirea lui Nicolae Mavrocordat cu titlul 

“de beiula '1716 se începe regimul phanariot în România. 
In Moldavia începusse mai din ainte cu quâţi-va anni 
quăci Nicolae Mavrocordat fu strămutat la Bucuresci 
dela Iasi, iar acolo se numi Michael Racoviţă. 

" Mavrocordat începu cu așa furie urra assupra boieri- 
or şi tyranniele: salle, în quât aquestia se săturară 
forte de timpuria de principii străini. 
"- După resbellul que se făcu între Austria și Turcia, 

Ja 21 Iuliu 1718, în tractatul de pace dela “Pasarovici 
i se 'dette: Austriei Banatul 'Temeşvarului şi al Craiovei 
cum și o parte din Serbia. Turcia eră îndatorată prin 
tractate să conserve iutegritatea teritoriului României 
şi Moldaviei. Incepi acum a dă queea que nu erdalei., 

„Nicolae . Mavrotordat fussesse arrestat de Nemţi în 
- aquel resbel şi dus la Sibiiu; la 1719 i se dette drumul 

şi veni din nuouîn România spre ași exercită tyranuiele,



|  “păce cu condiţ une. de a se dă Rucsiei părțile “dela :Marea 
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Uccisse mulţi boieri şi le confiscd averile; pusse .pe : 

preoți Ja bir; dette. voie -Turcilor a se așădă cu pro- | 

“prietăţi în țârră; desființe tot restul de ostire română. 
În crudimile salle exild pe Metropolitul Anthim, și- quând . 

trecea Dunărea pusse de] înnecd. Beilikci că un Pașă 
din qnei mai neomei.oși pînd la 1730, şi muri pe thron 
Văssându-se că un model de beiu phanariot următorilor săi. 

- După aqueastă pestilenţă politică și sogiale a României, 

“luă beilicul aquestei țărre filiul său Constantin Mavrocor-. 

dat. Aquesta după patiu anni fu 'resturnat de Michael 

“Racoviţă, şi dette apoi pe la Turci. totă averea adunată: 
- prin rapacitatea tatălui său qua să restorne pe Racoviţă. 

In al doilea, beilik, cum veni, pusse imposite mari pe. .. 

țerră și le dette în arendă qua:să scoţă banii que: 

“didesse la Turei=—La 1733 fu strămutat în. Moldavia | 

și în locul. lui veni Grigoriu Ghica. Mavrocordat storse ! 

şi Moldavia pindla 1725: Attunci luândui locul Grigoriu 
“Ghici, se: dusse la. Constantinopole şi cumpă:d formal 

“Beilikul. Munteniei pe “un million, afară de quâte mai 
“deite pe sub 'mânt pe la Paşi. De attunci se făcu că 
un drept al Porţei qua la .fiă-quare iuvestitiră de Beiu 

„să se verse în hasna o sumă fixată. o 

__ Se deschisse întraquestea. al treilea. resbel între| 
Russia şi Turcia. Austria se pusse la midlocu să facă! 

Neagră. iar Austriei nu inâi “mult de iquât  Domniatele 
«Daiubiene.. “Turciei: nwi: plăci nici 0 'assmenea, pace, 
diiei o assemenea intervenire. Austria iattunci se făcă 
"focu și. desehisse' şi ea, resbel; şi . fiid-quă -perdi- tote 
“bătăile, se mulțumi a tocheiă pace: şi a restitui: bucuros, 

„- Roinâniei” Băiatul . Craiovei. Aquest. tractat' de pace -se: 
“Tău la Sigidin la:annul 1739, şi se trasstră'şi Ruşii 
“din Moldavia, renunţind şi ei la părţile dela Marea Negră.! 

Mavrocordat. Constantin :se, pusse atunci pe :reforme,. 
„Peutru : qud reforinele. adduicu de multe -ori și mai tot 
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da auna bâni: înnalță impositele,. m mtirescu venituri! e Statu- 
lui, quare din Vistierie mau: st facă de qhăt numai un 
pas pîud în casettă beiului sau agospodarului. | 

Intre reformele . «ue, îşi propusse beiul, fu şi roforina 
de a desroimdni .pe români. adică de a emanci i pe 
săteni de serwtutea în quare îi suppusse. Michaiu Bravul. 
Aqueastă reformă adduceă, mare. venit . beiului,  qudci 
aquei servi, devenind contribuabili sau birnici, lirul.: de 
aqui înainte eră să'] îa beiul, şi cu quât unul. se. înavuţiă, 
cu atâta, boierii scăpătă. Sub masca cehrestinătăţii Mavrocor- 
dat promisse aqre stă prefaccere, Mavsocordat îutrecea 
Ja. crestinăt ate pe căllugări din Phanar que ne luă 

monastirile, Iar boierii “Români quând, eră vorba de 
chrestinătite, tot dauna au sciut sacrifică nu numai 
venituri ci și dominiuri întrege spre a dolă Monastiri 
şi alte aședămiute de bine- facceri.  Liberard dar borerii 
în unanimitite pe fraţii lor de aqueeași naţiune $ şi religii ue. 

Satrapi Constantin Mavrocordat pină la 1744 quâiud 
fu, strămutat la laş; iar îu B:curesci £» trimis Michael 
Racoviţă. Reforme. diu ţârra Română le dusse Mavrocor- 
“dat | şi în “Moldăvia; pentru quă şi acolv relormele 
scotea, la bani. | 

Il. 

“xichael Racoviţă —Constantin Aa vrocordat-- Aduce te tit mută quând 
„a Bucuresci, şi quâni la lei.—Gr'g viu Ghica— Constantin Itacoviţă— 

Mavrocordat că un striBoiu in ai s6selea bei, KE. 

Ricoviţă “AMichael, eră şi el. pha iariut şi ave ea de' typ 
pe | Mayrocordaţii qi: ari crvisserd. drumul. Qan 'Să fiică 
ȘI el, la bani, începi a 'storee, peitru quă Mavrocordaţii 
de-puinsserd, de tor. Locuitorii fugit) peste t'uăre la 

„Turci de, multa împilare, Satrajil însă Racoviţă uumai. 
“piid la 1744 şi în locui, veul at Coasta tin Mavrocur- 
“dat. “Ţerra acum avea locuitori pre pușiui; a să sciți



dar dela quei puţini qaât ar fi putut scâtte dela quei 
mulți,  afld cu calle,: iar după nisce.reforme nucă, să 

„ îndoiască şi să întreiască impositele. Mai beilikei așă -: 
„ îndoind şi întreind birurile pinăla 1758, și iar fu trimis 

în Moldavia.- După principul phanarioților aqueste mutări 
sau preâmblări eră o specie buni6ră de uuire « Domniate- 
lor luate de beilik. Quând se dusse de astă dată iar la 
leşi, în locul lui veni iar Grigoriu Ghica. | 

240 i] | i] 

| 
| 

Quând Mavrocordat Constantin mai veni în Moldavia : | 
„_emancipd şi acolo pe PRomdni, tot cu cugetul eu quare: | 

îi emaneipasse și în Muntenia. Noi ânsă n'avem să le! 
cercetăm cugetul; quăti de multe ori inemicii.cugetând ;;: 
să ne facă.r&u, ne facu quel mal mare bine. A vrut: ; 
Dumnedeu -cu Românii şi au venit şi phanarioții cut; 
veforme. De astă dată ânsă Constantin Mavrocordat nu; 
pre ava parte, quăci abiă, făcii aqueastă reformă, şi: 
quând eră să se folosească dintr'6nsa, Constaniin Raco- 
viţă filiul lui Michael dette la bani la Constantinopole 
şil scosse din huzmet, | | o 
Grigoriu Ghica în. România stetie pînă la 1752, quârd 

şi muri; și în locui veni dela Ieşi Constantin Racoviţă. 
Aș se. preâmblă pe attuunci beii. Stârse şi aquesta 
țerra pe. qnât putea stârce un beiu phanariot și mai 
virtos_un beiu nuou. Oamenii firesce qui ţipă, şi Porta 
atâta aşteptă qua să facă la mutări şi la fiă-quare 

“mutare să ia milline.. In locul lui Constantin Racoviţă ! 
strămutatul. veni iar Coestantin Mavrocordat, la 1756; 
şi de astă dată dicea quă a venit forte săracu pentru ! 
qui îi luasseră "Turcii banii, și. intrasse și în. mari da- | 
torii. Qua să respunţă dar banii împrumutaţi şi qua să | 
poti mai adună și pentru sine, sui birul pinăla 60 lei . 
de familie (și aquei 60 lei pe attunci făcea mai mult | 

„de 20 galbeni). La annul 1758 fu scos iară și arruneaţ | 
în quelle șepte turnui, unde îşi rescumpărd viaţa cu : 
300 de pungi de bani. Se împrumtd însă la. Meteline :  
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cu 1000 de pungi de bani și iar cumptrd beilikul mai promițând Vizirului 150 de pungi tot de. Dani; eşi din carcere că din ' mormânt şi iar mai veni:a şâsea 6ră 
că un strigoiu în Bucuresci la annul 1761, Creditorii îl urmară acum, și qua se'și Sc0ță banii îndoit şi întreit, 
querură să le dea dregătoriele țerrei pe mână. De astă 
dată mai beilikei pînă la annul 1736, şi după destituire 
se dusse la Constantinopole în disponibilitatea Devletului, 

TI. 

