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România, gura Raiului 

eniţi cu mine, să cercetăm adevărul la isvo- 

rul s&ă, şi sunt încredințat că în sfîrşit veţi 

dice: Bună ţară, bun popor! | | 

Şi mai întâi să trecem Carpaţii, pentru ca să 

eşim în văi. Aceşti munţi, adevărate tării în pri- 

virea ştrategică, sunt acoperiţi cu păduri frumose, 

în cari se găsesc. copaci de catarguri cât de 

inalte. Ei coprind în sînul lor băi de fer, de pu- 

ci6să, de aramă, de argint şi de aur, 

descoperite, şi isvore minerale pentru vindecarea 

) 

încă ne: 

bâlelor. 

Văile sunt “formate de un pământ producător, 

care ar putea hrăni o poporaţie de trei ori mai 

“mare de cît acea care le locuesce. Ochiul se rătă- 

cesce în depărtare pe orizonturi albastre, care vE- 

desc o climă sănătâsă și fericită. El pătrunde în. 

lunci pline de vînaturi de tot soiul; întâlnesce rîuri, 

iazuri, pîrae pline de pesci, livezi frumâse încărcate



cu pomet; colnicele cu podgorii, care produc vi- 
naţe minunate; el zăresce în văzduh roiuri de 
albine ce fac o miere albă 'şi parfumată ca acea 
vestită a muntelui Himet din Grecia. Pe întinsul 
câmpiilor pasc turme numerâse de oi şi vite mari, 
care sunt una din cele mai mari bogății ale 
ţărei; herghelii de cai voinici. Se văd sate acoperite 
cu stuh, în tâtă simplitatea arhitecturală a timpuri. 
lor patriarhale; oraşe, în cari civilisaţia se arată 
la tot pasul, în forma caselor, în mobilărea lor, 
în hainele locuitorilor, în manierele lor, în gra- 
iul lor şi chiar în defectele tor Mai “departe se 
zăresc frumâse locuinţe de ţară, albind între co- 
pacii grădinelor, iar pe şosele nouă, calesce de 
Viena, trecând cu repediciune în fuga cailor de 
poştă şi. în chiotul s&lbatec a] postaşilor. Ele 
trec pe lângă şiruri lungi de care ţărănesci trase 
de boi ca la Romani. Căci trebue să o mărtu- 
risim, acestă ţară este ţara contrasturilor.: Deo- 
sebitele v&curi sunt aci representate prin deose. 
bitele clase ale poporaţiei. : Locuitorul țăran a 
remas tot acelaşi de 2000 de ani şi înfăţişeză 
antichitatea. Nobilii. bătrâni, boerii, ” cu ideile - şi 
obiceiurile lor feudale, înfăţişeză vecurile de mij- 
loc iar noua generaţie, care a fost crescută în 
străinătate mai cu semă în Franţa, întăţişeză al 
XIX veac. 

Țara acesta este dar destul de interesantă ca să 

al
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fie visitată, şi coprinde multe lucruri vrednice de 

studii pentru filosofi şi pentru artişti. Ea este fru- 
mâsă, avută şi bine înzestrată de Provedinţă în 

t6te privirile. Dar ceea ce aşikdori ei să vE fac 

a înţelege este. farmecul ademenitor al acestor 

părţi ale lumei, care face pe Românii din Mol- 

dova să dică în iubirea lor de Patrie: 

La Moldova cea frumosă 
Viaţa-i dulce. și voi6să | E 

I'al Moldovei dulce sâre 

Cresce fire lângă flore. 

Şi tainica atragere ce ati ele pentru inimile 
str&inilor, în cât Românii din Muntenia dic: 

Dâmboviţă apă dulce, 

Cine bea nu se mai duce! 

Ast-fel este România, numită de Români, gura 

raiului, - z 

Îbeandri,
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O faptă a lui Mihaiii-Viteazul 

pp esan Pasa era rînduit cu stea sa, la Călu- 
găreni, să isbescă pe la spate pe Mihai. 

A întârziat însă şi s'apropiat după ce Mihaiu bă- 
tuse şi batjocurise aşa de urit pe Sinan care-l 
isbi din faţă. 

Abia a prins Mihaii de „Veste, că s'apropie 
pe de altă parte Hasan cu stea, şi lăsând în 
pace pe Turcii de la pod, s'a întors ca vintul 
spre pădure, cu puţiâi după dinsul. Alerga Mi. 

“ haiă călare cu roşiorii aşa de vitejeşte spre stea 
lui Hasan, în cât Turcii mavură vreme să se 
“aşeze în rînduri de bătae. Şi i-a isbit cu nespusă 
iuţime, şi a intrat între dînşii ca lupul între oi, 
şi i-a tăiat şi i-a pus pe fugă. 

Şi dând cu ochii de Hasan, sa luat Mihaiă 
după el. Şi fugea Turcul ca un nebun, şi Mi- 

„haii pe urmele lui cu sabia în vint, Şi la gonit 
aşa pe sub pâlele pădurii, şi acum gata, gata să]
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ajungă şi să-l tăie cu mâna lui. Dar Hasan, gal- 

ben ca de ceară, bătea şi cu pumnii gâtul calu- 
lui şi cu pintenii coastele, şi i se deslegase briul 

de peste haină, şi-i căduse fesul din cap, şi fu 

gea de. gr6za peririi spre corturi. | 

Au sărit Spahii şi s'au încrucişat în drum cu 

Mihaiă, şi-a scăpat Mihaii din mână pe Hasan. 
lar cesta a tot fugit înainte, atâta gr6ză intrase. 
în (il, şi nu sa oprit până la cortul lui Sinan- 

a, a vizirului. Şi-acolo în cort ai început să 
şi spue unul altuia patimile şi ruşinea ce-ai pă- * 

i-o şi să mirat şi să sfătuiai în ce chip ar 
„rinde pe Mihaii-Vodă, că ei cu puterea armelor 

nai să-l potă dovedi. a - 

     

   

    

(După Constantin Căpitanul).
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Armele mai de demult ale Românilor 

Romi, pe vremea măririi lor, şi şi mai în 

urmă încă, sau arătat a fi unul dintre nea. 

murile cele mai viteze ale Europei. Un scriitor 
polon de pe acele vremuri, dice despre dînşii : 
«Ei sunt Gmeni fieroşi, dar forte viteji, şi pâte nu 
este alt neam care să aibă hotare aşa de înguste 
şi care să se lupte aşa de cu drag numai pen- 
tru lauda biruinţii şi' pentru arătarea vitejiei. 
Nici nu cunosc alt neam, care să aibă aşa de 
mulți vrăjmaşi împrejur, cărora Românii le fac 
neîncetat. r&sboii şi se apără împotriva r&sboiu- 
lui făcut de către aceia». 

lar alt scriitor dice: <Dirzia şi sumeţia este 
maica şi sora lor. Căci dacă are unul cal bun 
şi arme bune, atunci gândeşce că nici un om nu-l 
pote întrece şi nu sar feri, de-ar fi cu putinţă 
chiar şi cu Dumnedeii să se lupte». 

Locuitorii din Ţara-de-jos a Moldovei, obici-
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nuindu-se mai de mult să trăiască mereă în r&sboie 
cu Tătarii, erai mai viteji de cât cei din Ţera-de- 
sus. lar între dinşii se deosebiati Orheienii ca cei 

mai indărătnici. 

Armele Românilor erai arcul, sulița, sabia, 

securea, paloşul,. măciuca şi puşca. Arcul îl în- 

tindeaii fârte bine şi se pricepeai şi la lupta cu 

sulița, dar cu sabia făceau tot-d'a-una mai multă 

isbândă. 

_ Puşca, numită pe atunci săneață, o purtau nu- 
mai oştenii vinători, pentru că era lucru ruşinos - 

— aşa dicea ei — să se lupte la ste. cu -acest 

fel de arme, din care nu se pâte cunâsce nici 

meşteşugul purtării r&sboiului nici vitejia -omului, 

Când Domiii ridicau ţara, atunci oştenii de 

adunătură se lupta cu câse, cu topâre şi cu fu- 

ştiuri, 

i (Bălcescu. Arta militară)



Cum ai apărat Moldovenii Cetatea. Albă 

na dintre luptele în care sai arătat Moldo- 
venii mai vredaici, a fost apărarea Ce- 

tăţii Albe. Acestă cetate era singurul port al lor . 
pe marea Neagră, şi printrinsa stăpâniat asu-: 
pră-i. E lucru sciut, că Marea-Negră era odini- 
Gră un lac moldovenesc, iar Domnii Moldovei 
se numeai stăpânitori ai Mărei-Negre. 

Turcii pricepură folosul ce l-ar avea, dacar fi 
a lor Cetatea-Albă, şi de aceea Mohamet Sul-: 
tanul a venit cu 6ste asupra ei. Dar Moldovenii: 
Sai apărat cu vitejie, iar Mahomet zăbovind de 
geaba o lună întregă pe sub” zidurile ei, a fost 
silit să se întârcă îndărăt fără nici o ispravă. 

Urmaşul seă, Baiazet, veni din notă asupra 
cetăţii, în anul 1483, cu multă pedestrime pe 
uscat şi cu multe corăbii pe mare. 

Cetatea era în ripa mării, apr6pe de gura 
Nistrului şi era strajnic întărită şi prin aşezarea
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ei în loc 'greu de străbătut şi prin zidurile şi 

“apărările făcute de oştenii lui Ştefan cel Mare. 

Era o cetate de mare folos pentru înleșnirile 

ţărei, ale riului şi ale Mării, şi era vestită în 

lume. | , | 

Pedestrimea lui Baiazet a tot înaintat spre ce- 

tate, prădând ţara. Şi v&dend Sultanul că acei 
din cetate nw se_mişcă, s'a tot aptopiatcu 6stea 

de pe mare, aşa'că de odată a înconjurat ceta: 
tea şi de pe apă şi de pe uscat, stringendu-o aşa, 

în cât Moldovenii nici nu puteai aduce nici. nu 

puteai scâte nimic din cetate. 

Pârcălabi în cetate erau pe atunci Gherman 
şi lon.-Ei n'au voit să dea .cetatea, când le-a 

trimes Sultanul vorba s'o dea. | 

Baiazet mânios şi-a pus tunurile în rînd, şi a 

început să bată zidurile din mai multe părţi. Şi 

le-a tot bătut mai multe dile de-arîndul, dărimând 

din ziduri atâta, cât socotea că Gmenii săi vor 

putea intra destul de lesne. Şi așa, într'o di, des. 

de dimincţă, Baiazet a dat poruncă pedestrimii 

să s'asvirlă pe cetate. Turcii erai împărţiţi în 

glâte, că dacă se va rări cea din frunte, să sară 

alta de după ea, şi tot aşa să se împrospăteze. 

glâtele, năvălind una după alta ca valurile. 

Moldovenii din cetate, neputend cârpi strică- 

ciunile tunurilor, şi-au făcut apărări cu mult me- 

şteşug în dreptul spărturilor din ziduri, făcend
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şanţuri adânci şi ridicând valuri de pămînt. lar 
în şanţuri sadunară cu toţii. | 

Şi când se repeziră Turcii, ca să intre printre 
spărturile zidurilor, aă dat: de şanţuri şi s'au în- 
căerat cu Moldovenii într'o luptă cumplită. Îi îm.- 
proşcaii Românii cu săgeți şi cu focuri de flintă, 
le crăpat capetele cu securile, Ziar mai pe de lă- 
turi îi isbeau cu pietrii, căci îşi adunaseră pietrii 
prin şanţuri. Şi cu multă iuţirhe i-ai împins în 
dărăt pe cei dintâi năvălitori. Dar at sărit alte 
rinduri de Turci Şi S'au îngrămădit acolo, şi n'a 
isprăvit nimic, căci Moldovenii se purtaii cu atâta 
inimă, în cât rănind şi ucidend o mare mulţime de Turci, i-aă goniț mai de multe ori, afară. 

Vrăjmaşii fiind mulți, lesne işi înoiată năvala, _ şi tot mereă adăogându-se oşteni noi în bătaie; nu dedeai de loc repaos puţinteilor moldoveni. Ai fost răniţi şi ucişi mulți dintre moldoveni,. şi neavend pe cine pune în locul celor ce lipseau, numerul apărătorilor se micşora v&dând cu ochii, şi aşa Moldovenii suferea cu mult mai mare pa- gubă prin cei puţini pe care îi pierdeai- de cât aduceau pagubă Turcilor prin cei mulţi pe care-i ucideat. 

Dar Turcii n'au putut intra în cetate. După ce Saii svircolit Turcii din faptu prânz, Baiazet.a dat porun 
că o vedea fără folos. 

l zilei până după 
că să înceteze năvala, 

El avea de gând s'o în-
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cepă -a doua di, dar mai cu mânie. Şi-a: “adunat 

t6tă pedestrimea, a pedestrit şi pe călăreţi, şi-a 

făcut glâte, înşirându le una după alta pe câmpie, 

“de se făcuse aşa de lungi şiraguri până în adân- 

_cul zării, de nu le vedeai stirşitul. Iar porunca 

lui era, că mâne în zori să dea. năvală glâtele, 

urmând una după alta, cum erati înşirate, şi 

să tot curgă şi să ţie fără întrerupere bătaia t6tă 

diua, şi dac'o fi nevoe, totă n6ptea şi-a doua di 

iarăş tâtă diua, şi tot aşa într'una, chiar de-ar fi 

să ţie bătaia o săptămână fără contenire. Şi le-a 

dat strajnică poruncă, să n'aibă repaos nici o 

clipă, până te nu vor mistui pe. Moldoveni, și 

aşa să se gândescă, că nici unul să nu se în- 

trcă vii îndărăt, fără isbândă, ci ori să-şi lase acolo 

vitţa ori să Vaştige locul înainte de a se întârce. 

Moldovenii vedeai de pe ziduri pregătirile 

„ Turcilor;, vedeau câmpia înegrită de mulţimea lor, 

şi ori încotro întorcea ochii vedeai numai cer, . 

că pămîntul tot era acoperit de nespusa mulţime 

de oşti turceşti. Pârcălabii erau ingrijaţi de pri- 

mejdia ce-o vedeai cu ochii, dar nu se înspăi- " 
" mîntară, Ei şi-au adunat tote puterile, ati. lucrat 

t6tă nâptea la valuri şi la şanţuri, ai dres locu- 

rile de care aveai trebuinţă şi se pregătiră cum 

au ştiut şi cum at putut mai bine după slabele 

lor puteri.



A doua di să r&scoli t6tă tabăra turcescă. In- 
cepură să se misce glâtele şi s'apropiară de zi- 
duri, cu mare sgomot de trimbiţi şi de surle şi 
cu nespusă strigare din guri, de credeai că a so- 
sit sfîrşitul lumii. Dar Baiazet dorind să scape cât- 
va putea şi Gmenii de perire şi cetatea de stri- 
ciune, se hotări să- încerce dacă nu va putea să-i 
aducă pe Moldoveni la supunere, ca să se lase 
de îndărătnia lor. E! faci semn că vrea să vor- 
bescă cu Moldovenii. | 
„Solul trimes “de el, a spus Moldovenilor, că 
Turcii vin cu statornica hotărîre să nu înceteze 
năvala diua şi nâptea, până nu vor lua locul. Şi-i 
vestesce, că de vor apuca să intre cu sila în ce- ! 
tate, vor prăda cetatea şi nu vor ierta nici pe 
femei, nici pe bătrâni, nici pe copii, ci-i vor 

„omori de-avalma. lar dacă. "îi vor lăsa de bună 
voe să intre în cetate, nu vor clinti nici fir de | per, şi vor da Moldovenilor voe deplină ori să 
stea în cetate, ori să plece într'altă parte, fără - î de nici o supărare.. 