Matheiu Ghiea.— Corstantin Cehan — Scariat Ghica.— Ivan Calimache— » Stenhan Racoviţă —Alexanâru Gihea.—Grigoriu Ghiea.—Grigoriu Ca- limache — Constantin Mavrocordat. 

Mai beilikciră prin intervaluri Pînă la 1770 
„In România: ! | a | 
_ Matheiu Ghica la 1752.—Constantin Cehan la 1753 
Scarlat Ghica la 1758.—Stephan * Racoviţă la 1764. 
Alexandru Ghica la 1766.—Grigoriu II Ghica del: 
1768 pînd la 1770. - e | 

Iar în Moldavia: | e 5 
„Ioan Theodor Calimache, român din  Qalimaiinesci; lip 

ânsă pe lingă Nicolae Mavrocordat Şi phanariotisa 
ajunse şi el beiu, schimbându'și numele din Calimănesa,. - 
în Calimache.: Aquesta împild dela 1758 pînă la 1761. 
După aquesta veni  filiul său Grigoriu Calimache şi 
împild pînă la 1767. Da 

Veni apoi Grig. Alexandru Ghica și împild pînă la 1767, 
Veni apoi iar Grigoriu Calimache și-impild pînă la 1768. 
Mai veni apoi de a patra 6ră Constantin Mavrocordrţ 

que satrapisse în Muntenia de Şese ori, și mai satrapi 
acum pînă la 1770, Quând, deschidânduse al patrule - 
resbel cu Russia, îu prins de Mluscali la Galaţi, - 
eădând la. pat de o'plagă la “picior, murl. 

| 16



IV. 

Resbellu! Ecaterinei.— Manole Roset şi Prăscoveanul.— Grigoriu HI Ghl- 

ca.— Qua să appere Galiţia de Tătari Austria oceupă Bucovina — Grigo- 

riu Ghica perde capul pentru qu5 protestă. — Nicolae Caragia.— Miehaei 

Suțu.— N. Mavrogene.— Alexandru Mavrocordat. 

In resbellul que deschisse impărătâza Ecaterina cu 

Murcia la annnl 1770, pacea se închied la 1774 la 

Kiuciuk,-kainzgi,: îndatorindu-se Russia a da înapoi 

Domniatele que le ocenpasse deja. Se dicea în aquel 

tratat quă s'au restituit României drepturile salle, şi 

Boieri adunându-se pentru alegere de domnu, se 

formară do partituri; la unii que se dicea mii celebi 

iau cum am mai dicce proeresisti, le remăssesse inima, 

se un Phanariot a nume Manole Rust, que fussesse 

pumit domnu și n'appucasse să domuească; alţii pe quari 

nelebii îi numiă, Români proşti şi rusiiţi, voiă un homâni 

pe Stephan, Prescoveanul din Craiova. Porta însă dupd 

învățul său, nu se uitd nici Ja unii nici In alții şi trimisse 

d'a -dreptul pe Alexandru Hyysylante în România şi pe 

Grigoriu III Ghica în Moldavia. E 

Aquestia, sau pentru qud stăpânii lor Turcii se mai 

sbucinasseră quând de Musscali quând de Nemi şi li 

se mai înfrânsesse 'cerbicea, sau pentru: quă ei eră omeni - 

mai de omenie, guvernard ţirrele mai ru „blând. ței 

restabilind schâlele din timpul domiilor “pământeni. ȘI 
regulând administraţia şi judecătorile. |    
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Pe attunci Russia, Austria Şi Prussia în. învoire occupară şi împărțiră Polonia; iar quând la 1774 eşiră oştirile rusesci din Moldavia, Austria irimisse şi occupd pe da 'ntregul Bucovina, que o ţine pînă astădi sub, cuvânt qud daqua din Polonia "i-a cădut în parte Galliţiae Bucovina apoi ii este forte necessariă qua să appere du acolo pe biata Galliţiă de 'Tătari. Iar în quât pentr Portă quare se îndatorasse a ținne întregă hotarele Moldaviei, se determind mai bine să ia bani pe Buco- vina fi să tacă. Tirgul Şi vâudarea aqueasta se făci la 25 Februariu 1777. | "Grigoriu II Ghica protest că Și un Român în contra aquestui act attentatoriu la drepturile Moldaviei; aquest protest ânsă îl cost Domnia și viața, Porta  trimisse ianiceri şi 1 uccisseră la leși; iar capul ii'1 trimisseră la Constantinopole qua să se incredințede acolo quă s'a împlinit pe de plin ordinile. Ghivii dela aquest domnitor nu mai fură numărați între Phanarioţi. Pământenia, -o au prin sângele străbunului lor, a Se trimisse apoi la Bucuresci Niculae Caragiă, şi aquesta beilikei numai un an; şi după dânsul se trimisse Michael Suţu, și beilikci pînă la 1786; quând în locu'i se trimisse Niculae Mavrogene. | 
„In Moldavia, după “ucciderea lui Grigoriu Ghica, se trimisse Constantin Moruz la 1777; phanariotisd şi el țerra vre o patru anni fără în semuățate Şi în locu lui - se trimisse Alexandru Mavrocordat. . În dillele aquestui beiu se așădară agenţi consulari în Bucuresci! și leşi din partea Austriei și, Russiei. | . 

La 1785 se trimisse alt beiu numit tot Alexandru Mavrocordat suprarumit Ficara. . 
In annul 1785 se tiară şi în Transylvania Hora şi Cloşca capii Revoluţiunii Româuilor,
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Mavrogene.— Al cincilea resbel.— [enache Văcăreseui.— Paeca.— Michael Eu! 

| „Suţu. — Alex. Morur — Ilangiarliul.— Constantin Hypsylante. 

Nicolae Mavrogene se trimisse beiu în Muutenia, la '| 

1786. “Ellu fa un omu original și stravagant: quând |! 
tyran, quând bufon. quând drept, quând assupritor, quând :| 

veligios piaă la bigoterie  quână theompect (batjocoritor 

de: divinitate). Omul aquesta qua să 'şi bată jocu de | 
înstituţiunile ţărrei, boieri într'o di și pe callul său que | 

se numiă 'alambașa şi '] revesti cu.rangul de clucer mare. 

Quând la 1787: se deschisse al cincilea resbel între E 

'Pureia și Russia şi Turcii intrară în ţârră, Mavrogene ş 

attunci speri) cu uadrtea mulți boieri; și pe quei mai ! 

patrioți se mulțimi numai a'i exil. Intre aquestia fu şi 

Ton sau enache Văcărescul, primul compunător de gram- 

matică română, şi poet. a a) 

Se uni şi Austria la aquest resbel. Aftunci veniră ; 

vreo 30 de mii de Turci în Bucuresci, pe lingă quari 

Mavrogene mai adăogând volontarii Arnăuţi, Sârbi şi 

Bulgari, form o armată de 100 mii peste quare fu 

numit el mareșal sau Serasker. Pe quând Muscalii, 

 învingea pe Turci, în Moldavia, *Mavrogene bătea pe 

Nemţi de'i stingea.la Sinaia şi la Cozia. Servi el cu 

mare credință Turciei, şi pină a nu se închieia pacea, 

fiind 'quă muri Vizirul protectorul lui, și fiind qud 
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Mavrogene se oppunea la pacce rușindsă pentru Turcia, quând 'aqueasta eră victoriâsă, nuoul Vizir, que eră cumpărat de Austria, pusse şi'i' tăid capul pe quând eră peste Dunăre âpprâpe de Sistov. Mavrogene pînă a nu - muri strigă: „quine vă mai serv] cu: credință Turciei 
că mine să paţă. 