Audind cei din cetate făgăduelile Sultanului, | şi vedând că nu e nici 
fiind-că erai prea puţin 

DE 
S
R
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un chip de-a să mântui, 
i ca să apere valurile, .| LN A > SR z d 

sai luat de gânduri. Dar nau dat r&spuns ho- 
AA . tărit, şi au cerut puţintică vreme să se gândecsă ce vor face. 

Şi s'a mirat Sultanul de-atâta inimă la Moldo- 

 



    

Es 

4 

— 17 — 

veni, căci în primejdia răpunerii de cap eraii, şi 

ei tot mai aveai suflet să răspundă, că le trebue 

încă vreme de gândit. 

Strîngându-se în cetate căpeteniile Moldoveni- 

lor, s'au sfătuit între sine, şi nu erau pe deplin 

învoiţi cu toţii să dea cetatea, Dar după ce sai 

mai dat la vorbă, s'aă hotărit să primescă pe Turci 

în cetate, dar să-i încredinţeze dintru'mtâiă Sul- 

tanul cu jurămînt, că-şi va păzi credinţa fâgă- 

duelilor. 

Şi-a jurat Sultanul, iar ai noştri i-aă .dat ce- 

tatea. lar Sultanul i-a întâmpinat cu bunătate, şi 

a îngrijit cu multă băgare de s&mă să nu păti- 

mescă nici un Moldovean nimic, dând voe celor ce 

ar voi să plece de aici să potă scâte tâte lucru- 

rile lor fără de împedecare. 

Şi aşa a cădut în mâna Turcilor, după o apă- 

rare aşa de vitejescă dar zadarnică, Cetatea Albă 

a Moldovenilor. 
| 

1! 

(= 
(Afagazin istorie 77. 60o—63). 
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Cântec vitejesc 

ai Române, haid voinice, lasă dealuri, văi, 
p colnice! Hai moşnean de vitejie ! Lenea nu 
(ţie dată ţie! 

Pe uscat, ca şi pe mare, şi pe jos tu eşti că- : 
lare | Şir de veacuri ţi&-ţi spune că născut eşti a 
supune şi cu faptele-ţi măreţe lumii 'ntregi să dai 
poveţe. 

Hai, Române, căci e vreme, de când ţara ta 
tot geme suferind ruşini şi groaze sub cumplirea 
multor loaze. Hai Române, te arată că eşti tot 
ce-ai fost odaiă! | 

Cu unire ŞI cu minte, cu-ale armei drepturi 
sfinte, cerul slava ta voeşte: haid, Române, bi- 
rueşte ! | a 

  

(anca Văcărescu ). 
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“Amintirile trecutului 

* “a 
+ 

Cc o nespusă «plăcere, să străbaţi tărîmul pa: 

triei, cercetând peste tot locul umbrele şi 

amintirile str&moşilor noştri; ici o cruce de piatră, 

părăsită într'un câmp pustii, ne aduce aminte o 

„faptă vitejescă ori o crudă răsbunare; colo o ve- 

che mănăstire pârtă în inscripțiunile, în portretele 

şi în odârele ei lucrate fără meşteşugire, urma 

cucerniciei şi a darniciei vechilor Voevodi. Mai 

dincolo câte-va ruine de ziduri uriaşe, o sfărămă- 

tură de cetăţue, un părete de palat vechii, şop- 

tesc inimii pe tăcute despre numele lui Traian şi 

ale eroilor ce-ai urmat  tradiţiunea lui de onsre 

pe pămîntul românesc. 

Ast-fel la tot pasul, colinda nâstră iscoditâre se 

opresce, cu o plăcută şi cuvi6să mirare dinaintea 

acelor cucernice sai falnice amintiri, care dina adân- 

cimea veacurilor se înălță uriaşe peste măsunţimea 

" n6stră de, astă-di.



" Dorul nostru savântă printre  r&stimpii - trecu- 
tului, pe când privirea ni se preumblă prin lun- 
cile şi pe plaiurile ţării n6stre, martură încă vor: 
b&reţă ale atâtor întîmplări felurite. 

Adesea dar, şi cât de des se pote, căutând 
vederi aşa de înviorăt6re, părăsim cetatea şi dil- nicele-i supărări, ca să cerem de la câmpii mari, de la munţii răcoroşi şi de la vechile locaşe ce stai răsipite printr'insele, destăinuiri din vremi de restrişte şi de glorie ce au fost şi nu mai sunt, 

(Odobescu. 7. 374). 

e



Obiceiul de luptă a lui Stefan cel Mare. 

tefan Vodă Cel-Mare avea şi e! obiceiul de. 
$ luptă al părinţilor s&i. Ademenia pe duşmani. 
în locuri strimte. Dar el mai avea un obicei deo- 
sebit, o iscusinţă a lui, când era vorba să isbescă 
cu puţini pe mulţi. Se pricepea, să înşele pe duş- 
mani, ascundendu-se cu partea cea mare de oştire 
prin păduri unde-va, iar altă parte de 6ste mai 
puţină o trimetea să încâpă r&sboiul. Duşmanii se 
îngrămădeai. La un semn ştiut, el eşia de unde 
era şi isbia pe duşmani pe din dos. 

Vestită luptă în felul acesta a purtat el la 
Berlad. 

După ce-a slăbit caii Turcilor, „ardend. nutreţul 
înaintea lor pretutindeni pe unde ştia că trebue 
să trecă “Turcii, Stefan sa tot dat îndărăt, până 

_ce i-a tras într'o strimtore. 
Era ceţă în diua aceea şi frig, că era în toiul 

iernii. Stefan a pus o semă de Gmeni pe câm-
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pie şi le-a dat poruncă să dea semn de r&sboii, 
cu trimbiţe, cu bucine, şi cu tobe. lar el s'as- 
cunse după un deal. Turcii întorcându-se cătră 
glasurile de trimbiţe, socotind că acolo se află 
Stefan, cu tâtă puterea sa, începură lupta. Mol- 
dovenii se apărai îndărătnici, iar Turcii se îngră- 
mădeai tot mai tare spre ei, rînduindu-şi tâte pu- 
terile de 6ste într'acolo. | , 
„Dar pe când se luptau aşa, iese Stefan de unde 

era ascuns, isbesce pe Turci din dos, în vreme 
„ce cei-l'alţi ai săi îi isbeau din faţă, şi printra-: 
câștă «apucare cu meşteşug», el numai cu patru- 
deci şi şapte de mii de 6meni a biruit o Oste de 
o sută două-deci de mii şi i-a risipit în tâte părţile. 

(Bălcescu. Arta mil izarăd), 

i 

i 
i 
j 
! 

 



Multe ramuri şi-o tulpină 

e-un picior de plaiă, 

Pe-o gură de raiii, . 

Iată vin în cale, 

„Se coboră 'n vale, 

Trei turme de miei 

Cu trei ciobănei! 

n cântecul acesta ni se arată o privelisce viue. 

d a pribegirilor de turme ce se cobâră în fie-care 

an din viriurile Carpaţilor, şi trec prin Moldova 

de se duc să erneze peste Dunăre: Sute și mii 

de oi, mânate de mocani îmbrăcaţi cu sarice albe, 

es din gurile munţilor îndată ce frigul tâmnei so- 

sesce. prevestind iarna, şi merg să găsescă păşuni 

în câmpiile ţărei turcesci sub p6lele Balcanilor. 

Unele vin de la Vrancea, altele de pe câstele 

Ceahlăului, altele de prin văile Bistriţei şi ale Mol- 

dovei, iâr cele mai multe de peste Carpaţi, din 

Transilvania. Deosebitele turme se adună la un 

loc şi formeză caravane numerâse ce se cobâră
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încet spre Dunăre, unind sberetul lor jalnic cu lătratul cânilor de pază, cu sunetul telincilor ani. nate de gâtul măgarilor, şi cu şueratul pătrun- d&tor al mocanilor călăuzi. Vi&ţă simplă şi pa- triarhală! tablou vrednic de vecurile acele nevi- novate, pe când regii nu erat de cât nisce păstori |! 

Unui Moldovean, 
Unu-i Ungurean, 
Şi unu-i Vrâncean | 

Adică, unu-i de pe valea Moldovei, unu-i de la Vrancea ŞI unu-i din Ardeal, Din nenorocire, po- porul nostru confundă fârte ades numele de Arde. lean cu' acel de Ungurean, căci el nu a ajuns a cun6sce cât e de întins pământul locuit de Români. EI nu. scie, că dincolo de 'tâte hotarele ţărei lui, că peste Carpaţi şi până în sînul Ungariei, că peste Dunăre şi până- în sînul Macedoniei, că peste riul Prutului se. afla tot Români ca d&nsul, care ai acelaşi port, aceleaşi obiceiuri ca densul, şi care întrun cuvînt, sunt fraţii lui de acelaşi nume şi de acelaşi sînge! 
Puţin sunt la numer între Români, cari au cu- 

(Atexau 72).



Firea şi făptura Românului 

Arne ochii la ori care Român şi-l vei găsi 
„vrednic să fie zugrăvit şi pus în icoană. 
De va şedea lungit. pe iarbă la pâlele unui co- 

dru, ori de va sta 'n picidre răzimat într*un toiag 
lângă o turmă de oi, ori de va sălta în horă ve- 
sel şi cu pletele în vint, ori de se va cobori pe 
o cărare de munte cu durda sa în spate, ori de 
se va arunca voiniceşte pe un ca] selbatic, ori de 
va cărmui o plută pe Bistriţa saă pe Olt — ori 
cum îl vei privi, fie ca plugar, fie ca cioban, fie ca 
plutaş, te vei minuna de firesca frumuseţe a chi- 
pului să. Şi te vei încredința că un zugrav n'ar 
putea nicăiri să găsescă nici aşa de lesne nici aşa 
de potrivite chipuri de cât în ţările nostre. 

Vedi-l pe Român, când vine primăvara, cum. 
i se umple sufletul de bucurie! cum îi creşte 
inima în piept, ca frunza în pădure ! cu câtă 
mulţămire, se uită el la noua pod6bă a naturii,
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ce acopere locul nascerii sale, cu câtă veselie vede 

e] luncile înverdite, câmpiile înflorite, holdele r&- 
sărite|! | 

Românul se renaşte cu primăvara. El întine- 

reşte de o dată cu natura, căci o iubeşte cu t6tă 

"dragostea unui om nefăţarnic. De aceea mai tâte 

cântecele lui încep cu Zyanză verde. Lui îi place 
să rătăcescă prin desişul pădurilor. îi place să 
pocnâscă şi să cânte din frunză, -îi place să-şi 

_puie flori la pălărie, să asculte cântecele pasări- 
lor şi să dică atunci câte o doină de jale. 

( PF. ddtexu dr).



Semnele măririi românesci 

S: aruncăm ochii peste întinderea acestor şe- 

suri nemărginite. ale ţărilor. românesci, şi 

vom vedea o mulţime de movile:singuratice. Ce 
sunt aceste movile? Ele sunt paginile istoriei nă- 

vălirilor, căci coprind oseminte de barbari! . Fie- 

care movilă e un monument ai trecutului ridi- 

cat pentru priceperea viitorului, o lecţie spăi- 

mântătâre pentru poporele Asiei, cari ţin ochii 

aţintiţi asupra Europei, şi o prevestire pentru: 

acesta. Fie-care va dice: Cerul a destinat acestă 

eră a fi bulevardul civilisaţiei şi mormîntul Bar- 

barilor ! | | 
Pe lângă “acele movile istorice, găsim câmpuri 

de bătălie, a cărora nume amintesc luptele eroice 

susţinute de poporul român impotriva 'Turcilor, 

Tătarilor, a Leşilor, etc. lată Valea Albă, po- 

reclită ast-fel de tradiţie, fiind-că în vreme de 

jumătate de veac a fost acoperită cu osemintele
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a nenumăratelor mii de Turci ce cutropiseră 
Moldova sub domnia. lui Ştefan-Vodă. iată Dum- 
brăvile roşii, cele arate cu Leşi înhămaţi la plu- 

„guri; iată Re&sboenii, Călugărenii, Baea, Valea Tu- 
tovei, ruinele Târgoviștei, ruinele cetăţei Neamţului! 
De pe. zidurile acestei cetăţi, Dâmna Rucsandra, 
mamă lui Ştefan-Vodă, a refusat de a deschide 
porţile fiului s&i alungat de o armată numerâsă 
de Turci, şi i-a poruncit să mâră mai “bucuros, | 
de cât să-şi scape viaţa cu ruşine prin mila unej 
femei! De pe zidurile acestei cetăţi, 18  plăieşi 
Români -s'aă împotrivit mai multe dile armatei în- tregi a lui Sobieschi, regele Poloniei, mântuitorul 
Vienei! In _tâte părțile, unde vor alerga ochii, ei vor vedea adevărul scris cu litere de sânge, 
şi acest adevăr este, că ţările românesci ai fost, atât .în vechime cât ŞI în vecurile de mijloc pra- gul templului civilisaţiei, şi că poporul român s'a ţinut tot-d'a-una cu tărie în posiţia sa de sentinelă a templului acestuia. 

|



Petru Vodă Schiopul 

upă ce uciseră Turcii pe lon-Vodă cel Cum- 

plit, ajunse Domn în scaunul ţărei moldo- 
venesci Petru căruia i se dice Schiopul. Dar n'a 
stat multă vreme în scaun acest Petru-Vodă, din 

pricină că ţinea la numele săi cel bun şi vred- 
vic şi nu voia s'arunce ţara în greutăţi şi nevoi. 
lar lucru a fost aşa.. 

Turcii vedând că ţara e slăbită de atâtea r&s- 

bâie, şi ştiind că sunt scurse puterile Moldove- 

nilor, ai inceput să ceră de la Petru-Voda ceea 

ce nu li se cuvenea, adecă un bir de dou&-spre- 

dece mii de galbeni pe an. Până atunci nu plă- 

tiseră Moldovenii biruri Turcilor. lar acum îl ce- 

reaii, dicend, că birul acesta va fi ca pedepsă 

Moldovenilor” pentru r&scâla lor cu lon-Vodă asu- 
pra Turcilor, şi ca învăţătură de aci înainte să 
nu se mai ridice vrăşmăşeşte împotriva Sulta- 
nului.
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lar Petru-Vodă nu voia să dea nici un fel de 
bir. “Turcii atunci i-aă trimes vorbă, că de nu va 
da birul, îl vor scâte din scaun, | 

Şi-a adunat Petru-Vodă pe sfetnicii săi, pe bo- 
ierii ţărei şi i-a întrebat ce să facă? Şi boierii 
sau plecat la acesta şi s'au învoit cu birul. Dar 
Petru-Vodă n'a vrut să primâscă, dicend, că i 
se rupe inima de mila ţărei, şi cum să puie bir 
care n'a mai fost? -Că de va da acum birul a- 
cesta, mâine îi vor cere Turcii altul mai mare. 

Şi s'ai înduplecat şi boierii să vadă că are 
dreptate Vodă. Dar nu Ştiai, cum s'o potrivescă 
mai bine. Şi i-ai dis atunci, că de nu va dabi 
rul, Turcii ai să-l sââtă din scaun, şi pâte că 
Domnul care va veni după el, tot va da birul... 

Atunci Petru-Vodă a dis:- «N'aştept să me 
scâtă Turcii din scaun ; plec eă singur. Cine-o 
veni după mine, să dea birul dac'o vrea. Et nu-l 
daii, şi nu voesc să-mi aduc pe urmă hulă şi 
ocară, că eu am fost cel dintâiă Domn care am 
pricinuit birul Moldovei». 

Şi a părăsit scaunul ţărei de bună-voe, mai 
bine vrend să nu fie Domn, de cât s'aducă r&u 
în ţară. Şi sa dus la moşiile sale din Ardeal. 

lar Turcii ai pus în locul luj «alt Domn, pe 
unul str&in, pe lancu Sasul din Ardeal. Că din- 
tre boierii țărei se temeau Turcii să alcgă pe 
unul, ca să nu le fie protivnic la ce vor cere, 

N
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Dar -acest Iancu, ticălos“ de felul lui, era om tiran 

şi lacom, şi a primit şi a încuviinţat Turcilor 

tote câte i le cerea, numai ca să dobindescă 

domnia. Că el n'avea frică că îşi vatămă numele 
s&ă cel bun, pentru că nu l-a avut nici odată. 

Şi birul Moldovenilor de la acest Iancu Sasu- 

Vodă îşi are începutul. Şi l-ai urit Românii şi 

Pai alungat din scaun şi-i diceati: ruşinea Mol- 

dovei. | 

(Cantemir, Descrip. Moldau.).



Ștefan şi Codru 

Sean Vodă rătăcit intră'n codrul înverdit. Co- 
dru-i dice: Domn viteaz, ce ţi curg lacrămi 

pe obraz? —— Ah îmi pling oştenii mei, morţi luptând 
ca niște zmei! Codrul zice: Dragul mei! Inceteză 
plânsul tăă! Că din bradii mei trufaşi face-ţi-voiti 
voinici ostaşi,”ea.șă scapi biata moşie de păgâni 
şi de urgie! i E | 

Codrul puse a vui, brazii a-şi însufleţi, pe ste- 
jari a mii trezi! Iar copacii mari şi mici se. fă. 
ceai ostaşi voinici, şi spre Domn înainta şi din 
gură cuvintă: Să trăeşti, Măria Ta! 

Stefan-Vodă 'nveselia şi la luptă purcedea, peste 
deal peste muscel cu tot codru] după el. Vai de 
Ungurul sumeţ, ce luptă cun. 'brăduleţ, vai de 
Leah, vai de Tătar când se luptă c'un stejar. 

(Alexandri).  



Inceputul neamului nostru 

——.— 7 

Din nu pâte fi la o nație mai scump de cât 

începutul s&ă, numele ce-l pârtă, pămîntul, pe 

care locuesce, starea întru care se află acuma şi 

grija de ceea ce pâte să fie în vremea viitâre. 

La nisce fii adevăraţi ai naţiei, pe cari i-a ajus- 

tat natura şi ai primit-o crescere bună, încă 

nimic nu „pie fi de mai mare interes de cât cu- 

noşcința de acele lucruri scumpe, care fac fiinţa . 

naţiei şi pe a lor însuşi. Ori-care dintrinşii, fie 

slujbaş obştesc, fie particular, din curiositate sati 

trebuinţă, de multe ori este âdus la ast-fel de îm- 

prejurări ca să întrebe, să cerceteze şi să caute 

cu tot dinadinsul după isvorul, din care pote afla 

acele lucruri ce sunt de cea mai mare importanţă 

atât pentru întrega nație sa, cât de multe ori şi 

pentru sine singur. În neastâmpărârea aceea grea, 

în care se află ori-care iubitor de adever fii al 

naţiei, se înfăţişeză ideia istoriei patriei, oglinda 

50%94;— Coșbuc. Papie şi vorăe românescă, 
A “ 3
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acea magică a veacurilor trecute, icâna cea ade- 
verată a vremii de acum, şi cheia cea de mare 

preţ, cu care se descuie Gre-cum şi ascunsurile 

viitorului. Acestă odihuesce, mulţumesce şi mân- 

gâie curiositatea sati trebuinţa tuturor celor ce se 

intereseză a cun6sce lutrurile acele nepreţuite ale 
naţiei ;: într'însa, ca intrun hrisov sigur, sunt scrise 

cu slove de aur drepturile unei naţii pentru în- 
ceputul, numele şi pămîntul seu; întrinsa se află 
deosebitele acele întâmplări şi împrejurări cari ai 
-adus naţia la starea aceea de cultură sati de bar- 
barie, de lumină sai “de întunerec, de fericire sai 
de nefericire întru care se află; şi tot printr'insa_ 
pâte cine-va să îndrăsnâscă a pătrunde 6re-cum 
şi în întunerecul viitorului şi să se apropie cu 
gândul de sorta ce aşteptă pe acea nație. Trebu- 
inţa de istorie este atât de pipăită şiatât de ne- 
tăgăduită, în cât naţia: fără istoria patriei este ca 
pierdută între cele-lalte naţii, str&ină chiar în pă- 
miîntul s&ă, necunoscătâre de dtumul pe care a 
umblat mai înainte şi rătăcită în calea pe care 
a apucat acum. Ori-care altă nație pâte să-i dică 
'cu despreţuire: «Inceputul ce ai este necunoscut, 
«numele ce porţi nu e al „te, nici pămîntul pe caţe 
«locuesci; sârta ta a fost ca să fii tot după cum 
«eşti: lepădă-te de începutul t&ă, schimbă-ţi numele, 
«sati primesce pe acesta ce ţi-l dau eu, ridică-te 
«i du-te din pămintul pe care-l locueşci, căci nu 
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«este al tăi şi nu te munci în zadar, căci tunu 

«poţi fi mai bine de cum eşti». Aceste vorbe pline 

de ruşine, de descurajare şi de desnădăjduire ca 

un trăsnet ar cădea asupra acelei vechi naţii, i-ar 

farâma tote legăturile, ar nimici-o cu totul, şi atât 

începutul, numele şi pămîntul cât şi fiinţa ei sar 

arunca în adincul, unei uitării vecinice. Întristarea, 

durerea, lacrămile, nimic nu i-ar folosi: simpatia, 

mila, ajutorul, tâte ar fi pentru dinsa închise. 

Plecând în lumea. cea largă, ducând cu sine ru- 

şinea sa, hula lumii şi amintirea de nisce lucruri 

pierdute, naţia aceea numai cu lacrămile desnă- 

dăjduirei s'ar măngâia ; dar acestea nici odată n'ar 

fi în stare de a-i întârce nisce lucruri perdute ce 

nici o dată nu pâte dice, că ai fost ale sale, 

care cu nimic nu le pâte dovedi. Atât e de mare 

trebuinţa şi importanţa istoriei patriei. - 

(Aaron Florian).



Plăieşii din Cetatea Neamţului 

————— Y 

n cetăţuie se aflau 18 plăieşi, trimişi de isprav- 
I nicul de Neamţ pentru strejuire, în lipsa gar- 
nisQnei, care era la Fălciu, pe lângă Domnul 

- Cantemir, unde tăbărise armia leşescă. Cu câta- 
„va ceasuri mai înainte sosise un tiner plăiaş, al 
cărui cal asudat păscea, înşelat, trosegtul ce cres- 
cea pe lângă ziduri. | 

— “la spune-ne ce-ai mai vedut la laşi? dise 
un bătrîn, de care se vedea că ascultă toți. 

Ce să văd, tată? Blestemăţie! Tirgul e în jaf, 
Leşii pradă şi desbracă pe bieţii 6meni. 

— Şi apoi dic că sunt creştini. 
— Creştini, au prădat bisericile şi mânăstirile 

de odâre. 
„Nu ştiţi că s'au dus să iea pe Sfinta de la 
Trisfetiţele. 

— D6mne feresce! diseră plăieşii, făcându-şi cruce. 
, 

*
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— Aşa, urmă tîn&rul, eram acolo, când au 

mers să iea racla sfintei; dar călugărul simțind, 

a închis pârta şi n'a vrut să deschidă. Atunci 

craiul a poruncit s'aducă tunurile, ca să spargă " 

porţile ; dar mai întâiu a trimes r&spuns câlugă- 

rului, care şedea în clopotniţă, să deschidă, ori 
face mânăstirea praf şi pulbere. _ 

— Audit-aţi acolo păgâni! şi ce-a fâcut popa? 

— El a răspuns că nu se aşteptă s'audă aşa 

vorbă de la -un împărat, care se dice creştin; că 

Măria Sa e mare şi puternic, pâte să facă ceea 

ce dice, dacă nu se teme nici de Dumnedei nici 

de sfinţii lui; dar el nu deschide porta, ci să 

îngrâpă sub zidurile bisericii, şi apoi lumea va 

judeca între dinsul, atât de slab, şi între Măria 

Sa, aşa de tare. 

Audind acestea, Lehul s'a făcut foc de mânie, 

şi dase acum poruncă să împusce, când unul din 
Hatmanii lui i-a dis nu sciă ce... Îndestul că- 

la induplecat să dea pace bisericii. 

— - ŞI ce fac acum Leşii .în laşi? 

„„— Este o s&ptămână de când sai dus, după 

ce aă vEdut că nu mai aii merinde pentru oști 

şi aă purces pe Bahlui. în sus, gândind că vor 

găsi de tâte. Dar acolo să vedeţi: Vodă, din 

lagărul Turcilor, cum a audit de acesta, a şi 

pornit după dinşii un Mirzac cu o mulţiifie de 

Tătari şi vre-o 5 steaguri de Moldoveni; iar mai
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întâiu a trimes pe căpitanul Turculeţ c'o strejă de 
călăreţi, ca să le apuce înainte Leşilor. Turculeţ a scos 

„toţi Gmenii de prin sate, a dat foc fânului şi fâ- 

naţelor, a ascuns prin gropi grâul şi orzul aşa că 

duşmanul a găsit tot pustii în drumul s&ă, în 
cât ajungend la Cotnari nu găsia să mânînce de 

cât “pâmele copacilor. Ba încă ai pus Moldovenii 
„prin bălți şi pisce ierburi veninâse, de cari cum 
bea Leşii, muriai; şi vai de capul lor! periat cu 
sutele şi ei şi caii; iar câţi rămâneau pe urmă, 
cădeati in mânile Moldovenilor, cari fără multă 
judecată, ori ii spândurai ori îi înţepaui. 

—  Osînda Sfintei Paraschive! dise bătrinul, . . 
dar 6re ce buciumă strejarul? 

— Fă-i semn să se cobâre de pe: zid şi să 
vie încâce. 

Nu trecu mult și plăieșul de strajă viind, spuse 
că o Oste mare se apropie de cetate, Indată toţi 
alergară pe ziduri. 

Leşii sunt! strigă tînărul ce venise de curând 
şi pe .care l'am audit „vorbind; şi-aă schimbat 

„drumul şi vin aici... , | E 
— La porţi, flăcăi! dise betrinul. Incuieţi-le şi 

grămădiţi bolovani pe ziduri. Aşedaţi-ve toţi pe 
la metereziui. Să nu dică Lehul. c'a intrat într'o 
cetate românescă ca într'o țarină pustie. 

— Dar noi suntem numai 19 şi asta e o 6ste 
întregă.



— 39 — 

-— "Taci, mişelule! îl curmă b&triînui. Te temi 

că-i peri! Mare pagubă! Un mişel mai puţin. 

Vinătorul ast-fel înfruntat, se trase ruşinat şi 

se sui pe ziduri. În vremea acesta Osiea se apro- 

piase. Regele trămise pe un oficer, ca să vor- 

be&scă cu cei din cetate. Solul veni la pârtă. B&- 

trinul îl salută de pe zid. | 

— Bine ai venit, domnule, ce. poftesci de 

la noi? | 

_— Măria Sa Regele “Poloniei, Mare Duce de 

Lituania, v% face cunoscut, ca să vă închinaţi şi 

să-i cuceriți cetatea împreună cu tote averile şi 

" merindele: atunci: garnisâna va fi slobodă a ieşi 

cu arme şi cu bagage, fără a i se face nimic; iar 

cutezând a se împotrivi. cetatea se va cotropi, 

şi garnisâna se va trece sub ascuţişul săbiei. 

— Du r&spuns Măriei Sale, dise b&trînul, că 

laude şi îngroziri de astea am mai audit noi, şi 

tot nu ne-am speriat. Mai bine Măria Sa şi-ar 

căuta de drum şi ar da pace unor 6meni, cari 

“nu i-ai făcut nimic. Cetatea n'avem gândul să i-o 

dăm cu una, cu două, măcar câ nu sunt în ea 

nici averi nici merinde. Tot ce-i putem da este 

plumbul din pusci, pe care i-l vom trămite noi 

de pe ziduri, fără să. se mai ostenâscă să vie 

înăuntru, | | 

—  Plecaţi-vă, dise trimisul, şi .nu v& puneţi 

capul în primejdie.
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— Nu purta grije de capul nostru, Domnule. 
— Incă odată vE întreb, vă închinați ori ba? 
— Ba. 
Parlamentarul se duse. — Asaltul incepu. Tu- 

nurile așcdate pe scaune de lemn, băteau ne- 
contenit cetatea. Plăieşii respundeaă cu gl6nţe, 
cari nu făceau greş. Fieşi-care împuşcătură do- 
bora câte unul din vrăjmași, şi mai ales din ofi- 
ceri, asupra cărora erat ţintite flintele lor. Leşii 
peria fără a face spor. Iă diua d'intâiti doi. vi- 
nători periră, A doua şi a treia di :mai cădură 
cinci şi se râniră doi. A patra di cădu împușcat în- 
suşi comandantul artileriei leşesci, dar mai periră - 
trei Moldoveni. | 

Nume&rul bravilor scădea pe tâtă diua. Sera 
adunându-se pe lângă foc, vEgură că au sfârşit 
Şi. muniţiile şi merindele. 

— Ce este de făcut? tată, întrebă tînărul vi. 
nător- pe. b&trinul, care fiind rănit la un picior, 
sta pe o laviţă. 

Câţi ai perit d'ai noştri? 
— Dece. 

— Şi nu mai avem nici merinde? 
— Nu ! 
— Dacă-i așa, apoi mâine de dimineţă urcă-te 

pe pârtă şi legă în virful sineţii un ştergar alb, 
spune că închinăm cetatea, cu tocmela să ne 
lase slobodi să eşim să ne ducem unde vom voi.
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Aşa se urmă. Leşii primiră tâte condiţiunile ce- 

rute. Ostea se înşiră îm dou€ rânduri, lăsând 

prin mijlocul ei ca să trecă garnizâna, și porta 

se deschise. Atuiici, în loc de o strejă numerâsă, 

se vădură nouă Gmeni, din cari trei duceaii pe 

umerii lor pe alţi trei «ce erai răniţi. 

— Ce este acâsta? strigă Sokieschi, repedin- 

__du-se călare înaintea lor. Ce sunteţi voi: 

— Strejarii din cetate, respunse b&trinul, ră- 

nit, din spatele. fiului s&i. Dece din noi au perit 

din mila Măriei Tale. 

— Voi aţi cutezat a vE împotrivi mie şi a-mi 

omori atâţia viteji? dise Regele. O, asta nu se 

va trece aşa ! urmă turbat de mânie, trebue o 

pildă pentru cei asemenea vouă, şi pilda va fi 

grâsnică şi vrednică de faptă. Nu meritaţi a muri 

de robie, ci de ştreng. — Spânzuraţi-i. 

Pe loc ostaşii înconţurară pe plâieşi, cari pu- 

ind jos răniții, îşi făcură semnul crucii şi reze- 

mându-se pe sipeţe, se uitau cu nepăsare la pre- 

gătirile ce se făceai pentru 'mârtea lor. Oficerii 

priveau cu înduioşare acestă scenă. 

” Fie-mi iertat, Sire, dise atunci lablonovschi, 

apropiindu-se cu respect . de Regele, care şedea 

posomorât şi mânios, a arăta Măriei Tale că aceşti 

viteji n'a făcut de cât datoria lor, datorie pa- 

triotică şi vrednică de tâtă lauda, şi că au avut
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norocirea a câştiga făgăduinţa marelui Sobieschi, 
că vor fi slobodi şi nesupăraţi. 