Pacea se încheid cn Austria la Sistov la 4 August 1791; iar cu Russia tot în annul aquella Ja, 29 Decembriu, quând Russia își întinse hotarele pînă la Dunastru, 
In Muntenia se trimisse beiu Michael Suţu, ȘI în Moldavia Alexandru Moruz. “După un an apoi 'treci Suțu în Moldavia, iar în Muntenia îi lud locul Moruz. La annul 1797 se destituiră beij, şi în Muntenia fa trimis Constantin Hangiarliul, iar în Moldavia Constantin Hypsylante. Lui Hangiarliul după un beilik de doi anni, Porta trimisse șii tăid capul la Bucureşci în curtea domnească. | ” 
Veni apoi la annul 1799 iar Alexandru Moruz şi stette pînă la 1801, quând în locui se numi în 2] treilea beilik Michael Suţu. | 

III: ,- 

Pasvantoglu.— Mielacl Suţul.— Spargerea capitalei.— Melamos şi Crai de curtea-re. hie.— Inălţimile crăiesei sburară de pe furei drept la nemu- rire.— Unirea, Beilieurilor.— Constantin Hypsylante.— Generalul Sebastian Tureii quând nu putea uecide pe Alu, uceidea pe tatăl.— Al Şeselea 
-resbel]. : 

Ancă de mai "nainte din dillele lui Hangiarliul se sculasse un aian dela Vidin, a nume Pasvantoglu, alungă 
pe Pașa de acolo, se revoltă în contra, Porţei, şi com- 
misse mari nelegiuiri atât dincolo quât și dinquaci de Dunăre, Michael Suţu abiă ajunse în 'Țerră, şi Bucurescii se sparseră de frica Gmenilor lui Pasvantoglu que devastasseră Oltenia, și mai virtos de frica “'Tureilor
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imperiali și unor volintiri  Arnăuţi și Bulgari que 

venisseră în contra Pasvantitilor. Aquestia, querendu'și 

lefele pe atâtea luni și vistieria fiind desecaţă, se sculară 

assupra Beiului şi Boierilor; și quând fugiră şi aquestia 

în: Braşov, toţi Gmenii fărb căpătiu se .sculară, își 

allesseră un căpitan dintre dânşii a nume Melamos; vio- 
lară palatul, îi pusseră cuca beiului pe cap, luară 

stindardele și tuiurile curţii, appucară stradele în ţipete, 

sparseră case, magazine şi mai virtos pivnițe, sirigară 

şi ei un fel de: să, trâiască libertatea şi egalitatea!.:se 

numiră crai de „curtea wvechie. Aquestia qua să îr6că i 

și ei la, nemurire se preparară a dă focu Bucurescilor, 

quând Beșleaga que se află cu quâţi-va Turci la Cotrăceni : 

veni și restabili ordinea. Inălţimile crăiesci fură avântate 

la nemurire de pe înălțimea furcilor, adică Melamos şi 

consorţii fură spânduraţi după tâte formele “quelle mai 

expedilive. - 
Venind apoi mai mulţi Turci imperiali dela Rusciucu, 

Alexandru Suţu que se află la leşi fa numit de Portă 

beiu peste ambele Domniate que ajunseseră: beilikuri. 

“Unirea beilikurilor subtun beiu se făcă; numai remânea 

de quit unirea definitivă a beilikurilor, adică marele 

-paşalik. Din fericire nu ţinii attunci dequit numai irei 

“luni aqueastă unire monstraosă. și beiul îndoit fu desti- 

tuit, şi în locui se numită în Bucuresti Constantin 

Hypsylante, iar la leşi Alex. Moruz, la annul 1802. 

Beilikul lui Constantin Hypsylante se semnald cu 

cutremurul quel mare dela 14 Qetombriu, cu incendiul 

quel mare, și cu formarea unei oştiri de vre o 4000 

de adunăture. Ellu se înţellesse în secret cu Cara-George 

que se luptă în Serbia pentru libertăţile ei; cum și cu 

cabinetul Russiei. Attanci trecând prin Bucuresci gene- 

valul: Sebastiani ambassadorul lui Napoleon I- lingă 

Pârta ottomană, voi a tragge pe Hypsylante în politica 

-- napoleoniană, şi neputând “reuși, îl denunți) la Portă.- 
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Hypsylante audind qui s'a decretat destituțiunea şi mârtea, 
fugi în Braşov şi de acolo la Petreburg. Turcii din 
causa filiului Constantin, arestară pe tatăl său Alexandru 
Hypsylante que se află în Constantinopole șii tăiară capul. 

Porta numi apoi în locul lui EHypsylante iar pe Alex. 
Saţu. Constantin Hypsylante însă intrasse gospodar deşi 
cu Russii în Moldavia. Acum Russii vreau să fiă mai 
expeditivi şi querură să puiă Dunărea, hotar între Turcia 
şi Russia: “Turcii nu voiră şi începi al şesele resbel 
quare țină dela 1806 pînă la 1812. - E 

Quând la.1812 Russia fu nevoită a facce pace din 
causa lui Napoleon I. în locu de a perde din aqueastă 
pace: şi Crimeea, fu atât de îndemânatică, în quât lud 
şi Bassarabia. Aqueasta costă viaţa fraţilor Moruzi din 
quari Demetriu fussesse unul din Murahazi (imputerniciţi 
spre a închieiă tractatul: Tureii îi. tăiară." 

IV. 

loan Caragea.— Scarlat Calimaehe.— Alex 'Suţu.— Michael Suţu.— Re- 
voluția din 1821.— Tudor Vladimirese și Alexandru  Hypsylante.— 
Zavergii.— 'Tureii.— Din sângele lui Tudor resar domnii pâimnenteni. 

După închierea . păcii şi retragerea Russilor, fură 
numiţi bei, în ' România loan Caragea, şi în Moldavia 
Scarlat Calimache. Caragea sfeite că un satrap pini la 
1818. In timpul lui din dreptul de autonomie s'a elaborat 
şi Sa publicat un codice de legi, fără a fi suppus la 
controlul nici al Turciei nici la Russiei. Caragea presimțind 
quă are să'i viiă: destituirea, dinpreună și cu perderea 
capului, fugi la “Braşov, şi de acolo treci la Italia: cu 

tote averile que storsesse din țârră. | 
In urma lui, Boierii făcură - querere la Portă spre 

a'şi allege ei domnu după vechile drepturi. Porta nsă 
le trimisse iar un beiu pe Alexandru. Suţu; : iar” în 
Moldavia pe Michael Suţu în lucol lui Calimache.
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Eteriele greco-Salvesse întinsesseră în dillele lui Alex: 
Suțu între Greci și lavi peste Dunăre, . şi își ficusseră 
mulţi. partisani şi între boierii quei mai juni ai Romăniei. 
Popolii .Chrestini din “Turcia n'așteptă, de quât semnalul 
spre a se sculă în revoluțiune. Michael Suţu al Moldaviei 
intro şi ellu în conspiraţiune. Alex. Suţu al României nu 
voi; gi de aqueasta se întâmplă de și murl în 29 Decembr. 
1820. Attunei în annul 1821 Alexandru Hypsylante 
general rus, treci :din Russia în Moldavia, şi din preună 
cu Michael Suţu ardicară stindardul revoluțiunii la Iaşi; 
ncepură a adună volintiri Arnăuţi, Bulgari, Sirbi şi 
reci. Predominând între aquestia elementul: slav, detteră 
iume aquestei mișciri . Za-vera, adică pnntru lege, și 
questi revoluționari se numiră zavergii Pină a uccide 
îi a prădă pe Turci, începuro a ucide și pradă pe Moldoveni. 
In Bucuresci se formară mai multe capitănate, al lui Iorgache 
al lui Sava, şi alţii. Peste Olt se sculb Slugerul Tudor Vladi- 
mirescul, și adund peste 16 mii de panduri Români, spre a 
facce causă commună cu chrestnii toți; avi sub sine și doă 
căpitanate de străini Bulgari și Arnăuţi, unul sub Ma- 
cedonski și altul subt Hagi-Prodan: a 

Quând aqueastă oștire de Panduri ajunse în Bucuresci 
şi se aședd la Cotrăceni, în Metropolie şi airea în pre- 
giur, Hypsylante veni din Moldavia și. s2 aședd la 

„Colintina -cu o adunătură de vre o 300. înși, pe lângă 
quari'se uniră şi ai lui căpitan Iorgache şi alții. Hypsylan- 
te voiăa i se suppune şi Tudor cu aquei 16. mii ai sei, 
şi al recunâsce de domnual României. Tudor îi respunse 
quă . Românii. s'au sculat spre a se liberă: de jugul 
Phanarioților şi a dă ajntor: Chrestinilor; iar nu spre 
a'şi schimbă stipănul, șia se uit, cu nepăsare la Zaver- 
gii cum. pradă țerra. Din aqueasta, se urmb neînțellegere. 
Pind intrari 'Tureii -în ţerra.  Attunci Hypsylante se 
trasse la Tingoviste; -și Tudor que se află la. Golesci, 
fu trădat de căpitanul: său Makedonski şi dat în mânile 
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Hypsylantescului Căpitan “ lordake. Aquesta îl: trimiss 
captiv la Tirgoviste şi Hypsylante îl uccisse. a 

Zavergii fură bătuţi de Turci, şi din sângele heroului 
României resăriră iar domni pământeni, de și cu numele 
de bei. După risipirea Zavergiilor 'Porta queri din fiă- 
quare domniat a se trimitte la Constantinopole quâte cinci 
sau. s6pte: candidaţi de Domni. - Din Boieril que fură 
trimiși, Banul Grigoriu Ghica fa numit beiu în România 
şi loan Sturza în Moldavia,  .. ., Ie Dă 

 BPOCHA A OPTA. 
AU în Mp a 

IV. 
. pi Pa 2 , UI pa „. . , 

Grigoriu 1V Ghiea.— loan- Sturdza.— inceput de regenerațiune.— Al şepte- 
lea resbel la 1828.— Regulamentul organieu.— Alexandrn Ghica.— Mie- 
hael Stnrdza.— Protestul dela 1836.— Zavera, dela Brăilla.— Căderea lui 
lex. Ghica. Alegerea lui Georgiu Bibescul.— Zavera dela 1848; şi contra 

zavera; Regeneratâre.— Baltaliman şi Beii-gospodari . 

„Grigoriu Ghica 'veni Domnu în Bucuresci în tomna 
annului 1822. :Sub dânsul se  pardosiră :stradele cu 
pâtră; se ardicb colegiul din Sântul Sava: unde din 
dillele lui Caragiă Georgiu Lazar începusse Mathematicele 
şi philosophia în limba, română. Se 'doto aquest collegiu 
cu professori români; se întrudusse methodul lancasterian, 
quare elaborat de Danil “Thomescul, fu pus în execuţiune 
de Theodor. Paladi. Sub aquest Domnu începi a se 
deştept în Români . spiritul - naţionalităţii; :se numi un 
commitet spre a elaboră un regulament de. reforme. .. 

Russia nu recunosci pe. Domnii români, și nu trimisse 
consoli în Bucuresci și la Ieși, de quât cu queva mai 
'nainte de :resbellul 'que declard Turciei la 1728. At- 
tunci țărrele fură occupate de Ruși; şi Regulamentul, 
elaborat sub Grigoriu Ghica, fu modificat șub presidinţa
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consolului Rus Minzzaky. Banii Gr. Brancoveanul, Barbul :. 
Văcărescul, C. Bălăceanul, Vornicul 0. Câmpineanul, şi 
Yornicul |. Văcăreseul poetul protestard încontra' modului 

„de a se modifică și desbatte regulamentul, pentru quă 
adunarea generale n'avă de presindente pe Metropolit, ci 
pe consolul rus.. Quei mai vechi cinei boieri muriră în 
aquellaşi an. |. Văcărescul fu exilat de Russi. Regula- 
mentarii se dicea “progresisti;- Conservatorii drepturilor 
Patriei trecea de retrogradi.. Desbătut întro adunare 
generale de revisiune, se intrudusse în aquel regulament 
fără scirea Adunării un articol prin quare autonumia : 
țărrei se punea sub controlul Russiei și Turciei, După 
închierrea păcii"dela Adrianopole în 20 August 1829, 
Russii se retrasseră din domniate în annul 1834, şi 

„fură numiţi bei și gospodari tot deo dată că domnitori, -| 
“în România Alexandru Ghica, şi în Moldavia Mihael ; 
Sturdza. In 1836. Adunarea generale a Boierilor protesto .: 
în unanimitate în contra, articolului strecurat în Regula= 
ment prin quare se răpiă autonomia țărrei.— Sub Alexan- 
ru Ghica se formară quâte va jurnale în limba Patriei; 
sch6le lancasteriane în tote: satele. Eteriele greco-slave 
se încercară la 1840 a facce o nuoă Zavera la Brăila: 

“Alexandru Ghica o întâmpină și făcu a se află adevăraţi 
ei urditori. Aqueasta îi adduse căderea la (1842. Attun- 

„ci după un secul și jumătate Nâţia reintră în dreptul 
său de allegere. Adunarea generale a representanților 
din 20 Decembriu, allesse „Domnu pe Georgiu Bibescul; 
quare ' domni că alles al Națiunii pînă la 1848. 
“Ansă urditorii conspirațiunii dela Brăila urdiră un 

nuou complot sub aqueeași influință străină, spre a -. 
desihronă pe allesul Națiunii, a prădă averile gi a dă 
pretext legal de“ invasiune. Naţia, întregă protestd în | 
contra anarchiei, proclamo o constituțiuhe. Capitala întregă 
Yen! la palat spre a susținne pe Bibescu allesul Națiunii | 

„ abandonat de oștire. Aquesta susemnd  constituţiunea; 
- Ă 9 

[Di 
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intimidat ânsă de sâşe descărcari de pistele assuprăi 

şi mai mult de urditorii conspiraţiuni, abdicb la domnie, 

 Tisănd legalemente frânele Guvernului în măinile mini- 

strilor constituţionali que numisse; trecă apoi în Tran- 

sylvania. Facţiunea însă a tulburătorilor salariaţi, amăgi 

Popolul, după departul Domnului, şi îl făcti a rumpe 

firul legal, şi aproclamă un Guvern provisoriu. 

Aqueast - abatere - din drumul legal, addusse. apoi 

mari catastrophe, și. invasia Turcilor şi Muscalilor, ::cum 

şi convenţia dela Balta-liman quare addusse după sine 

iar instalare de bei şi de gospodari impuşi, în locu de 

domni alleşi. a 

Aqueasta a opta epochă nu & terminată. De va fi 

egali cu prima, va îi 0 epochă de organisare și de 

regeneraţiune. . Tot que putem dicce este qud toti 

regeneraţia, și ' reintregirea €& precedută de o crise, şi 

t6te quâte sau întâmplat dela 1821 pină astădi nu sunt 

de quâto crise que va adduce sau întremarea sau m6rtea. 

'TPerminim aqueastă răpede scriere prin a arătă rolul 

principal al Românilor de mai mult de 17 secoli. 

Quâţi din Romani după formarea imperiului roman 

subt August mai remăssesseră republicani, quei mai 

mulți au cătat a îmbrăeșă Christianismul que le perfec- 

ționă doctrinele liberali şi egalitare și quare le addusse 

nuo& persecuţiuni. | | 

Romanii veniră în Dacia quei mai mulți chrestinaţi, 

şi pe quând Roma imperiale persecută, pe chrestini, 

aquestia alergă quei mai mulţi în Dacia, în timp de 

200 de anni. Sub Constantin quel mare, Românii din 

Dacia trimiseră la synodul dela Niceea patru episcopi, 

şi Gothii que fură chrestinaţi de Români alţi doi. 

Românii diu Dacia au chrestinat. pe Golhi, pe Bulgari, 

“pe Sisbi, pe Oroaţi, pe Bohemi, pe Ruși şi pe Unguri. 