— Îţi mulțămesc, vrednice al mei tovarăş de 
arme, dise Sobieschi, 'ca deşteptat din somn, îţi 
mulţumesc că mai oprit de a face o faptă de- 
făimată. Ai cuvînt; &menii aceştia s'au luptat vite- 
jesce. Să li se dea fie-căruia câte 5o de zloți. 

Apoi înturnându-se către Români: « Voinicilor, 
dise, sunteţi slobodi; mergeţi în pace, şi spuneţi 
copiilor şi fraţilor voştri, că aţi avut cinstea a vă 
împotrivi cinci dile Regelui Poloniei». 

I ndată se făcu loc Moldovenilor, cari luându- -şi 
răniții, se îndreptară către munţi, în vreme ce 
Gstea se cobora încet la vale; iar cetatea cu 
porţile deschise, purtând pe zidurile sale urmele 
bombelor duşmănesci, r&mase singură pe calea 

* înverdită, ca un mare schelet de uriaş. 

(C. Vegruţi).



Tîrgoviştea. capitala veche . : 

De dou& sute de ani, din dilele lui Mircea: 

Vodă cel bătrin, Tirgoviştea era scaunul ţ&- 

rii. De puţină vreme numai, crescerea Bucuresci- 

lor şi importanţa lui comercială făcuse pe Domni 

a luă obiceiul să petrâcă o parte din iarnă în 

acest oraş. Era atunci Tirgoviştea oraş forte mare, 

împodobit şi populat şi se întindea frumos pe 

malul drept al Ialomiţei, ocolit de mulţime de 

grădini, vii şi livedi, de pomi roditori. Scriitorii 

contimporani, de felurite naţii, se minuneză de 

frumuseţea acestui oraş, spunând ca vrednic era de 

a fi capitala unei ţEri mari şi locuinţa unui Domn 

mare. Acel oraş populat, astă-di d'abia e unoră- 

şel. Vremea a ruinat zidurile lui măreţe şi le-a 

asemănat cu pămîntul. Un singur turn, rămăşiţă. 

din vestita Curte Domnescă, se înalță trist şi sin- 

guratic pe d'asupra acelor grămedi de ruine, în- 

tocmai că acele mari cruci de piatră înfipte în. 

7



— 44 — 

virful unor pleşuve movile, morminte ale vitejilor 
căduţi în bătae. Acest turn, pe care îl împodo- 
besce numai muschiul cu verdeţa sa, e scump 
Românilor ca un monument, care le vorbesce de 
timpii lor de glorie şi de mărire. El a fost martor 
la atâtea triumfuri! EI a vedut, unul după altul, 

_pe Mircea cel bătrin, Dracul Vodă, Vlad “Țepeş, 
Radul cel mare, Radu de la Afumaţi, Mihai-Vi- 

„tezul şi Matei-Basarab; toţi Voevodii noştri cei 
mari şi vestiți în pace şi în r&sboii. Umbrele 

„acestor eroici luptători pare că le vedi înălţindu- 
„se singuratice şi tăcute înprejurul acestei ruine ; 
adierea vintului, ce suflă din Carpaţi, şuerând în 
turnul pustii, ne pomenesce numele lor; iar un. 
dele măreţe ale Ialomiţei par a cânta necontenit 
un cântec de mărire întru gloria lor. Ast-fe] i-se 
nălucesce ori-cărui Român, cu: inima simţitâre, 
când cată la acestă vorbitâre ruină şi el: nu se 
pâte opri de a simţi durere amară şi de-a suspina 
după vremea trecută. 

(Alexandrescu).



Sufletul Românului 

D- mi-e drag Românul şi scii a preţui bu. 

'nătăţile, cu cari Lai dăruit natura. Mi-e 

drag 'să-l privesc şi să-l ascult, căci el e simplu 

şi frumos în înfăţişarea lui, căci e curat, înţelept, 

vesel şi. poetic în graiul seu. | 

Imi plac obiceiurile sale patriarhale, credinţele 

sale fantastice, danţurile sale “vechi şi voinicesci, 

portul s&i pitoresc, care, la Roma, 'se vede să- 

pat pe colâna lui Traian, cântecele sale jalnice ş 

melodi6se, şi, mai ales, poesiile sale aşa de ar- 

monise. Eu il iubesc, şi am multă sperare într'- 

acest ypopor plin de simţire, care respecteză b&- 

treneţele, care-şi iubesce pămîntul, şi care, fiind 

mîndru de numele s&i de Român, îl dă ca un 

semn de cea mai mare laudă ori-cărui om vred- 

nic, ori-cărui vitez, fie măcar de sânge strein. 

Am multă sperare într'acest neam, a cărui adincă 

cuminţie e tipărită într'o mulţime de proverbe, 

a
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unele mai înțelepte de cât altele, a cărui închi- 
puire minunată e zugrăvită în poveştile sale 
poetice și strălucite ca însăşi acele orientale, al 

cărui spirit satiric se v&desce în nenumăratele. anec- 

dote asupra tuturor maţiilor cu cari s'a aflat el 

în relaţie, a cărui inimă bună şi darnică se arată 

în obiceiul ospeţiei, pe care la păstrat-cu o sfin- 

ţenie de la stremoşii săi, al cărui geniti, în sfîrșit, 

lucesce atât de viă în poesiile sale alcătuite în 
„onorul faptelor măreţe. Cine, ajungend n6ptea la 

o casă ț&rănâscă, a. întrebat: bucuros la 6speţi? 
şi na audit îndată: bucuros! sai, trecând pe 
lingă o masă de ţărani, a dis: masă bună! fără 
a fi poftit îndată la dinsa? sau, fiind faţă la o 
nuntă din sat, n'a fost cinstit de cuscrii voioşi, 

şi nu s'a încredințat de respectul, tinerilor cătră 
bătrâni? ) o 

Cine a intrat la vorbă frăţesce cu locuitoru] 
de la câmp şi nu sa mirat de ideile, de jude- 
căţile lui, şi nu a găsit o mare plăcerea asculta 
vorba lui impodobită cu figuri originale? De pildă: 
Cine s'a amestecat printre flăcăi şi fete de clacă, 
sai la şedătâre, şi n'a petrecut ceasuri de mul- 
ţumire audind glumele tinerilor, păcălirile lui Pă. 
cală şi Tândală, poveştile lui Stăramă-Piatră, 
Strămbă-lemne şi ale lui Statu-Palmă-Barba-Cot, 
istoria văcarului, care sa miîniat pe sat, şi mai 
ales cimiliturile.
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Cine a vEdut o horă veselă, învirtindu-se pe 

iarbă, la umbra unui stejar, sai danţul vestit al: 

călușeilor, sati muntenâsca, sat voinicâsca, şi. sa 

putut opri cu sânge rece în faţa acelor veselii ale 

poporului, atât de vii, atât de caracteristice ?- 

Şi mai cu semă, care Român nu şi-a dorit 

patria cu lacrămi, când sa găsit în streinătâte? 

şi care nu se simte pătruns de o jale tainică şi 

nestirşită. când aude buciumul şi doinele de la 

munte? ' 

O! trebue să nu aibă cine-va nici o picătură 

de sânge în vine, nici o scântee de simţire în 

inimă, pentru ca să nu se înduioşeze la priveli- 

ştea patriei sale şi să nu iubescă pe fratele săi, 

poporul român!.. 

(Alexandri).



Mamele a doi viteji 
+ 

PD, lui Ştefan cel Mare a ajuns legendară. 
Nu-i copil, care să nu-i cunâscă istoria sa. Şte- 

fan cel Mare (1436-—1504) domnul Moldovei purtă 

mai mult de. cinci-deci de r&sbâie şi zidi mai 

mult de cinci-deci de biserici. El fu un adeverat 

zid de apărare pentru creştinătate şi intră în tra- 
tări cu Veneţia şi cu Papa pentru încheerea unui 
tratat ofensiv şi defensiv contra Turcilor. 

__ Maria, vrednica sa mamă, fu numită Oltenca, 
fiind-că se trăgea din familia Căloianu de peste 
Olt, iar Oltenca este între tâte femeile române ves- 
tită pentru energia sa. Maria avea doi fraţi, care 
erai cei mai învăţaţi Gmeni de pe vremea. lor, 
mai cu semă în chestiile religiose. | 

După uciderea soţului s&ă, ea rămase văduvă
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cu patru băeţi şi cu dou& fete. Ştefan era copi- 
lul s&i iubit; eroul neinvins, rănit în tâte bătăliile 
şi recăpătând tot-d'a-una puteri nou€. Odată cu tâte 
acestea Turcii îl îngrămădiră şi-l urmăriră de aprâpe 

până sub zidurile Cetăţii Nemţului. | 

EI fu biruit de data acâsta, veni şi bătu la pârta 

cetăţii sale şi ceru ca să i-se lege ranele. Dar . 

îndărătul porţii, răsună, aspru şi puternic, glasul 

mamei sale: «Cine bate? Ce străin cere să intre 

aici? Fiul mei nu intră aici biruit ; elmâre apă- 

rându-şi moşia!» Stefan ruşinat,- sună din corn, 

adună încă odată trupele sale împrăştiate şi dă 

vestita bătălie de la Re&sboeni (1476). 

S'aii vedut mame de acela-şi caracter în timpul 

celui din urmă r&sboiă de la 1877, trimiţendu-şi 

peste Dunăre pe fii lor desertori din armată, în 

gura tunurilor de la Plevna. | 

O femee, de o mărime mişcătâre, e vrednica 

soţie a mult iubitului erou al „poporului român, 
a lui Mihai Vitezul. Ea se numesce Stanca, din 

familia Creţulescu, şi a fost în tâte întâmplările cel 
mai bun prieten şi povăţuitar al acestui mare Domn. 

Cât timp au ţinut luptele lui Mihaiu contra lui 

Sinan Paşa, Mihai fu- nevoit să-şi ducă femeia şi 

fica în siguranţă la curtea lui Sigismund Batori, 
prinţul Transilvaniei. De acolo el le trimese cu 

79.204. — Coşbuc. Fupte şi vorbe româuzşti, 4
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“mama sa la Sibii, şi numai târdiă în iarna Domna 

Stanca putu să seintârcă în capitala sa Târgovişte. 

Dar multe necazuri întunecară dilele Dâmnei. Ea 

păstra însă în tote greutăţile liniştea; iar înţelepciu- 

nea ei o făcură să ocolescă multe primejdii. In 

vremea în care soţul ei, îmbătat de biruinţele 

sale, fericit de pacea propusă de către Sultan, 

se pregătea să intre în Transilvania spre a o cuceri, 

ea încercă să-l înduplece ca să se lase de acest 

gând, arătândui deoparte nevoia ce.ai poporele 

de linişte şi, de altă parte, recunoscința ce ei li-o 

datorau lui Batori pentru ospitalitatea ce le-o 

dăduse în timpurile grele. Dar pricepând că ru- 

găciunile ei sunt zadarnice, ea se hotărî să ia 

cu dinsa pe copiii săi Nicolai şi Florica şi însoţi 

pe Domn până în faţa duşmanilor. In bătaia de 

la Şelimber în potriva cardinalului Batori, ea 

era în primele rânduri, la adăpostul celor trei 

cruci de aur, care erai. purtate în fruntea ar- 

matei. | 

Când ati intrat cu biruinţă Românii. în Alba-lulia, 

ea singură r&mase cu fața gânditâre şi cu ochii 

întristaţi, cuprinsă de nişte presimţiri durerose. 

Când omoritorii lui Andrei Batori aduseră lui 

Mihaiă capul nenorocitului prinţ, pe Dâmna Stanca 

o podidiră lacrimile, şi la întrebarea ce i-o făcu 

soţul s&ă, pentru ce plânge, ea răspunse: 

«Ceea ce i sa întâmplat lui, se pote fârte bine
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să ţi-se întâmple şi ţie şi acestora!» arătând la co- 

piii sti. 

Ea puse, să caute trupul cardinalului şi-l în- 

mormintă cu cinste mare. După nenorocita bătae 

de la Mirăslăii, Mihai plecă prin munţi şi trecu 

în România cu femeia şi copii săi. | 

Dar în urmă, simțind ameninţătorea întârcere 

a lucrurilor în Ardeal, Mihai se hotări să facă pace 

cu Basta, cu condiţiunea de a lăsa întrega sa fa- 

milie ca zălog în Transilvania. 

Nenorocita Dâmnă, zălogită fiind, fu aruncată 

în închisâre şi a fost chinuită în chipul cel mai 

barbar. Basta o duse de la Făgăraş la Sibiă şi 

de la Sibiu la Făgăraş, fară ca arestul ei să de- 

vină ceva mai liber saă mai puţin aspru. Aci în 

închisoare primi ea ştirea că soţul săi a fost ucis. 

mişeleşte la “Turda. 

Noutatea asasinatului soţului s&ă o lovi crud 

şi nu se ştie cum însă-şi ea putu scăpa de lovi- 

“turile asasinilor. 

In 1602 i se dădu în sfârşit libertatea şi pe 

când fiu! săi se duse la Viena ca să căpăte tro- 

nul tatălui săi, ea se retrase în monăstirea Cozia, 

unde găsi, trăind. încă, pe mama lui Mihai Vitezul, 

pe D)âmna Teodora, care se călugărise. 

Ne închipuim, cât de durerâsă a trebuit să fie 

întâlnirea acestor două femei nenorocite. 

"Anul următor, ea mărită pe fiica sa în Grecia



şi în 1604, fu lovită de ciumă, care bântuia pe 
atunci România. - 

Portretul s&u se vede încă pe Zidul monăstirei 
Căluiu, o figură blândă şi melancolică, plină de 
inteligenţă, în costumul săi de Domnă, cu corâna 
pe cap, cu rochia roşie brodată cu aur şi manta 
cu blană. 

(Carmen Sylva).



Cântec din Basarabia 

4 

Pena verde baraboi, ne-a făcut mama pe doi, 

unul Miercuri altul Jai, şi-a umplut lumea cu 

noi. Şiam avut o soridră şi-a umplut lumea de. 

pară. | IN o | 

Maica s'a luat prin ţară să ne strângă grămă- 
joră, să ne dea în Bălţi la şcâlă! Muscăleşte 
să'nvăţăm, mâna Rusului s'o dăm! 

“Muscăleşte-om învăţa, limba când mi-or vor 

"tăia, când a cresce grâă 'n tindă ca s'ajungă 
spicu n grindă şi să fie ca pe lunci poate-atunci 

şi nici atunăi! | 

(Alexandri).



Ţepeş Vodă şi Sultanul. 

(arecuse Mohamet Sultanul în Muntenia cu Oste 

mare odată, asupra lui Ţepeş Vodă. Neputând 

să se lase la luptă, Ţepeş hărţuia mereu cetele 

de “Turci care veniai înaintea 6stei ca să isco- 

descă ţara şi locul. Care ceată cum se „deslipea 
şi. se depărta' de stea cea mare, nu se mai 

vedea. Par'că o înghiţea pământul! Cu atâta mâ- 
nie se lupta vitejii lui Ţepeş şi cu atâta sete să. 

străduiau să slăbescă puterea cea mare a lui Mo- 

hamet. | 
Ţepeş era om îndrăsneţ, şi vedend că la urmă 

tot -o să fie nevoit să dea pieptcu Mohamet, şi-a 
pus de gând să facă ce nu sa mai pomenit. 

Anume să se îmbrace turceşte, el şi vre-o câţi- 
va oșteni de-ai lui, să intre n6ptea în tabăra 

Turcilor şi să ucidă pe Sultanul Mohamet, şi să 
facă ce-l vor învăţa împrejurările şi ce-l va povă- 
țui norocul.



— 355 — 

El crescuse în Țarigrad şi cunoştea bine şi 

limba şi obiceiurile Turcilor. De partea asta nu 

ducea grijă că-l vor cunâşte Turcii. 