După Schismă, Românii cu. Bulgarii ajutară pe Greci 

a mântui Byzantiul de imperatori atini, Românii cu
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Bulgarii şi Serbii appărară orthodoxia în contra Papismu- lui armat la Resărit prin Cruciaţi și la Appus prin Unguri. Românii susţinură orthodoxia nu numai cu bra- cele și cu “sângele, ci și cu averile, fondând mânastiri și lăssendn, și copii şi descindenții săraci, Românii detteră aSyl Grecilor dela luarea Constantinopolii de “Tarei. In România se aidicd primul stindard al Liberţăţii Grecilor. Românii se pusseră de model spre generarea popolilor vecini din Oriente, Eită rolul sau missiunea Românilor: Din Republicani deveniră Chrestini, şi Crestinară. atâtea Națiuni; conservară Christianismul primitiv adică orthoxia. 0 appărarăşi o susținură. A fi orthodoxi cu toții va să dică a fi tari prin unire între sine și cu popolii împilaţi din Orient. Quei quari voiescu săi desbine prin uniația cu Papa, nu facu de quât a semână discordia, și a prepară ruina prin  desbinare. Românii Şi au împlinit missia în 17 secoli, și daqua este o Provedință, viitorul lor va fi demna de înalţul lot apostolat que'l au implini atât îndelung, şi cu atâtea sacrifiiciuri. | 

    
 



CONCLUSIO. 

Quâte ânsă se coprinde in agueastă cărticică de şti spredece 

eslle, quâte s'ar pute coprinde intro historie de 'deci și deci, 

și sute de volume que ar vorbi de trei deci de seculi ai gintei 

romane şi de alţi dece secoli mai "nainte ai ginţii dacire 

părinţii, bunii şi strămoșii nostri ni le-au conservat pînd as- 

fădi coprinse întrun mic scut, quât un romanat sau un leu de 

micu quare este stema Romaniei întrega. 

La început Dacii ciaborigeni, adoratori ai luminei ei se în- 

chină la luminarii sau focurile ceresti. la sdre, la Jună și la 

stele. Doctrină antică a Chaldei, a Magilor, ai quaror descindenți, 

conduşi de stella mergătore inainte veniră a adoră nascerea în 

preesepiu a nuolui suveran, â Cuventulii, era doctrina Dacilor. 

Drapellul Dacilor que bravă forța imperiului roman fiind 

dragonul, eră adornat sau încorunaţ cu Sorele d'o parte şi cu 

Luna de alta, și Is midlocu cu un lucâfăr, 

După conquista lui 'Lrian, drapelele legiunilor române, que 

purtă unele aquila, altele Leul. altele capul Taurului, şi alle 

fotei Delphinii, după politica tolerenta de a adoptă doctrina 

şi qeii popolilor coqueruţi, nu întârdiară de a fi adornate cu 

stema Daciei. 
D'assupra Aguilei Romane se pusse a străluci sorele și Luna 

și luceferul. 
| e 

D asupra L,eului Severinului, aquelleași embleme strălutiră 

în dată. 
D'assupra capului, Boului, Sorele, Luna și Luceferul își re- 

versi luinina”și tăria cu aqueeași claritate. | 

“Delfinii flutei fură corunaţi cu aqueeași anreolă cerescă. 

- Ouând Dacia, devenită Romanie, deveni şi chreștină, Aquila 

romană se armb cu Crucea. | | 

După distrueţia imperiului roman de Barbarii, loan quel Bun 

descindent al Imperatorului Niger sau Negru, făci qua Aquila 

să'şi înnoiască junețele şi să'şi înțindă arripele protectâre spre 

un sol triumphător, que străbatd secolii pini să se appropie 

de secolul Doă deci spre ai deschide porţele - prin puterea 

Crucii. Papa îi bineeuvântd şi curagiul și fapta. și "| recu- 

nosei de succesor Ja imperiul roman. | 

Quând din mai multe republice federative se formb Dom- 

niatul Romaniei sub Radu Negru, filiul lui Theodor Negru, şi 

-cu dânsul se uni și Banatul Severinului, amendoă stemele, A- 

quilă și Leul se uniră întrun scuţ; în quare Aquila imperiale
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și cruciată lu centrul, Leul Severinului d'o parte, Dragonuj * dacicu de alta câ nisee sateliți îi laturele planetului central, și Sorele Luna și Lucâfărul Dacicei confirmi, conquista și dom- nirea elementului roman civilisator chrestinător al Barbarilor. Tot assemenea Domniațul Moldaviei fu scutit de Capul'Tau- rului cereseu, având: Sârele Luna și Iucefărul drept aureolă, și delfinii drept sateliți. 
Transylvania, peste emblema munţilor, se vede stălneind cu Sorele, Luna și Lucâfărul. - ) Quând astădi Romania se unesce cu Moldova precum o di- - nioră cu Olthenia sau Sererinul, ambele emblema, Aquila cuap- ; panagele salle și 'Taurul cu alle sale ca gemeni se unescu în- "tun singur scut încoronațe cu Sorele, Luna și lucefărul cu- „stodit de giur împrejiur, cu Leul d'o parte, cu Dragonul de alta, cu Delfinii că base sau fundament. Ett5 stema țărrei quă- ria nu mai lipeseu de quât elipeii“ sau scuţurile Almașului, Fă- Bărașului și Maramureșului. 
Aqueasta stemă ne demonstră originea n6siră de o dată cu lumea adoratâre luminelor ceresci, historia nâstră de patru şi cinci mii de anni, ne arăţa queea que am fost, queea que sun- tem și queea que vommu f. o La aquest scut, la aquest paladiu nici o mână sacrilege nu pote cutedă nepedepsit, nici de a smulge, sau ommitte que-va, nici de a adaogi que-ra eterogen și usurpator. „Ministerul trecut, veni în sessiunea de esttimp a Represen- tanților Națiunii cu un project de lege pentru definitiva sta- bilire a armelor sau scutului Țărrei prin nisce sophissme quând de esthetică pe quare n'a simțit'o nici o dată, qiând de sciinţa „eraldică pe quare n'0 cunoseu. sau, quare. este și mai rău se prefacu quă n'o cunoscu,: smulseră Sorele, Luna și Lucâf6rul d'a mai încăldi și lumină inimă Romaniei, și adaosse o devisă cu lotul eterogenă que nu pote sta înpreuaa și cu atâta mai vâr- tos. în inima stemei umană existinţa unaia este mârtea quel- lei lalte, și noi voim să trăiască amendoă separate la locul lor respectiv de parte una de alța, SE Sciinţa și drepturile Eraldicei 6usuși nu permit nisce asse- menea sacrilege. Precum Rossia nu pote arboră prin alianțe de familie, drapellul său, pe vre o cetate, pe vre un babellu sau: pe terrâmul prusian, și vice-versa, Prusia să 'și arbore sau să și altoiască alle salle în alle Rusiei assemenea nici una din emblemele sau devisele Prusiei nu poţ a se altoi nepedepsiţ „in alle Romaniei. Crucea Aqnilli, a devenit dela 1848 junghilu 
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lui A0d. = . . Stăm aqui și terminăm cu Ecolesiastul: “dăm 

pretextu înțellepţilor și mai înțellepți se vor facee.. . 

CA resumat al historiei n6stre reproducem aqui Oracolul 

Romaniei edat în annul Domnului 1870, ora primă, spre a se 

cresce pruncii cu dânsul dela sînul Mamelor şi al Ecelesiei 

Resăritului quare este însuși Romania, que din filie a Bruţilor 

a devenit Apostol. 

FINE.
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“Trăgându-se la sorți 'în numele! Romaniaci, au eșit! Numerile urmatare 

I Emblema Pietăţii sub No.15,—Il Gladiul Triumphului sub No. 63, [It 

Principe bune, consequinte nai. bune, sub No. 3. —1V No. 50 que în- 

„ semnâqă putere, cade resturnat que arată perderea, puterilor, amaruri 

tribulațiuni; — Y cuNo. 15 Emblema Melaneoliei indicând un spirit ma- 

ladiv, căutând "prin. schimbiri o distraoțiune. —VI;Desillusionarea după 

o încredere drbă esse prin No. 55 resturnat, A. VII;Trădarea în promi- 
siuni banaliîn pacte solemne individilor adduce galbenarea,:și State- 
lor paralise în linanțe, inpică. No. 18_resturt., . . 

Pi Si 

  

' - [SI 

„i - (No.15) 

Emblema Pietăţii d'a îniminalțare —: 
Iţi cade, Romanie, că pstră, cardinală -» 
La templele 'naltale spre-a Omului salvare, : 

” "Du încarnarea Verbului, drept fede naționali 
"Pi ai Ensușitadrept viâţă în 'Ţerra ta promisă 
S'ai dat drept de cetate Vitei spirtuale i Sa 

L'ai tăi fii Evangeliul fu lege 'n inim' scrisă » 

(Mo. 63) - 
Drept gladiu al trinmphului, drept armă purtași cruce 
Și chreștinat-ai Barbarii, că Dacia conquisi ă 

In callea'ţi glori6să avuși Cuvântul duce 
Și-te-ai luptat cu bracul, cu mintea spre-a convinge 
Şi-a demonstră quo S6rele_la Răsărit străluce 

Și qw'aquila romană prin cruce sa: destinge



ML 
| (No. 3). 

D'âtâți patâţia secoli un geniu te groteze - 
Că seutitorul- angel și mysticu că, o sphynze 

Aquesta ă credinţa que-avuși: d'eterna lg 
"Quad bunele principe dau couseguinț” mai eune, 
Qud queea quare semeni, aqueea vei. culege, a 

Lycug, spre-a 'ntări Legea în cuget își propussa 
S'abdice Ia cor6nă, la interese-umana : 
L'afiecțiuni, Ia patrie, căminele străbune 

260 iu , iu , 

„_4Și dice-o viri ai Spartaei, prunci, vergini și matrânao . 
Jurați a ţinne legile intacte 'nviolate; Ea 
duzeţi qud numai legile au drept de suverzaae, i 

“Qu'având aquellea'și drepturi, o Singura Greptate 
Aveţi și datorie la patria commună, i 
La pei la Stat, Va Omului întră libertate. :i - i 

“ku v'abandonu de-astăqi; și voi toți în preună 
Ve guvernați de sine suppuși la vocea Legii - - 
S'o respectaţi în tâte cu-amor cu vociea btnă 

“Și pîny lamea întârcere suppuși săi că Regii 
Que singuri veţi allego să vă guverne în pace 
Să vă conducă 'n arme, să bată Sacrilegii, 

“Recompensând Virtutea și. cetățeni a facce,.: . i; 
Adis; și toți jurară, şi el de bună voie | | Se 
S'expaţriă 'n tăcere că Omul quare ce 

Quând serios decide, qwAnaugă sau netois 
E Deul-consequință, și toţi la ea se. 'nchină . . 
Și Ratia supremă, toți deii și“nsuși Joie. 

Ea pe pământ și 'nceruri ordonă, și domiaă.: 
Se dusse Legistaţorul, decis să nu mai viiă 
Și nu se mai întârso din lumea lui străină | 

Qua în eternu Spartanii sub jurament să fă , 
Qu5 vor definde Legea mai 'mult de 'quât viața 
Și gud Spartanul Patria prin mortes'și ţine Yiă. 

În adevăr gută Atropos își vită-a tăi aţa 
L'assemenea principe, și dură ori-qna ginte . : 
Que își respectă legile şi fafrunta n6rtea în faşă. 
„Lycurgui semen în Sparta crediață. nentereso . Și t6tă lumea scie, comfirmă precum sinte - - 

Q0u5 şi 'asvși după mâris devotament culegea, 

„ 
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Cu guât ă ssczikciul, cu-atâta pal lui promin 
Şi sacrificiu mare Destinul își allesse 
Dela romana ginte şi marele'i imperiu. 

Qua să trăiască "n secoli cu-o missiune mare .. 
Să 'ntinqă Verbui Greciasi în vechiul hemispheriu 
Al t&u Brutu, Romanie, Părintele tău are 

Speranţe mai înetie și drepturi mai sublime , 
Si qură-eternitaten cetăţii que resare 
Din sângele seu prepriu prin voturi marinime. 

Își sacrifică. filii spre 'vtomeierea Romaei . 
Pe patrele Dreptăţii. țemeie legitime, 
S'a. Romaniei 'ntr&ge prin arderea Sodomăi.. 

Tyrannului Targtiniu.— Adi o Romanie 
Și'ți vedi a ta origine, şi fundamentul Domasi 
Quând Brutu uită iste, natură. părinție. 

Spre-a 'ntemeiă zepublica Contâmplă'i sarificiul: 
«Părinți conscriși exclamă, vă duceţi Ja Senat; ; 

„Eu nu mai pot acoio sa „gueru a luă locul, 
Vă ducați, sterminați-mi culpabila mea slirpo . 
Și padepsiţi într'ensa po pater mai 'naite . 
In sângelă meu. propriu que este al lui sânge... 
Pe mine mai 'naința, să nu remâie Romaei 
Nici umbră, nici cavântui d'a fi mai enerdsă. 

“0 dei! fiă-vă voiea | Decideţi, mă suppuiu.. 
= Resbunatori ai Legii, rcsbunători ai Romaei 

Voi aţi fondaţ prin mins al Libertăţii n6stro 
Eternul edificiu, puind temeiu dreptatea. |, 
„Veţi voi a surpă singuri agueste fondamente . 
Şi sacre și eterne? şi nconira faptei vustre 

'armați pe ai mei fiii? » i 
“Ah! sorta spăimentabilă! qnând numai "Tiberin 

In furia'i funestă az fi servit tyrannilor 
Trădându'şi a sa pntrie, durerea-âr' fi fost mare, 
Qubci trădătoru-aguzsta eră fiiul meu propriu“ . , 
Ci, Titu ! el heroul, amorul ţărraei sallaei! . , 
Speranța mea,. din crmă șa totei. Rompniasi 
Titu! o Dei! . 

Și quând Tita appare,, audi'l Romenie: 

„_ BRUTU | | 

„La doi fii din rărunchi'mi mă. dette eszul pater, '
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Pe unul nu 7] mai AM. A! venturaţe,  spunne. i 5 
Mai am încai un filiu ? e 

| DD 

aaa «Nu mai mult nu ai, 

BRUTU | 
ID . i - 

“Respunde dar la. jude, dagaa nu "mi ai dis. pater; ?" 
Ai fost resolut singur spre-a  Patriaei 'mpilare 
Ș'a frânge jurăminte?'. 

„TITU 

- * “N'am resolut nimica, 
Plin d'un venin de morte que în “spaimă mă devoră  - 

Inimă'mi supraprisă de marea'mi rătăcire, i 
Răpită dela -mine, „fu un moment: culpabilă; : i 
Și est moment m'accopere d'o-ete:nă țurpitute,: . - DN 
Și scumpaei maellae patriae parduiu a mea credință, +: 
_ “Trecend momențul asta, mustrarea constiințaei 
E tot atât de-mare câ-horribila mea crimă, : îi -: 
Și "n dreptul seu resbună a- Romaei libertate . -.. . .. 
Pronunță-a mea sentință, gud:' Roma te contâmplă! . i * 
Și guere-a mea pedepsă pentr'un exemplu mare: 
Prin justul meu suppliciu se quere-a nspăimâuță 
Pe viitor Romanii que-ar încercă să facă, - - 
Aqueea que-am făcut. SE Ia 
Amea mârte va facce atâta bine Romasi | 
Pe quât ș'a mea șiață, și sângele aguesta 
“Util. Patriei 'mselle_ș'a 'quărui puritate 
Adi numai 8 întinată, eri, -ursiț să curgă , 
Și tot să se mai verse, S'adape, și să crâscă 
Al. Libertăţii-arbor,.  — o 

“0 console al Romaei, în ultima mea oră 
“Provădu dintr'o cetate quo.... esse-o “Romaniei. 
Să mâră Titu, pater. Tirăiases Romania !, 

„Audi ţu, Romanie, din quare edificiu. 
Dsschis'al ochi ?n Jume, și quariți sunt părinții 
Și cum'durercs nascerii ci delicios suppliciu 

+ 
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Le-a-fost qua: să 'pruducă în exaltarea minții 
-0 filie ca ine şi. forţe și virilă - | 
Etern -predestinată, din planul Presciiuțaei 

Spre-o missiune 'nalţă, 0 vergina ducile,, 

O filie că tine să iei formae gigantae - 
- Să eresci atâția secoli, 'având lumea pipilă 

Și 'n-mânăţi destinatteleii:să ţii că un Atlante *. 

Din 'naltul capitolului săți si larii, părinții. 
Pe Bruţi și pe Valerii, și scutiri d'adamante 
Po Moutii de Scevola, Oraţii Cuiraţii 

Și Repulii, şi Marii, Ispanicei, Scipionii, 
Spartacii, Catilinii Meceni;, Cicinaţii _ 
Și Bruţii și Cesarii, Poinpei și Catonii; 

Virgilii, Augustii, Oridii, Lucanii 
Și Plauţi, şi Horaţii; Antonii,- Ciceronii, 

aciți, Livii, Seneui, Clemenţii Christianii,. 