Intr'o n6pte, după ce a iscodit aşezarea tabe- 

rii şi a v&dut negrija Turcilor, el a aşteptat până 

ce şi-au stins Turcii focurile în “tabără, şi apoi 

năvali cu ai s&i în lagăr. Cât ai bate n palme, 

el aduse în neorinduială oștirea mai de pe mar- 

gini, ucise mulțime multă, şi străcurându-se printre 

Turcii zăpăciţi, năzuia spre cortul Sultanului. 

Dar greşi drumul şi dete peste Gstea unui paşă 

car€ îi se împotrivi cu multă putere. Dar tot tă- 

ind şi asvirlindu-se ca un viteaz, făcu. multă pus- 

tiire. Era şi 'ntunerec; Turcii somnoroşi, şi ză- 

păciţi, nu ştiau ce e şi se tăiai unii pe alții, căci 

ţineaă pe “Ţepeş de un paşă de al lor. 

Ar fi ajuns el şi la cortul . Sultanului, dar se 

ivea de divă, şi se temea să nu-l dovedescă lu- 

mina şi-l înghiţă mulţimea aceea de Turci. Şi ieşi 

din lagăr, cu mult amar în suflet, că o greşală a 

sa îl făct să piardă o biruinţă așa de strălucită, 

care a fi pus capet r&sboiului şi i-ar fi adus ne- 

atîrnarea ţerii, de care era vrednic. 

(Aaron Ploriaz).



  

Călăreții lui Alexandru Vodă, 

este despre vitejia - călăreţilor moldoveni at 
dus'o mai întâiă prin lume cei patru Sute 

de flăcăi ai lui Alexandru-Vodă, trimeşi să se 
bată cu Nemţii. Moldovenii aveai oştiri iscusite, 

şi mai ales călăreţi destoinici. «Sumeţia şi îndă- 
Tătnicia era maica şi sora Moldoveatului» zice 
Cantemir «că dacă are vr'unul cal bun şi arme 
bune; atunci gândeşte că nu-l pote nimeni întrece, 
şi nu Sar feri, de i-ar sta în putinţă, chiar şi cu 
Dumnezei să se lupte». 

Pornind odată răsboiti - Vladislav, regele Polo- 
niei, cu Nemţii Cruciaţi, a cerut sprijin de 6ste 
de la Alexandru-Vodă. Iar Alexandru i-a trimes 

-pe acei patru sute de călăreți, aleşi unul şi 
unul. - 

Şi când a fost la „luptă, călăreţii moldoveni 
şi-ai arătat iscusinţa şi obiceiul luptării lor întrun 
chip pe care nu l-au ştiut “Nemţii. Că aşa era



— 57 — 

   obiceiul moldovenilor călăreţi, să se 
lare şi pe jos. 

Au lovit călăreţii moldoveni pedestrimea Nem- 
ţilor cu multă putere, dând năvală spre ea. Apoi 
"de o dată şi-aă întors caii şi aă început să fugă. 

Atunci Nemţii s'aă luat după ei, ai ieşit şi alţi 

Nemţi dintr'o cetate a lor, Marienburg, şi-ai go- 
nit pe Moldoveni până i-ai „ingirat spre o pă 

dure. - 

  

lar de odată Moldovenii. s'ai pedestrit, după 

obiceiul lor, şi ai început să tragă cu săgețile în 
Nemţi. Aceştia, buimăciţi de lucrul noi ce-l vedeai, 

aă dat dosul şi aă început s'alerge spre cetate. 
Jacălecând atunci Moldovenii, s'aă luat după Nemţi 

şi nespusă perire aă făcut între Nemţii aceia. 
Şi .regele Vladislav cu mare laudă şi cu multă 
mulţumită a primit isbânda Moldovenilor. 

” (Bălcescu).



Cântec 

o 

Sicfane, Măria Ta, 
/uaiţă-le din mormânt, 

Să fe-aud din corn sunând 

- Românaşii adunând! 

Dei suna din corn odată 

Ai sadună Moldova. 1ătă, 

"De-i suna de două ori 
Zfi sar. coalyzi 2ntr ajutor — 

Deii suna şi-a tveza 6ră, 

Zofi dușmanti ai să piară. 

ate —



Moţii şi. răsvrătirea din 1848 

B . 
” 

Por de am vEdut însu-mi pe acei, îngrozi- 

tori Moţi pe cari spaima vitejilor Unguri 

mi-i descria ca nisce fiare. selbatice care es din 

viezuinele munţilor ior numai ca să facă pradă 

şi omor. l-a găsit înfuriaţi forte şi” hrănind o 

ură fanatică către duşmanii lor, — ast-fel cum: 

trebue să fie ori-ce popor în r&sbâiele -naţio- 

nale, — dar am: găsit unite într'înşii multe simţi- 

minte omense, înalte şi generose. In acea vreme. 

când inima'mi era sdrobită, căci din i6te părţile | 

vedeam naționalitatea română călcată şi strivită 

de duşmanii străini, fusei fericit a găsi acolo pe 

acele piscuri: uriaşe, pe d'asupra norilor, o na- 

ţionalitate şi o vicţă românescă înfocată ŞI pu- .
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„ternică.: Cu ce entusiasm frenetic fusei aclamat şi 
bine-cuventat de toţi acei ţărani, când le spusei 
că am venit să le aduc urări de norec şi isbândă 
din partea fraţilor lor Români din ţară, minunaţi 
de vitejia lor! In ce tăcere adâncă mă ascultaă şi me 

„ocoleaii ei, când le vorbiam' de puterea naţiei 
române, de numttul ei, de întinderea pămentului 
ce i-a dat Dumnedeişi de ursitele cele măreţe 
ce o aşteptă în viitor! 

Sera, după ce tâtă diua “strejuiat potecile, se 
hărţuiau şi se luptaii cu duşmanul, îi vedeai adu- 
naţi cete, cete pe lângă focuri, care pove- 
Stind întimplările qilei şi acele trecute, care dăn- 
ţuind împrejurul flacărilor, care dicend din fluiere, 
buciume. şi 'cimpâie. Apoi cu toţii, juni, bărbaţi 
şi bătrîni, se puneaă de făceau să r&sune văile 
munţilor de cântări de vitejie şi de naţionalitate, 
mai cu semă de acea puternică şi frumosă marseliesă 
românâscă ă lui Andreiii Mureşeanu: * Deşteptă-te 
Române din somnul cel de mOrte!...> pe care 
o cântat chiar în mijlocul focurilor şi a urletelor 
de tunuri, silind pe Unguri s'o înveţe şi s'o cânte 
cu dinşii împreună, în bătăi. | 

Generalii acestei oşti ţărănesci erat nisce preoţi 
şi nisce tineri abia eşiţi din şcâlele teologice, 
filosofice şi din cele de Drepturi ; ei nu pusese până 
atunci mâna nici pe o armă, când nevoia îi sili a 
se face generali şi a câştiga bătălii. Lipsiţi de |
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„cunoscinţe şi de «principii de artă militară, ei le 
învăţară în mijlocul luptelor. Am vădut cu mi- 

rare cum ei dibuise adevăratele principii ale r&s- 

boiului şi cum simţise importanţa posiţiilor na- 

turale şi folosul ce şi-ar trage din ori-ce loca- 

litate. Femeile nu rămăsese în urmă nici cu cu- 

ragiul, nici cu simţimintele naţionale; ele luară 

parte la tote primejdiile soţilor lor. Din virful 

munţilor ele aruncat o plâie de bolovani, cari 
răriau batali6nele vrăşmăşesci. 

Cântecele lor nu efat ca mai nainte, de dor 
şi de placere, ci cânturi pline de patriotism şi de 

simţimînt naţional. Am audit în ruinele Abrudu- 

„lui — oraş pustiit de flacări şi cucerit de mai 

x 

multe mii de locuitori unguri, în tragica scenă 

ce se petrecu în luna Maini 1849, —am âudito 

jună, naltă şi frumâsă fată de munte cântând un 

cântec dulce şi duios. -EI îmi spunea despre o 
tinără română, fericită că se chiamă Flbrea, feri- 

cită că e Română, de origină din Italia, fericită că 

nu scie nici ea ungureşte şi nici muma sa nu “i-a vor- 

bit de loc unguresce, iubind numai tot ce este româ- 

nesc şi jurând da nu iubi în veci un Ungur câtă 
vreme va mai trăi un Român pe pământ. Acest 

cântec îmbătător de simţire, acea albă, rumenă şi 

frumâsă fecidră, -ruinele pârlite şi inegrite ale 

Abrudului ce mă înconjura, movilele mormintelor 

unguresci ce vedeam dalături, tâte aceste me 
,
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impresionară fârte. Mi se păru că am dinainte-mi 

o vedenie; mi se păru că vEd geniul naţiona- 

lităţei române stând pe d'asupra mormintelor 

duşmanilor străini şi cântând un imn de înviere. 

(Bălcescu).



„ Aubirea de țară 

Românul işi iubesce ca, un raiă, pămîntul, unde 

s'a născut şi din care nici !asupririle cele 

mai crude nu sunt în stare a-l goni. 

Câte năvăliri de barbari ai trecut peste biate 

şară ! Câte palme dumnedeesci ati cădut peste 

bietul Român! . . şi cu tâte aceste poporul a 

r&mas neclintit pe locul său, păstrându-şi , naţio- 

nalitatea în, mijlocul aprigilor nevoi, şi dicând 

spre mângâere: Apa trece, pietrile rămân! | 

| | (Alexandri) .



Trei mănăstiri ale Olteniei 

a la trei ore departe de Râmnic, pe un braţ de 
pământ ce din pâlele Carpaţilor se întinde d'a. 

„supra Oltului, este zidită Cozia. Numele fundato- 
rului ei deşteptă nisce suvenire măreţe nutrite încă 
de zgomotul valurilor, care udă înaltele ziduri, şi 

'se închină în- trâcăt ţărânii eroilor. De cea-laltă 
parte a riului, un şir de munţi acoperiți de ar- 
bori, formeză mănăstirei o statornică barieră, care 
o apară despre răsărit, şi opresce razele s6relui 
de .a turbura fără timp repaosul părinţilor. 

Oltul în măreţele lui capriţii aci desfăşură cu 
fală undele sale, aci - strecurându-se ca un şarpe 

- printre două stânci, ce se par a se împreuna ca 
să-i închiză drumul, îşi r&zbună prin- urlete să&l- 
batice de strâmtârea. ce suferă, şi spărgânda- -se 
cu furie de pietrâsele lor temelii, pare a le ame- 
ninţa că, ajutat de timp, va surpa odată culmea 
Şi trufia; lor,
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In cea d'întâiu intrare, la uşa bisericii este: un 
tron de piatră, şi Vulturul cu două capete ţine 

de-asupră-i corâna regală. Se spune, că în acel tron 

se odihnea Mircea care se află picturat înăuntru 

bisericei, june încă, după cum era când a fondat 

mănăstirea. Statura lui e de mijloc, chipul blând şi 

voios, ochii mari şi albaştri, părul castaniu blond 

şi buclat. O parte din îmbrăcămintea lui e ve- 
chiul costum al cavalerilor cruciați, vestmânt scurt 

şi spată ; călţuni şi culţi, iăr la genunchi are cu- 

suţi în fir vulturi cu dou€& capete, pe dasupra 

pârtă mantie roşie cu mărginare de. aur, pe cap 

o cornă. Valorosul domn este înmormântat în 

biserică, în cea d'întâit intrare ; dou€ mari pietre 

acoper mormintul. ÎInscripţiunea uneia a început 

a se şterge, în cât abea poţi descifra câte-va cu- 

vinte şi numele Mircea, iar pe cea-l'altă se citesc 

desluşit aceste“ cuvinte: . «Aci odihnesce Maica 

Teofana călugăriţa, cu fie-sa Dâmna Florica şi 
fiul săi Niculae Vodă, leat 1425.» Descoperire 

neasceptată şi plăcută! familia lui Mihai -Vitezul 

în acelaş mormînt cu be&trînul Mircea. De şi o 

istorie zice că Dâmna Florica a murit în sclavie la 

Hanul “Tătărilor, căruia îi se trimesesc în dar de 

Sigismund Batori în urmă bătăliei de la Miroslăii, 

dar se vede că sai Mihai însuşi a reuşit s'o scape 

cu promisiuni trimise “Hanului prin deputaţii săi, 

sau că Radu Şerban Ii, moştenitorul tronului şi 

302ga. — Cosduz, Fapte şi vorbe româneşti. 5



1 

boerii ţării, au liberat-o cu dare de bani, credend 

că este o desondre generală să se afle în mâinile 

Tătarilor familia unui ast fel de om. Cât pentru maica 

lui Mihaiii, Teodora, pe care în anul 1599, în timpul 

cutuzătârei expediţii în Transilvania e trimisese 

“spre siguranță la Cozia, este de credut că, amă- 

râ'ă de mârtea durerâsă şi timpurie a fiului sii, 
după care ea mai trăi doui ani, a îmbrăţişat vicţa 
călugărescă, și s'a înmormântat acolo lângă un 

Principe de aceiași familie şi valoros ca şi fiul 

seu. 

Coborându-ne de la peşteră, însoţiţi de uetul 

Bistriţii ce curge în vale, luarăm o potecă ce 
duce la Arnota, mică biserică, spre miagă-nâpte, 

aşezată la o înălţime de dou€ ori mai sus de cât 

peştera. De şi Arnota se vede din curtea mănăs- 

tirii Cozia, „dar îndată ce începi a sui, desimea 

pădurii şi înălțimea vechilor stejari îţi astupă ve- 

derea. Nimic nu "ţi spune că te-ai apropiat, de cât 

lătratul căinilor ce te simt şi vestesc părinţilor 

-că vin străini să-i cerceteze. 

Pe muchea delului afară de zidurile Arnotei, este 

un'foişor de lemn, ai căruia păreţi sunt acoperiţi cu 

numcle fie-căruia vizitator credincios care a avut 

răbdare să se suie acolo. 

Din acel foişor vederea se întinde în depărtare 
peste munţi şi câmpii, până aprâpe de Rimnic.
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In drepta mai jos este.peştera pustnicului, şi în 

vale Bistriţa. Se 

Mare trebue să fi fost anevoinţa cu care se fă- 

ceai aceste. ziduri la ast-fel de înălțimi ; dar se 

vede că greutatea biruită era unul dintre meritele 

religi6se ale vremilor de atunci. Apoi aceste mo- 

năstiri pe înălțimea munţilor erai ca nisce cetăţi 

care slujeau de adăpost libertăţii la împrejurări 

grele. Într'acestă mănastire se află mormîntul vi- 

teazului Domn Mateiu Basarab, mormînt frumos, 

care despăgubesce cu “mulţumire pe călători de 

osten€la ce 'şi daă ca să-l viziteze. 

Acest monument este de marmură albă, ridicat 

de pe pămînt ca de pâtru palme şi lung ca de . 

patru pici6re. Pe dânsul sînt săpate stema Prin- 

ţului şi a ţ&rei, tunuri şi steguri. | | 

Am zăbovit mai multe cesuri în lăuntru bise- 

ricii, şezend pe piatra mormîntului, şi vorbind de 

virtuțile lui Mateiii-Vodă, ale acestui Prinţ cu ini- 

ma nobilă, care a sciut şi să. biruiască şi sa- 

ducă în ţară bunurile păcii. El, destoinic a do- 

bindi numele de cuceritor, a ales pe acela de le- 

giuitor şi civilizator al naţiei sale. Geteros către 

vrâşmaşii săi şi drept către toţi, el n'a făcut jltă 

greşclă, de cât aceea căla trăit prea mult. B&tri- 

neţele lui lau făcut să cază subt puterea unor 

miniştrii necinstiţi şi nevrednici, cari i-au “întunecat 

gloria şi i-aă amărit cele din urmă dile ale vieţei.



Bătrînul Prinţ este zugrăvit în biserică - în faţa 
mormîntului, el pârtă anterii cu flori, malotea cu 
blană, de râs şi cu corână, statura lui este înaltă, 

per alb și chipul bărbătesc. 

Iată acum. Tismana. Cea mai veche şi mai mă- 
„reţă din tote mănăstirile. de peste. Olt.  Incepută 
de Radu II-lea Basarab, la 1266, ea se. săvârşi 
de fiul seu Dan, şi:mult mai târziă se prefăcu de 
Ne eagoe Basarâb, în semn de recunoştinţă că şi-a 
găsit acolo scăparea când se -afla gonit de Radu - 
cel mare, pentru găsduirea ce a dat sfintului Nifon. 
Dar prietenul unui sfint” religiosul şi blândul Nea- 
goe, n'avea trebuinţă de -acestă nenorocire ca să 
înoiască biserica, | 

Ca să zidescă Tismana, „Radu II- lea. avu trebu. 
inţă să reteze o parte din munte: “Aşedată la o 
înălţime ca de 100 de picibre,. aparată în faţă de 
O mărţă stâncă, ce se plecă de:-asupra'i, ocolită de 
zidiri vechi care se întind pe marginea 'prăpăs- 
tiei, şi încoronată de turnuri, acestă zidire, pri- 
vită din vale, semănă cu una din acele cetăţi feudale 
din veacul de mijloc, unul din acele . palate din 
caţe baronii şi cavalerii : înfrunta puterea . abso- 
lută, absoluţi ei însişi în proprietăţile. lor. | 

In stânca de care  pomenirăm, şi care se în- 
nalţă ingrozitore, la spatele zidurilor, este o 
mâncătură adâncă, un fel, de peşteră, din “care
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ese un isvor, ce trece pe sub pămînt, prin curtea 

„mănăstirei, : se aruncă din înălţime ca un torent, 

„şi, împreunându-se cu. rîul Tismanii ce curge la 

vale, formeză. împreună o gârliţă ce şerpueşte 
între dou€. şiruri: de munţi şi se. pierde în depăr- 

tare.. Tot în. aceiaşi stâncă, de-asupra peşterii la o: 

înălţime ca: de 3o picidre, este o vizuină adâncă, 

chilia nemuritâre a -sfintului Nicodim, care se afla 
Egumen al. Tismanei. Călugării şi locuitorii de 

prinprejur, vorbesc multe despre minunile . acelui 

sfint, şi negreşit trebue să fi făcut minuni, de 

vreme. ce -putea. să locuiască. aşa de sus, pe un 
perete de piatră, fără să -aibă aripi. o 

In acestă monăstire se adunară la 1820 vitejii 
panduri. ai Mehedinţului sub steagul lui 'Tudor 

Vladimirescu. i E | 

“ Indemnaţi de bunii părinţi, noi i plecarăm să- vizi- 

tăm un metoc al monăstirii, zidit pe munte spre 

miadă-nâpte, la o înălţime deosebită ; el este făcut 
de Sfintul Nicodim, şi e atât de mic, în cât abia cinci 

sati şese Gmeni pot încăpea: întrînsul. — Părinţii 

de acolo ne spuseră, că în susul acestei zidiri, 
la o depărtare'că de trei ore, pe creștetul cel 

mai înalt al muntelui, este. o altă biserică făcută 

-de acelaş sfint, care slujea în aceiaşi di la câte 

trele bisericile, intreprindere î cam anevoi6să, şi pot 

dice peste putinţă, pentru un om câre nu ar fi 

sfint. —- Cu tâtă rivna ce aveam a nu trece ni:
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mic cu vederea, dar de astă dată vremea sau mai 

bine dis, curajul ne lipsi, şi ne întârserăm iarăşi 

la monăstire unde ne odihnirăm puţin în foişorul 

ce dă asupra prăpastiei în fața drumului. Seara 

începuse a da obiectelor o culdre fantastică, iar 

în faţa nâstră, spre răsărit, o lumină roşatică 

vestea apropierea lunii; peste puţin o vE&durăm 

licurind ca o stea depărtată, ca o făclie care se 
aprinse în deasa întunecime a copacilor ce aco- 

per muntele. Apoi un glob ruvinos se vă&du le- 

gănându-se printre frunzele desfăcute de vânt, şi 

înălțându-se puţin, aruncă o rază piezişe pe ră- 

măşiţele unei zidiri ce se vede pe câstă, apoi 

d'odată arătându-se d'asupra stejarilor celor mai 

înalţi, ca pe un pedestal de verdeţă, lumină pe: 

ştera sfintului, turnurile monăstirii, potecile tai- 

nice şi stâncile din faţă, în vreme ce o parte â 

pădurei, remasă în umbră, făcea să se audă un 

vuet fioros, asemenea cu sbieretul depărtat al 

fiarelor sălbatice. a 

Am vădut de multe ori răsărind şi apuind 

luna, dar nici odată acea privelişte nu mi-a fă- 

cut aşa impresie. Tăcerea acestei. cetăţi unde ră- 

suna odată zgomotul armelor, întinderea pustiu. - 

lui, singurateca lună .ce se înalţă melancolică pe 

câmpiile cerului, tâte' umpleaii inima mea de me- 
lancolie şi-mi deşteptară ideia unei vieţi petrecute 
în singurătate în sânul naturei, 

. (Gr. Alexandrescu). 
RI



Stejarul şi Cornul 

Ţr=e frate de stejar lasă-mE să taiă. un par, 

să-mi fac osie la car. | 

— Frăţioare Românaş, cu drag parul daţi-l-aş. 

dac'ai face tu din el buzdugan de voinicel, ghiogă 

mare -nestrujită cu pir6ne ţintuită şi cu ea mi 

te-ai lupta să ţi aperi moşia ta! 

__ Cornule ce nu te'ndoi, dă-mi o creângă s'o 

despoiă, să-mi fac prăjină de boi! 

— Frăţiâre Românaş, cu drag creanga daţi-o-aş, 

ca so faci arc de r&sboii salungi Leşii de la 

noi,. Lasă-ţi boii frăţioare, şi te dă la vînătore, 

că nui timp de plugărie, ci e timp de vitejie. 

__ Codrii, codrii mă jur eu, să ucid cu braţul 

mei, de tot cornul un duşman, de stejar un că- 

pitan ! 
” 

(Alexandri).



A 

In codrii Ploninului 

dată. un rege al Poloniei, Casimir, a trimes 
o 6ste mare, să intre în Moldova ca să 

bată pe Petru-Vodă. Acesta v&dând că stea 
„_ moldovenescă e prea puţiatică şi că nu va isbuti 

într'o luptă mare, şi:a tras stea tot “spre lo- 
curi strimte, Aşa era obiceiul Domnilor români, 
când nu aveai destule puteri de împotrivire ; 
se trăgeai spre ştrimtori, cu gândul să aducă 
pe duşmani prin văi înguste, ca să-i isbescă mai 
cu înlesnire. 

Şi ştiind Petru-Vodă că Leşii trebue să trecă 
printr'o pădure: dâsă şi neumblată, numită Plo- 
ninul din muntele Sepeneţu, a alergat înaintea lor 
în pădure şi a tăiat cu fierăstraiele toţi copacii . 
de pe lângă drum, lăsându-i numai înţinaţi pe 
trunchiurile lor. Şi când aă intrat Leşii în codru, 
Moldovenii îicepură să împingă copacii cei mari 
de pe margini, care cădeaii peste alţii şi se pră-
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văliră cu toţii pe Leşi. In ameţtla şi înălmă- 

şelă în care se aflai Polonii, vedend pădurea 

cădând de pretutindeni peste dinşii, ieşi de-odată 

din: adincul pădurii Petru- Vodă cu. Moldovenii și 

isbi pe Leşi. Aceştia nu puteai face nici o mișcare, 

încurcaţi de copaci sub care să svîrcoleau. Mulţi 

dintre Legi periră într'acea di vrednică de adu- 

cere aminte; mai “mulţi însă cădută robi. Trei 

steguri mari şi tâte arntele şi tot ce avură Leşii 

cu ei cădură în mânile biruitâre ale Moldovenilor. 

(Bălcescu). 

—— a



Grigore Ghica-Vodă 

hica Grigore, care-şi iubia ţera, a luat” sar- 

cina de a stârpi jafurile boerilor şi ale cio- 

coilor,. cari de la Caragea ajunsese fără frîă; ca- 
pul nu-l tăia prea mult, dar când avea câte o 
pricină grea, chema de se sfătuia cu trei &meni, 

cu Vornicul Costache Cămpineanu, Clucerul Chi- 
riac si cu Baş-ciohodarul Măciucă. După cei audia 
pe fie-care în parte, se culca, dormea: un somn 

bun și pe la miedul nopţii se scula, aprindea la 
candelă făclia din Vinerea Pascilor de la epitaf, 

cădea în genunchi dinaintea iconostasului şi se 

ruga lui Dumnedei ca să-l lumineze. Astfel a 
domnit el şepte ani şi ajunsese să tremure boerii 

cei r&i şi ciocoii. Cât a domnit el, a fost bine 

pentru toţi: liniştea domnia în ţară; pânea şi car- 

nea bună, eftină; tâtă lumea, 'negustor, meseriaş 

şi ţăran minca, bea şi chiuia : veselie pretutindeni, 

EI a deschis şeâle românesci şi a gonit pe egu- 
menii greci. 

(Xenopol),



Logofătul lon Tăutul. 

pre cetei cari ai fost mândria Moldovei, 

a fost şi unul I6n Tăutul. El se trăgea din- 

to familie din cele mai vechi ale Moldovii. 

Politic îndemănatec, cunoscând prea bine 

limba grecescă, latinescă şi poloneză, el dobândi 

favorul lui Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei, 

care îi dete logofeţia cea mare, ministerul cel mai 

însemnat al ţării; şi îl: întrebuinţă în mai multe 

ambasade. La 1501 Țăutul merse în Polonia ca să 

închee pacea între Ştefan Voevod şi Albert, Regele 

Poloniei. Acesta atunci îi dărui mai multe sate 

de la margine, anume Câmpul-lung rusesc, Putile, 

Răstâcele, Vigniţa, Ispitul, Milier, Viliveea, Ca- 

rapeiul,. Jamistia, Viscăuţi şi Volona, puind hotar 

“apa Cirimușul. La 1504, murind marele Ştefan 

Voevodul, vitezul - vitejilor, se urcă pe tron fiul 

s&i Bogdan. Acesta după povăţuirea ce-i dase
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tatăl să, trimise pe logof&tul Tăut cu un plocon 
de dece pungi de bani şi însoţit de o câtă de 
pedestrime, ca să mergă la Sultanul “Turcilor să-i 
închine Moldova.: 

Se dice că intrând Tăut în sala marelui vizir, îşi 
scâse cismele şi le dete slugii sale, „ poruncindu-i să 
le ţie în sală înaintea lui: de care lucru, mirân- 
du-se vizirul, îl întrebă nu cum-va îi e temă să nu-i 
le fure cine-va? Nu sciă r&spunse “Tăutul, tar cu 
nisce G6meni, cari vor să aibă tot, trebue să păstrăm 

bă 

tot ce putem. — N'ai să te temi de fimica, îi respunse 
vizirul, noi acum suntem. prieteni, iar nu duşmani. =: - 
Doresc, dise Tăut, ca acestă prietenie să păstreze 
capul ca şi picidrele». După aceea vizirul puindu-l să 
şedă pe o sofa lângă dinsul, i-ai adus, după obi- 
ceiui, cafea. El necunoscend încă acea beutură, a 
turnato de o dată pe gât, strigând: să trăiască. 
Împ&ratul şi vizirul. In urmă se înfățişă şi înaintea 
Sultanului Soleiman, şi îi spuse că vine din partea 
Domnului sei şi a poporului moldovean, să închine 

“Înălțimei sale Moldova şi Basarabia, cu condiţii 
cinstite, iar mai cu s&mă.. religia să fie păzită, 
fără cea mai mică vătămare. Sultanul. se bucură 
mult vedend ci Moldovenii, a căror puternică. 
sabie o simţise de multe ori Turcii, vin singuri 
să se plece puterii sale: “EI primi t6te condiţiu- 
nile şi dete solului un act formal, subscris cu 
mâna lui, ca să-l ducă Domnului s&u la Suceava.
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In acest act se cuprindea: ca Moldovenii su. 

puindu-se de bună voia lor împărăției otomane, 

voinţa Sultanului e ca religia şi bisericele lor să 

fie” nevătămate; ţara să se administreze după le- . 

gile sale; Domnul să nu fie dator la alta de-cât 

numai să trimiţă în toţi anii înaltei Porţi 4,000 

de galbeni, 40 de iepe şi 20 de şoimi; şi tote 

acestea sub titlul de dar (peșkeş). | 

După aceea Sultanul dărui” lui Tăut cele dece 

pungi de bani pe. care le aduse dela Bogdan. 

Întorcându-se în patria sa, Tăutu zidi o biserică de 

piatră forte frumâsă în satul Bălăceşti, în ţinutul 

Sucevei pe Siret. El a mai zidit încă în Cons. 

tantinopol un .pălat sub numirea de Bog dan Sarai 

saă palatul -moldovenesc, în -care era-şi o bise- 

rică. pe numele. Sf. Nicolae. La anul 1511 a murit 

lon Tăutul logofătul. 

(Păl cesca ).. 

DZ e EREU



Bataia din codrii Cosminului 

A Regele Poloniei venise cu 6ste asupra lui 
Ştefan-Vodă Cel-mare. A ars şi a prădat ţara 

Moldovei, dar dând bâle şi peire în Ostea lui, a 

cerut pace dela Ştefan, cu condiţia să se .întârcă 

tot: pe uude a venit. 

La 19 Octombre fuse diua plecării. 

Dar Albert, de şi se învoise a se înturna în 

Polonia tot pe calea, pe unde venise în Suceava 

şi prin punctul prin care intrase în Moldova, plecă 
însă pe altă cale şi spre alt loc, care era mai 

de-a dreptul în ţera sa, şi pe unde satelenu erai 

încă stricate, ca să potă afla provisii de gură mai 

cu înlesnire. | 
A patra, staţie a Polonilor fuse la codrul Cos- 

minului. Aci este o strimtâre neregulată printre 

două rînduri de deluri mari, umbrite de măguri şi 

de stânci, ce se rădică din spatele delurilor. Tâte 

cstele până la - verfuri erai acoperite de pă-
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duri s&lbatece şi întunecâse, din causa umbre- 

lor stâncelor, de desimea şi înălţimea arborilor 

gigantici. Acolo era locaşul: ursului celui mai 

fioros, al căpridrei celei mai fricose, al cerbului 

celui mai speriat, căci aceste vite nu vEduseră Încă 

omul. Zimbrul, a cărui viţă sa stins. în Moldova, 

atunci trăia şi locuia aceste locuri s&lbatice, Albert 

dete ordin să intre oștirea în acestă strimtore, pe 

o cale ce şerpuia pe câstele munţilor, când cobo- 

rându-se, când urcându-se pe înâlţimi grozave 

unde pericolul părea că şede ridând pe marginea 

prăpăstiei şi aşteptă pe peînţelepţii trecători. În- 

țâiă intrară carele cu bagaje, muniţiuni, provisii ; 

regele n'a intrat în acestă strimtâre de cât a doua 

qi, însoţit numai de curtea sa. In utma lui intră 

armata cu căpitanii ei, fără arme, fără regulă, 

goi ca la casa lor. După aceştia veniai lefegii 

Sati mercenarii ; tunurile veniaii în mijloc, împotriva 

a ori-ce rîndueli. | 

Carele ajunseră pe la mijlocul codrului. “Osta- 

şii călătoreau şi. cântau sati ziceai în fluere. 

Pe când ostaşii trecea prin aceste strim- 

tori, având sub picidre prăpăstii, asupra ca- 

pului ziduri de granit ce se înălțau şi spăr- 

geau norii, -audiră de o dată nişte strigăte ne: 

nume&rate şi puternice în sînul munţilor şi în 

umbra pădurilor. Din ambele părţi ale dealurilor, 

din sînul pădurilor eşi o -ccţă; din acestă câţă o
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plâie de săgeți, apoi trăsnete de sîneţe,. flacări, 

gl6nţe,, se audiră strigăte turbate. Ostaşii poloni 

“cad răniţi sai morţi; locul se acopere de sânge. 

„Ceţa se îndsă, ia o formă, formă de țErani moldoveni 

cu arme, cari se aruncă asupra Polonilor cu strigă- 

tele: <Ucide! Ucide!» Taie, înpung, omâră, des- 

poie, dejugă boii de la carele cu bagaje. Carele a- 
stupă calea, formeză baricade. Armata polonă se afla 

atuncă într'un iad. Țeranii moldoveni se retrag, dis- 

par ca nişte umbre fantastice. Atunci o mile de 

trăsnete din tâte părţile munţilor plesnesc de o 

dată : o miie de trăsnete pe o miie de tonuri di- 

ferite. Nu este sunetul tunului, nici al “sîneţelor. 
Aceste sunete sunt necunoscute ostașilor. Sunt 
nişte trăsnete înfiorătâre, grozave, ce nu te lasă 
nici să audi, nici să surdesci. Sunt mii de copac 
betrîni ca vâcurile, groși ca piscurile, ce crescuţi 
în c6stele cele drepte ale munţilor, tăiaţi şi atir- 
naţi pe rădăcini, legaţi cu funii al căror căpătâiu 
se află în mâinele ţăranilor Moldoveni, apoi mis: 
caţi din locul lor se r&stârnă. Făcând umbră, cad, 
lovesc, în stînci, în crânguri, dărâmă bolovani ce 
ii lovesc, se rostogolesc impreună, bolovanii merg 
mai repede, ucid, strivesc grâmedi de Leşi; co- 
pacii vin după ei cu rămuri şi crăci şi acoper, 
în€că locul, opresc să fugă pe Polonii ce vor să 
scape de morte, îi ţin în loc până alți bolovani, 
alţi copaci ce riură necontenit, vin să-i sfârsiaşcă.
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Aerul se întunecă, srele dispare înainte de scră. 

Frundele galbene ale copacilor ce cad, pulberea 
ce urmedă bolovanii, fac n6pte. Acestă sdrobire 

se întinde pe tâtă calea acestui codru. Acestă 

“luptă sai acestă ucidere, acestă agonie, ţinu mult. 

Nu era numai omul; natura însăşi intrase în luptă. 

Prăpăstia era plină 'de cadavre de cai, de boi, de 

Gmeni, frânturi amestecate împreună, cât nu se: 

mai cunâştea nimic. Peste «acestă carne pisată, 

sdrobită cu petre, amestecată cu fărimături de 

care, de căruţe, de arme, de vestminte, riura sîn- 

gele, apoi se închega, iar pe ce cel închegat ve- 

nea altul cald şi necontenit. Aceste strigăte, aceste 
trăsnete, aveati r&sunete în munţi. Munţii r&su- 

nat, munţii tremuraă. Cerul se învelea cu întu- 

nerec.. Vulturii sburară : croncănind departe de 
acest loc. Fiarele selbatice se ascunseră în fundul 
smârcurilor. Nimeni nu se mişca, nu putea nici 

să înainteze, nici să se întârcă: mortea era pre- 

tutindeni. Mulţi ostaşi cu piciorele, eu mâinele, . 

cu braţele sdrobite, alţii cu piepturile despicate, 
gemeaă în agonia morţii. Priveleşte înspăimintă- 

tor ce-ţi aduce aminte dărâmările munţilor de cu- 

tremure peste 6meni! n6pte înspăimântătore din 

care ese m6rtea!--şi nici o scăpare! 

| (A za faie 
Si 

Suc pasi 
ee cara re , 

[d Bolintineanu 7). 

     

392904.— Coşbuc. Fapte şi vorbe româneşti, - 6



Vredniciile Voevoţiilor noştri, 

2 

I" când e vorba de curagiul individual, de în- 

drăsncla faptelor, de statornicia apărării de 

“mărinimia şi -bărbăţia Voevodilor noştri, care, de 

şi -într'o ţară strimtă şi cu puţine mijlâce, ai 

sevîrşit lucruri uriaşe, în tâte aceste, nu mă 

tem să zic că istoria nostră ar fi mai jos de 

cât istoria a ori-şi-cărui popor vechii! sau nou. 

Lupta naţională a Românilor, care aprâpe trei. 

vecuri ai apărat cu sabia Creştinătatea în po- 
triva tuturor puterilor Islamismului, Domnia lui 

Alexandru cel Bun şi a lui Mircea cel Betrin, al' 

cărora nume resunaii de la Marea-Baltică până la 

porţile Constantinopolei, strălucitele fapte ale unui 
Ştefan cel Mare, blânda figură a lui Neg Voevod. 

care, ca şi Ludovic XII al Franţiei lasă” sfătuiri 

fiului s&i cum să domnescă, abdicarea lui Petru: 

Schiopul, care preferă să se scobâre de pe tro- 
nul Moldaviei de cât să plătescă bir “Turcilor,
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chipul măreț a lui Mihai Viteazul, singurul Voevod 

ce ajunse a uni părţile Daciei vechi şi a se 

putea intitula: «Mihail cu mila lui Dumnedeti, 

Domn Valahiei, Moldovei şi Transilvaniei», inima 

de eroi și geniul bărbătesc al Dâmnelor Elena 
şi Florica, patriotismul preotului Farcaș şi înalta 
înţelepciune a lui Miron Costin, care cu aceaşi 

mână purta sabia spre apărarea patriei şi condeiul | 

spre scrierea analelor naţionale, rivalitatea numai 

spre bine-a Domnilor Matei Basarab şi Vasile 
Lupu, marile planuri sprijinite de marile talente 

ale lui Şerban Cantacuzino, pentru care tronul Va- 
lahiei se părea prea mic şi râvnia tronul Bizantiei, 

apărarea a not:spre-dece plăieși în cetatea Nem- 
țului în potriva armiei întregi a lui Sobieski, 
mântuitorul Vienei: t6te aceste fapte ar merita 

mirarea chiar şi a străinilor, când istoria nâstră 

ar fi mai bine cunoscută. 

(Cogălziceanu),



Pasul Turnu-Roş 

ocurile, pe unde trec călătorii de la Sibiii 

până la Turnul-Roş, sunt înzestrate cu atâ: 
tea frumuseți, cât numai penelul unui zugrav is- 

cusit: ni le-ar putea înfăţişa cu ceva deplinătate. 

Călătorul având înaintea sa pe tatăl munţilor Car- 

paţi din partea aceea, Surul, inainteză prin ţinutul 

de tot pitoresc al “Tălmaciului, unde se varsă pă- 
rîul Sadul în rîul Sibii. Pe un munte apropiat se 

mai v&d surpăturile unei cetăţui vechi, şi ceva 

mai departe se varsă Sibiul în sumeţul Olt. 

De aci în colo sunt munţi tot de cei mai înalți, 
pe de ambele lături, chipurile lor sunt tot mai pu- 
ternice şi mai uriaşe; iar văile cele înguste sunt 

acoperite de flori nenumărate, de tot felul de co- 

lori. La fie-care cotitură a drumului ni se înfăţi- 

şeză tot icâne nou€ de munţi aşedaţi întrun 
şir noă. | 

Drumul se strimteză, sălbătăcia pădurii şi a
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stincilor se făce tot mai singuratecă, chiar şi în- 

suşi drumul se pare ameţit, întorcendu-se încâce 

şi încolo cu o nedumerire simțită. Aici se r&s- 

târnă câte un părete. de stîncă peste drum, închi- . 

dendu-l; colo îl sapă un pării iute cădător. Ici 

colo se înalţă munţi întunecoşi şi aruncă, par'că, 

câte o căutătură posomorită asupra rîului din vale 

care în cerbicâsa-i sumeţie şi-a luat drumul cur- 

meziş prin curmătura munţilor. În singurătatea 

acesta se aude numai vuetul cel monoton al0Ol- 

tului, carele se trintesce furios în ascuţişele stîn- 

cilor, dar călătorul nu se mai satură de admirat 

măreţele grupe de copaci şi forme de munţi, de 

a se minuna de feluritele colori ce ai frundele 

copacilor, şi a privi la deosebitul abur, ce se I€- 

gănă peste munţii depărtaţi. Pe urmă se strîm. 

“t&ză drumul cu totul; el numai cu mare sfială 

se agaţă de costişele delurilor, căci departe, sub 

dînsul, vuesce Oltul, pe când copacii puternici, cu 

ramurile lor cele uriaşe, acoper drumul din partea 

“de sus. Drumul face întorsături fârte cotite pe 

lângă stîncile cele cu muschii, stânci ieşite şi ascu- 

ţite, trece peste pietre colţurâse şi peste stînci mari, 

pîraie furi6se şi poduri - spumate, până când mai 

pe urmă se ivesce turnul unui castel vechii, care 

ameninţă a închide drumul cu zidurile . sale cele 

grâse. Pentru stăpânirea acestui drum s'au 

purtat bătălii cumplite şi singerâse din timpul
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împ&ratului Traian şi până în dilele -nâstre. Aici 

sfărămară Românii pe regele unguresc Robert cu 

călăreţii lui cu tot (1330); aci învinse Sigismund 

pe Turci şi pe Români. Acum se află la satul 

Boiţa un turn cu colbrea de tot roşie, înălţat 

peste margine, lângă care se â ă diregătoria va- 
mală și carantina ; şi o jumătate de oră mai de- 

parte se află casele plăeşilor români, înşirate în 

linie desă. De aci se deschide iute o vale, cât 

vedgi cu ochii, în şesul Dunării, peste care se 

ved podurile de pe malul drept al Dunării. 

(AI. Pumnul )a



Câmpu-lung 

âmpu-lung, capitala judeţului Muscel, este 
aşedat pe o câmpie îngustă, dar fOrte lungă, 

de unde i sa şi dat pote numirea acesta. Este 

închis între nisce deluri măreţe şi udat despre o 

parte de apa Riul Tirgului. Intre zidirile oraşului 
sînt vrednice de vădut câte-va biserici vechi, precum : 

mănăstirea cea zidită de un Radu Voevod şi apoi 

prefâcută de Matei Basarab, acesta este biserica de 

căpetenie a oraşului. Apoi mica bisericuţă a lui 

Radu Negru Voevod, tatăl lui Mircea cel Mare, 

zidită între anii 1372 şi 1380. În marginea oraşu- 

lui se află nisce .ruine de cetate, uumită de locui- 

tori Jidova, care se află între două deluri mari, şi . 

pe lângă dinsele în partea despre răsărit curge 

Riul Tirgului. Ruinele înfăţişeză un pătrat” ca de 

150 de paşi în lungime, şi de o sută în lărgime, 

împresurat pe margine cu o grămădire de bolo- 

vani şi de pietre, de-asupra cărora cresce iarbă şi
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muschii. In lăuntru pătratului se află asemenea 

grămedi, de pietre, cari, fără îndoială, sunt ruinele 

unor clădiri. La mijlocul fie-cărei laturi este lăsat 
loc de intrare, ca şi cumar fi avut patru porti. 

De la Câmpu-lung, voind să mergi la peştera 

de la Dimbovici6ra, apuci spre Miaqă-nopte, treci 

pe dinaintea mânăstirii Nămăesci, apoi prin Dra- 

goslavele şi pe la Rucăr, sate, pe lângă cari 

curge Dâmboviţa. Acesta isvorăsce din nisce culmi 

de piatră fârte înalte, şi lovindu-se de bolovani 

uriaşi, face, curgând la vale, un mare vuet, ce se 

aude din depărtare. Mergând pe calea, ce duce 

din Câmpu-lung, pe lâagă Rucăr, la trecetârea 
Bran, în Transilvania, ajungi la podul Dâmboviţei. 

Spre apus de la pod se zăresceo gură între doi 

munţi de piatră, ale căror virfuri, fbrte înalte, par'- 

că se împreună; aci e Dâmbovici6ra. Cu cât îna- 

intezi mai tare în acestă înfundătură, cu atât ae- 

rul e mai rece, fiind-că sârele nu pote străbate în- 

trînsa nici odată. 'Stincile, pe sub cari treci, par- 

că abea se ţin de munte, gata să cadă. Natura a 
unit în. aceste locuri tot ce avu mai aspru şi mai 
s&lbatic pentru vedere, şi tot cee mai minunat şi 

“mai măreț; bradul, care cresce pe câte un colţişor 

eşit din stânci afară ; pietre, . preste cari trăsnetul 

lovesce cu furie; mari crăpături şi scobituri în 

stînci, cari aduc aminte de cutremure; bolovani, 

ce nu se pot număra şi cari sunt coboriţi din înăl-
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ţimile cele mai primejdidse, şi în sfîrșit acea adîn- 

cime, care de abia o pote mesura ochiul. 

Dar apoi resunetul văii face locul şi mâi în- 

fiorător; căci fie-care călcătură, mişcând câte o 

pietricică, nasce un r&sunet, care se pierde în 

r&sunetul cel nemărginit al văii. Ast-fel mergi o 

jumătate de oră, ca şi cum ai merge “pe sub 

păment; apoi dai la un loc mai deschis, de unde 

nu este mult până la gura peşterii. În lăuntru 

peşterii este întunerec mare; de aceea călatorii 

intră numai cu făclii aprinse. Răcorea din lăuntru 

peşterii te isbesce chiar la intrare. Ea are o 

mulţime de cotituri boltite ; stalactitele 'atîrnă de 

boltă, ca nisce ciucuri, ca ugerul vacii şi mai 

mari, vinete şi albe. Cu cât înaintezi în lăuntrul 

peşterii, cu atât lumina dilei piere şi te cuprind 

nisce fiori, ca şi cum ai trece într'altă lume. In 

fundul peşterii, pe pietrele de acolo, se află o 

mulţime de inscripţiuni. Când te întorci îndărăt, 

lumina dilei începe cu încetul a se zări şi ai O 

privelişte întocmai ca reversarea zorilor dimineţii, 

(Pelimon).



x Doi codri ai Moldovei 

Gi codrii au fost la Moldoveni mai vestiți de 

cât toți: al Cotnarului şi al Tigheciului. 