Justinii, Ieronymii,- Ecclesiaei, colne; 
_ S'evangelise suffletul, regenerând Romanii, | - 
Să reînsufile inima la vergini, la matrânae 

La heroisnivl virilor la rugu, la r6tă, cruce, 

“Să 'mtrâcă în virtute Lecnae şi Spartanăe 
Să dea caragiu bărbaţilor stâlparilejae 'și ducce 

Să moră pentru Patrie și cu Traan să viiă 

Unde Anâreiu apostolul cu Pin și străluce, 
Să 'nvingă Decebalii spre-a dă ființă ţie 

_. Spre-a îndoctrină Zamolxii cu nalta ta doctrina 

Lucefer între stelle, şi "ntre păgâni chreștină, . 

e Că 'primităva-Ecelesie din gintea mai all6să 
In candidați tunică, în manta ta divină | 

” -Porțând candellă d'aur, te-allesse Christi miressă: 
-. La mystiea ta nunta îţi offeri inelul, 

'Te ploclamd de-Matez 'augustă 'mpărătessa. 
În tinda Marturiei destinsu'ţiai drapelul: » 

“Cu aquilla cruciată' în cercul evangelica 
P'al quărui focar spledid residă Christa Amnellul. 
Martyrele te cântă în chorul lor angelicu 

Celebră cu Propheţul ps radiosul munte, 

Și angelii repetă în bymnul lor quel bellicu: 

«Din sânul tou eșiră archimartyri de frunte 
_ Părinţi mari ai Eeclesiaei, prin verva lor. divină 

" Maztyre adorabili, bravând torțurae cruniae - 

«Clemente Isapostolul. Drosida mult senină
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Pranklin-dacica san Sava, archimartyr de (runte, . Qaintilian, Niceta; Doclida heroina, 
“Maxim, Ermil, Stiatonieu, toţi purtătopi ae eruce, Emilian Căpiton, Gautia inclită, 

Si Theotimu celebru que că un-deu străluss; „— “Urfila-archipăstorui, ondrea.renamjtă, - Părinţi toţi ai Ecelesiaei, Ș'aqupa viață -d'angel Luciferantul Dada, câ saclă îmmiită -!  &; “Ș'aguel typ al virtuților, modest că un archangel, Mult sapientul Sava, și Cyrillu cuviosul, E Și geniul Pieţurei, mode) lui Michel: Angel. A “Maestru al lui Dante, vatele xadiosul ;  -; . Methodicul Methodiu qnare fedel depiase i... . Judecul după urmă, infernul forosu .. “Și paradisul splendid, Și. paganismu 'mpinse. Să ia nume de auge!, moderu -lezechie], * . Din lăcrymâsa valle tot crinul | distinse, . “Pi din Bogore fece un angel Michael, Ai îmblândit Barbarii prin sântul Evangelia Ai chreștinat Geti-Gothii, chiemând în Israel, - *. “Germanii luminat'-ai cu a] Dreptăţii Heliu | Ai chreștinat Bulgarii cu, Slavii în preună Ai romanit Cumanii, și cu-al baptesmei oa | - “Ai uns stirpea Magiarilor,. dând. eruca si cunună. La Stephan, Ta Corvinilor familie Tomană: Ai federat regate cu-o patria -commună !,. - “Al Romano-Bulgarilor în Dacia ripiană - Şi al: Ungro-Valachiaei din Istru pîn' la Tssa c« Si ominiu al Carpaţilor. în .Dacia traiană, Avuși nume-auiguste în. țârra ta. promisă. Albinii și Nigrinii, Ioanni, că Ioana' unul - i adi, Mirei. Vladi, Stephani. Convini (să ES dis) Cercer, Mihai, Michai. și Alexandru Bunul. .. Și Cantimiri, “Alexandru, George, Carol “primul | anni cu toți 'în sâcoli, că Calăian străbunul, . Que precursori îs&mnă ]a deul-Omu subiimul, Ți adduci a minte inclită, dilectă Romanie De Brutu al teu pater, de Titu: marinimul . Que te prevede: splendidă în santa “agonie . Slrigând: „Sa mâră Titu, Romania -ttăiaset! 
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(Mo. E9 n.) 

Traiesci, sublima Mater, de trei mii d'anni apptâpe, 
Și peste-eternitate rei,-mai trăi, și âncă 
duât va trăi Cuvântul sau Raţia divină. 
Cunosci ânsă-adevărul eternității taliei? 

Sau, fii tăi sciu 6re aflundu-astui myster? 
A causelor cansă aguostor mari prodige N 
E, cum am gis, credința gue-avuși d'eterma lege: 
Quă bunele principe dau cunsequinț'mai bune 
Și queea quare semeni, aqueca vei culege: 
„Lycurgu semănă 'n Spaita credinţă. nenterese, 

gi după in6rte ensuși devotament culesse 
i Bratu pentra Roma își sacrifică fiii: . 

Şi Titu, și mai mare abnegă viaţa mârţă ., -. 
Spre cresce-o Romanie să aibi viața vio .  ! 
Predestinață-o dată spre sântul Evangeliu, | 
Qua Romania agueasta crescută, educată ' - 
In cecoli preparată cu-assemenenea principe, . 
Aqueastă Romanie, fiind Democraţia - 
Intregă grandi6să, ungându-ss devine 
Ecelesie Miresă a Popolului-Cristu. 
„Părintele tău Brutu își sacrifică filii 
Yentru româna ginte. Iar Pater quel mai mare 
Unisersalul Paţea își sacrifică Filiul, 
Divinul, primogenitul şi consubstanțialul 
Dilectul, coneternul şi unicul stu Filiw'. 
Nu în parte pentra Roma, ci-umanitatea întregă,. 

Agueasta ă doctrina que lângă .quea romană 
Te revesti cu Deul in Omul-2quest Nuou: - 

“Din filie a Bruţilor :ai devenit Apostol. . | 
Archimartyr şi splendidă prin: lungeleţi martșre 

Prin luptae de Archangel, prin lacrymae amarae 
Qua să te bucuri înclită, curată, luminată 
Prin-focu-experienției Ja marea destinată 
Qua să agungi acolo..... Te uită o Archangel: 
La PVur, DOE DECIA Citesce al lui nume: - 
Si „"Avaroi 3voua "Aurei | 

Tu ai să'i deschidi portale, și regii să te-admire - 

4



(Mob B) Da 
“Din multele'ţi 'triumphe.descepțiuni amarae  ..  ... | 
Adesea în neastâmper .de. quel!e. fiitâre | a 
Cu-o minte maladiva, ţi -ai. fost perdu, curagiul; 
Ci ai avut.și Angelul que-te conservă întrâgă . 
Şi te scutesce 'n calle, qua nu cum-va de stânce . 
Piciorul să se împedice, și peste Iei balauri 
Să treci triumphățăre, :.. .  : 

PR e II 
Mor BR). 

__Avuși mare încredere șafară și în întru .. : i 
Şi mult ai fost delusă în marea ta speranță; .. : - î .* îi; 
Ci angelul custode, Credinţatţi exemplară ...-. a 
Te-assicură în tote qui quât € sacrificiul | 
Atâta & și premiul, “și la martyriu mare  -. * . 
E mare și corbna o pu 

IL sp 
(018. Bic 

e N ge i 
Trădata în mari pacte” promissiuni. banali '. . 