Al Cotnarului este aprâpe de tîrgul acestuiaşi 
nume, şi nu sa făcut din fire, ci însăşi sîrguinţa 

locuitorilor Pa sădit. Pe vremile lui Ştefan Voe- 

vod Cel-Mare, .era acolo numai: un câmp mare, 
gol; iar după aceea, Leşii cu o 6ste mare aşe- 

dend tabăra acolo, pe câmpul acela, şi năpâdin- 
du-i Ştefan Voevod, i-a bătut şi le-a robit' tabăra, 
şi luându-i pe fugă, pe cei mai mulţi i-a oborit 
şi peste 20,000 a prins. robi, dintre cari cei mai 
mulţi erat boeri. Şi apoi pentru r&secumpărarea 

lor, Craiul leşesc a dat o sumă mare de bani, 
dar Ştefan n'a primit-o, pentru că nu era iu- 

_bitor de argint; ci a voit, mai virtos să-şi facă 
aşa un semn de biruinţă, care să-i vestescă vite-



jiile sale și în vecurile cele viitâre. Şi pentru 

acest sfîrşit, a înjugat el pe toți Leşii la plug 

şi a poruncit de a arat tot cânipul acela, pe 

care s'a întimplat r&sboiul, și a semănat pe dîn- 

sul ghindă, care eră gătită pentru acea trebuință, 

din care ai crescut acum păduri îndestul de largi 

şi de frumose, cari se numesc Dumbrăvile roşii, 

pentru că saă udat cu sîngele Leșilor, iar Leşii 

le numesc Bucovina, şi nici odată nu pomenesc 

fără de lacrămi numele acestui loc. i 

Alt codru, dincolo de Prut, la hotarul Ba- 

sarabiei, ce se chiamă Teghecii, e lat mai 

la zo mile italienesci şi este pentru Moldo- 

veni apărarea cea mai tare în potriva Schi- 

ţilor, cari de multe ori Vai năvălit, dar nici 

odată nu l'ai luat. Şi măcar că copacii co- 

drului sunt fârte înalţi, dar stai forte deşi unul 

de altul, în cât nici pedeștri nu pot străbate 

printr'însul, fără. numai pe  potece, cari sunt 

sciute numai de locuitori. Mai nainte se nu- 

me&ra pe acolo peste 12 mii de locuitori, cari 

erai ostaşii cei mai viteji în tâtă Moldova, iar 

acum, după resbâiele şi căderile cele multe de 

robie, ai rămas două mii. Aceşti Gmeni ai cu 

Tătarii megieşi de la Bugeag o învoială, ca pe 

tot anul să le dea o sumă de gringi, pentru că 

în Basarabia mai tot-d'a-una este lipsă de lemn, 

şi acâstă învoială o păzesc şi până în diua de
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astă-di ; iar când voiesc 'Tătarii să calce peste 

tocmelă şi să iea lemn mai mult, care de multe 

ori se şi întimplă, atunci aceşti locuitori de pe 

acolo se apără cu mâna înarmată, isbăvind de 
multe ori biruinţă. 

(Cantemir. Za anul 7720).



Mârtea lui Ghica Vodă 

dată, când ai cerut Leşii de la Turci ţara 

Moldovei, ca să fie a lor, aă r&spuns Tur- 

cii aşa: «Nu vă putem da ţara Moldovei, căci nu 

e a nostră, ci e ţară volnică şi este numai închi- 

nată Turcilor, dar nu luată cu sabia>. Dar după: 

opt-deci de ani, Turcii ai dat o parte din Mol- 

dova pentru vecie Austriecilor. 

Domnul de atunci al Moldovei, Grigore Ghica 

Sa împotrivit cu tărie, cum dai Turcii de po- 

mană ceea ce nu este a lor? Şi a strigat Ghica 

Vodă şi şi-ă căutat dreptatea, dar n'a folosit ni- 

mic. “Ţinutul Cernăuţilor, jumătate din ţinutul Su- 

cevei cu vechia capitală a Moldovei, cuibul lui 

Ştefan cel Mare, Câmpu-Lungul. şi Rădăuţi, mă- 

năstirile Putna, Suceviţa, Salca, Voroneţul şi alte 

locaşuri sfinte, t6te. zidite, împodobite şi înzestrate 

de vitejii noştri Domni, tâte s'aii deslipit de Mol- 

dova şi sau dat str&inului. Bucovina cea frumâsă,
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cu trei tirguri şi cu dou€ sute cinci-deci de sate 

trecură sub domnia austriacă, şapte deci de mii 
de Moldoveni fură siliţi să trăiască în străină ţară, 
măcar că erati în țara lor. Diua acesta, când s'a rupt 

tâlhăresce Bucovina de Moldova va fi de vecini” 
cie pentru Moldoveni o di de jale, căci ea ne-a 
răpit locurile măririi strămoşesci, pămînturi înro- 
dite cu sângele vitejilor noştri, locuri ce cuprind 
oasele lui Ştefan cel Mare şi-ale mamei sale Elena. 

Şi n'a fost destul atâta. Turcii după ce ni-aii 
râpit ţara, ne-ati ucis mișelesce și pe Domnul ţării, 
pe Ghica, fiind-că acesta se împotrivise nedreptăţii 
şi ' silniciei păgânesci. 

“Într'o di pe vremea vecerniei sosi în: laşi la 
casa Beilicului—o casă zidită anume pentru pri- 
mirea 'Turcilor trecători prin laşi — un ture b&trîn, 
un Capigi-bașa şi 'imbrohor al Sultanului. El avea 
porunca de la Sultanul ca să ucidă pe Vodă Ghica, 
ca să nu-i mai strige Ghita atâta şi să-i arate 
nedreptatea, 

Turcul acesta îşi minţea gândul venirii sale. Spu- 
neacă merge să vadă cetatea Hotinului, şi că pof- 
tesce la el pe Vodă ca să-i spue veşti bune de 
la Imp&răţie. Se prefăcea “Turcul bolnav, ca să facă 
mai cred&tor pe Vodă, căci alt-fel trebuia, după 
obiceiii să mergă Turcul la Vodă. Iar Vodă Ghica 
il avea pe acest ture de multă vreme prieten, şi 
nu bănuia nimic r&ă. Ba i-a făcut o primire ca
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de Domn, a trimes înaintea Turcului pe toţi boerii 

cei 'mari, cu slujitori şi cu breslele negustoresci 

şi la purtat pe palme cu bună primirea lor. 

Vodă veni cu ai săi la prefăcutul bolnav întro 

trăsură cu şase cai. Dar când a fost la porta Bei- 

licului, caii n'au voit să intre în curte, de geba 

i-ai bătut vizitii, de geba. i-ai luat de frine. Aşa, 

că Vodă se dete jos şi intră în curte singur. Pote 

fusese un semn ceresc acestă întîmplare cu caii, 

dar Voda na băgat'o în semă, 
La scara Beilicului aşteptai pe Vodă 12 Harapi, 

unii îi luminaă drumul cu făclii de ceră, alţii. îl 
stropeaă cu apă de trandafir. La lumina făcliilor, 

Vodă îşi aruncă ochii la acei Harapi şi se cutre.- 

mură. Erau nisce buzaţi grozavi, cu feţe s&lbatece 

ca de fiară, şi semănai cu diavolii din «pedepsele 

Iadului» cele zugrăvite pe păreţii sfintului Nicolae 

din Iaşi, Şi vă&du că fie-care Harap avea câte un 

hanger, iar după pravila ţării Turcii n'aveaii voe 

să pârte arme câtă vreme steteatui pe pace în ora- 

şele Moldovei. 

Bietului Domn îi intră de odată la inimă pre- 

pusul morţii. El se pipăi la brii, şi încremeni 

v&dând că-şi uitase acasă hangerul. El avea obi- 

ceii să pârte hangerul la briu şi diua şi n6ptea, 

la masă şi chiar culcat în pat, în biserică și pe 

tron. 'Şi tocmai acum şi-l uitase! O sudâre rece 
îi cuprinse tot trupul. Şi era singur! 

î
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Atunci își aduse aminte de scrisorile prietinilor 

din "Țarigrad, de sfaturile ce i le da Domnul din 
Țara românescă, de lacrimile şi de visurile Dâmnei 

soţiei sale, de stătutul cailor în porta Beilicului. 

Un văl i să rădică de pe ochi și-vedu tot gro- 
zavul adevăr— mârtea! 

Dar era prea târdiii să se mai întârcă. Harapii 

închiseră pârta curţii. Chiar de ar fi voit să se 

întârcă, mârtea tot în calea lui era. Trebui deci 

să mergă înainte, hotărit să-şi vindă cât va putea 
de scump viața. Şi-i părea aşa de r&i, că nare 

măcar hangerul la briu. | 
Harapii îi deschiseră uşa, şi Vodă intră în odaia 

lui Capigi-başa, care prefăcându-se că-şi birue slă- 

biciunea, se sculă în genunchi înaintea lui. Vodă 

Ghica îl îmbrăţişă, ca pe un prieten vechii. lar 

Vodă îi ajută să se culce iarăşi, şi se aşegă lângă 

dinsul pe divan. 

Capigi-başa începu să se jăluiască de bâla sa, 
cu multă făţărnicie, apoi începu să spue lui Vodă 
noutăţi de la prietenii lui din Țarigrad. Dar de 
țelul venirii sale nu-i spuse nici un cuvînt. 

Vodă se tot uita împrejur, căci s'aştepta să fie 
din minut în minut.atacat. Se uita, şi vedea că 
loc de scăpare nu e. | 

In sfirşit, în mijlocul vorbei, Capigi-başa ceru 
lui Vodă o ţigară. După ce aprinse ţigara, dise: 
« Tutunul, Bey, nu ţi-e bun. Să-ţi dai eu altul din
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fabrica împerătescă.» Şi bătu din palme, chiemând 

servitorii. - i 

Atuncea perdua se mişcă de odată şi răsăriră 

de după ea patru-deci de bostangii şi se repeziră 

asupra bietului Domn. Intr'aceiaşi clipă făţarnicul 

Capigi-bașa scâse o batistă de mătase negră şio 

asvirli pe umărul iui Ghica, strigându-i turceşte 
« Mazil, hain !> i ” ” 

Domnul Ghica sări în picibre, uitându-se la Ca- 

pigi-başa. Căpitanul bostangiilor se apropie pe 

din dos şi lovi pe Domn cu cuțitul drept între u- 
meri, făcându-i o rană de morte. Sângele isvori ca 

„vărsat din cofă ; iar Domnul răcni odată ca un lei şi 

se smuci din mâinile căpitanului. Săriră toţi bostangii, 

şi atunci o luptă grozavă se încinse, unul împotriva a 

patru-deci, dou€ braţe fără armă impotriva atâtor 

hangere. 

Domnul Ghica era. de felul s&u înalt şi puter- 

nic, iar acum braţele sale întărite de mânie şi de 

- desnădejde erati mai înfricoşate de cât cuţitele 

acelor robi ticăloşi. El s'asvîrle printre bostangii, 
răstârnă cu lovituri de pumn pe câţi-va dintre ei, 
îi izbesce de păreţi şi-i lasă ameţiţi, smulge apoi 

din mâna unuia hangeful şi incepe să lovescă de 

morte. Impungend pe unii, resturnânid pe alţii cu 

lovituri voinicesci, el omori pe opt dintre ei, care 

asvirliţi la pămînt urlau mişeleşte şi se svircoleati 

în pângăritul lor?sânge. lar Capigi-başa prietenul 

39294.— Coşbuc, Fapte” şi. vorbe roinâneşti, 7
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lui Vodă în tâtă vremea acâsta şedea pe divan. 

şi se uita liniştit la crunta privelişte, aţiţând 1 nu- 

mai cu gura pe mârşavii bostangii. 

Bietul Domn Ghica, fiind lovit de cuţit în mai 

multe locuri şi simțind că pierde prea mult singe, 

începu a striga din tote puterile, chiemându-şi slu- 

jitorii într'ajutor. Dar mişeii de Turci amăgiseră 

pe slujitorii Domnului şi ducendu-i într'o cârciumă 

i-au luat sub pază. Ei nici naudeau strigătele 

desnădăjduite ale stăpânului lor. 

Domnul se lupta încă bărbăteşte, în încăerarea 

aceea, dar scăpare nu era. Trebuia să moră, căci 

într'o luptă aşă de nepotrivită ce pâte vitejia sin- 

gură ? El se repedi la o ferestră, căutând să sară 

în curte, unde nădăjduia să fie auzit de slujitorii 

săi. Dar cerceveua era prea strimtă. Şi în clipa 

în care spărgea cu pumnul gemurile, bostangiii, 

amorţiţi şi împinşi o bucată de vreme, îşi veniră 

în fire şi se repeziră cu toţii de odată spre Ghica 

şi împlântară în trupul lui tâte-cuţitele. Fapta ne- 
legiuirii era sfirşită: Ghica cădu mort lângă fe- 

restră, iar Turcii strigară Alah! “Tocmai atunci 

bătea ceasornicul din Turnul 'Trei-lerarhilor. Erau 

trei ceasuri şi jumătate din n6pte. 

Aşa muri bietul Ghica, jertfa a iubirii de ţară 

şi a bunătăţii sale. Turcii i-aă tăiat capul; i-ai 

desbrăcat trupul de cabaniţa de Domn, şi gol aşa 

numai în cămaşă, făr' de cap, i laă aruncat în
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curte, unde zăcu mai multe dile batjocorit de Turci, 

Averea lui tâtă a fost luată de Turci în folosul 
împ&răţiei, dâmna şi cu domniţele cernite at.fost 
duse în robie la Țarigrad. Asemenea şi capul sti 
însângerat' a fost dus ca să impodobescă mai . 

multe săptămâni porta Țarigradului. 
De asupra capului sei ar fi trebuit Turcii să 

scrie aşa: «Acesta e capul blestematului ghiaur 
Grigore Ghica Vodă, care fără voia Sultanului s'a 

străduit să păstreze ce era a Sultanului.» 

(Foia pentru minte).



Mitropolitul. Veniamin 

prazerea de inimă a Mitropolitului Veniamin 
spre faceri de bine şi spre milostenii ajunse 

în sfirşit până la patimă. Cel mai de pe urmă 
ban, haina cea mai de pe urmă o da săracilor; 

“şi nu era orfan, și nu era văduvă care să iasă 
„tără ajutor din casa .lui. . Pe: raulte -. familii scăpă- 

tate le ţinea el, şi cheltuia: nespus de mult cu 

crescerea şi purtarea la şcâlă a multor copii or- 

fani, mai ales copii de preot... Nu numai pămiîntenii, 

dar şi str&inii aflau tot-dauna la Mitropolitul Ve- 
niamin un adevărat Părinte. El era bogat, dar 

ajungea cu tote acestea să n'aibă câte odată bani 
şi să fie strimtorat. Bogăția lui, ori cât de mare 

era, nici pe departe nu era potrivită. cu bunata-, 

tea inimii sale şi cu mulțimea nevoieşilor care îi 

cereai ajutorul. 

Scaunul Mitropoliei era încunjurat' în zrcie lui 
Veniamin de mulţi arhierei, călugări şi. mireni;
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de zece ori mai mulţi de cât se văd astă-di 
pe la Mitropolii, şi toţi trăiau ca în sînul lui 

Avram. Prin mâinele secretarilor, mai ales prin- 

trale cunoscuţilor mai cu credinţă, se străcura 

diua şi n6ptea aur şi argint fără măsură, căci 

Veniamin aşa de puţin şi-a bătut capul cu sumele 

ce avea de luat şi de dat, încât până la mârtea. 

sa n'a voit să cunscă nici măcar eursul' banilor 

ce umblau pe atunci. 
Intr'asemenea împrejurări era deci prea fireşte, 

că în vreme ce unii dintre cei mai aprâpe de Ve- 

niamin se înecau în aur, milostivul Mitropolit tre- 

buia, să ofteze şi să ducă lipsă chiar de mijlâcele 
trebuit6re pentru ajutorul tuturor nenorociţilor care 

năzuiau la dînsul. 
Intr'una din dile îi se înfăţişă un Ovreiă ce- 

rându-i cu lacrimi un ajutor de câţi-va galbeni 
pentru acoperirea, unei mari trebuinţe. El spuse 

că secretarii n'au voit să-i dea ajutorul cerut, sub 

cuvint că e Ovreiă, măcar Veniamin nu făcea de- 
- osebire între 6meni când era să le ajute. Veniamin 

căută prin haine, prin mese, și neavend bani să 

dea Ovreiului, scâse de la brii ceasornicul de 

aur şi i-l dete, ca să-l pue zălog unde va putea 
găsi suma ce-i trebuia. 

Un secretar v&du pe