Că individ "i adduce disgustul, găbeneala !. - . ME 
Că Stat paralysia te: scurge în putere :,. -: - i. 
În sângele finațelor,:în mersul guvernării. .  : : ....- i 
Ci "n braqul tău guer tare vei rumpe legăminte . po 
Vei sparge-ori-que obstacol și n secolul que vine . - 
Vei da exemplu: mare popdrelor seduse-. | 

Pe patru mii de anni. .. pt: 
Și arătând salvarea, vei facea să cunscă - : - 
Qud. Resărit & numele'i, vei proclamă și erige 
Sau: splendida chreștină republică romana pa 
Sau turma și păstorul, Cesariatul-Ohristu, „sii ie 

  

pe ep 
pg ati 

PIE O RARE ta 

*  



TABLA DE A TERIB. | 

PERIODUL ANTRIU 

AS IDACIA. | 

a | ME pag. 
BPOCHA ANTEIA, “Zamolxe — Dacii Tae. 3 

Bronu— Gali e e e... 7 
EPOCHA. ADOA: Romanii și Dacii . . . . . ic. „8 

Ulpiu Traian— Decebal . . . ... . . 14 
Daciă provințiă fomană. cc... case 20 
„Limba rustică latină — limba. Dacilbi: î.. | 21 

“EPOCHA. A TREIA. Adrian gelosia lui . .'. ..... 3 
Marcu Aureliu, .. Să î. .. | 33 

- Nigru și Albin — Sever... . 84 
Caracalla—cetatea Caracal—Severininopole sau Turnul 
Severinului : . cn a... .. ... 38 
Chrestinii începu a fi appăraţi . ......- 43, 

. EPOCHA A PATRA, Aurelian, Dacia nuoă... .... 40 
Romanii Chreștini iau numele de gothi. . . . 47 
Ecelesia își are historia sa qne "este indentică cu 
historia Romanilor . . „cr... . 50 

Manuserise importante pe lungo docuzhentele con-" 
o. servatoe do Bcclesio . .:. . . . cc... 53 

-, Constantin—Roma nuoă; Patru ipiscopi ai Daciei . 61 
Episcopi Theotimu .. cc... .... 63 

) - Attila . iv [ai . ..-.. . . . . . « e. . cf... . . . 68 

| Imperiu Appusului cade... . . „64 
) 

PERIODUL AL DOILEA. 

DACIA RESETA. | 

, EPOCEA A OINOIA. Românii și Imperiu! Byzantin . „67 
“Mahomet 6spe.la Heraclin . . . . . . 69 

"* Bulgarii — Românii chresfineaqă pe Bulgari . TI 
Schisma Appusenilor . . . . <:. - ae. 73 

- Românii autonomi cu Ducii lor. . . ....: 74: 
Regatul federativ Româno-Balgar — Tendinţa Români-



268 

i 
II 
.! ; 

lor de a ]uă din preană cu Bolgarii Constantinope şi | 
76 de a restabili imperiul roman .....,... 

Românii christianisă pe Unguri— Regatul federativ al 
Ubgro-Valabilor — Stephan primul rege al Ungro: 
Valachiei „1 n cmcn 78 

Bănatul Severinului cu Negri Basarabi a  .T9. 
Frații Petru și Asan . . . „cc... a. 82 
loan se proclamă Imperatorul Homânilor aaa 85 

"loan se recunoasce rege al, Românilor i. Bolgarilor, 

” Amnsemnare preparațârie . . . ue. 190 - 

„ajută pe. Răsăriteni, bate pe Lătini. Unirea lui cu 
„Banul Severinului. Fondarea Craiovei, 89 

Tătar i, ae e e 98 
„Bela 1V— Cavalerii lounniţi-— Perseeaţi” Românilor 

ca orthodori. ...:. . i. . 95 
” Românii constrînși din tâte părțile se deciău a forma 

dot mari ducate „pure române . , e... 97 

| PERIODUL AL. "TRBILEA. 

EPOpIIA 
Hanul trecerii -ptima constișuțiă RR 103 

„Radu ÎI, Negru Bassarab . eee ee e 106 
Michaiu L. Negru Bassarab ea eee a e 105 

„Dan ÎI. Negru Bassarab , Cam ae + 409 
Stephan I. Mai-lat Negru Basarab, aa. 115 
"aan Î. Negru Bassarab... .: 2 me 118 
Primii Domui ai Modaviei .. ...... 119 | 
Alexandru |. Negru Bassarab ...... „a + 119 
Vladislav I. Negru Bassarab . . .  . . . „.*. 120 
Insemnare despre Moldavia”. . II 121 
Niculae I. Negru Bassarab . ....:..... 123 
Radu II. Negru Bassarab ,.....-., a 194- 

EPOOHA 

ROMANIA PURA | 

ANTEIA 101 

Filii lui Radu II. Dan și: Mircea Jasemharo - „125 
A DOA. Turcii n ci 127: 
Mircea 1. —Amuzat—Miloș—Vitejescul- Baiaze.-. 128 

„> Stephan IL. al Moldaviei—Roman--Petru ÎI. loga-Ale- 
xandru que] bun — Insemnare .. . mea e 180 - Alexandri I: al. Moldaviei, 

  => 

 



“rilii jui Mircea: L. şi filii lui Alexandul l.. e 134 
„Uniaţia în Moldavia. . cc... 125 
Vlad INI Dracu și loan Corvinu. .., ., ... U2 

 DanIV capul sc6lei Dănismului sau Ciocoismului + 144 
Vlad IV ee ce ee. -145 

EPOOHA A TREIA: -Vendieta, Vlad VErpopeş ie 155 
: Quine' 6 Maţ"zas Regele Ungariei? .... . ... . 156 
Stepban V al.Moldaviei guel mare e 101 
Radu IV quel frumos cade, VladgV se realtă . . . 165 

EPODILA A PATRA Domni și Bei, Radu quelimare . „172 
Bogdan III. . RA e 179 

 Nâgu IL Basarab IE „e 116 
- -Meemet beiu și Rada dela Aftutnaţi aa 178 

Stephan VI al Moldaviei. . . . . .-. . . . 180 
„ Petru Rareş . . . .: i... ..| ee 181: 

Bei Munţeni: .. cc. cc... ... 187 
Bei Moldoveni .: , . aere ee 189 

BPOOHA A CINCIA—Mienai Bravul ... eee e 193 
Victoriele lui Machai +. . . 193 

Un domnu'Țigan in Moldavia, Preteaţiunile lui Sigismund 
Bathory. Băta'ea dela Călugăreni ae „19 
Turcii înnecați în Dunăre . ... . . ; . e î, 199 
Vindicta lui Mihaiu , . o... . 202 
Cardinalul Andreiu Bathory . . . . . . .-. : 20% 

- Moldovenii prâclamă pe. Michaiu Domnu al Moldaviei | 
- Michaiu Domnu al României, Moldariei și Transyl- 

> 

anii .. eat 208 
INSEMNARE — Causele declinarii . . . . .-. o. . . + 209 

Michaiu treca la Rodolf .. . . . ... . . .213 
Complot— Ucciderea lui Michaiu .. ..... 214 

EPOCȚIA A ȘESE — Simeon Movilă -- Radu Șerban Pasarab 218 
Matheiu Bassarab . . . . . . . . . . 919 
Constantin . Bassarab;— Phanarioţii cae + 920 
Şerban, Constacozen ,. . .:.. ae 992 

„ Constantin III Bassarab. Brâncoveanul . . . . : 226 

Cantimirii și - „Cantacuzenii ... .:î . . . . . 227 
Muscalii și Turcii — Primul resbel . ne 834 

Arestarea, martyriul Brâncorenilor eee. 295 

Stephan Cantacuzen . . .. . ..: . - + + 286 

EPOCHA A ȘEPTEA Bei și Gospodari — laceperea regimului 
Phanariot —Mavrocordaţii . . .. . 237 

Michael Bacoriță George Ghica -  Constaaţia Racor i 249



Matheiu Ghica - Cehan - Scarlat Ghica - A. Ghica —. 
Grigoriu -Calimache.Mortea lui C. Mavrocordat 241 
Resbellul Ecaterinei— Russia „occupă, Bucorina . 242 
Mavrogene,. . e i... 244 

 Pasvantoglu— Mihael Suţu— C. Ay psylante Unirea 
Beilicurilor-Musealii dela 1806. I. Caragea Alex; Suţu 
Zavera lui, Hypsylante — Tudor Vladimirescul. . 245 

EPOCA A OPTA." Grigoria Ghica--loân Sturdza-- Musealii 
dela 1828- Alexandru Ghica Michael Sturdza - „Gorgo 

„„. “Bibeseul- Zavera și contra Zavera dela 1848 .. . . 249 
Ia Rolul Românilor în 17 seculi ..:..., . „952 

| . Conelusio. ......., a 258 
De Oracol la Romani. e ii 57 

  

  

1937 . 
EI ra al roze al LL 

  

INSEMNARE 

Sommarul dela fiă-quare capitol va putea servi nu numai sco= 
larilor spre ținerea de minte, ci și însuși professorilor aţât la" 
prelecțiă guât și la cercetarea que + va facco elevilor sei. 

| VERIFICAT. | pr: 

 



  

  

7
 

„Prejui 1 leu 50 bani | IRI 

„ Bibrarioeloe dia judece şi amatori să se adresese h. 
„ cantorul Autorului 

 


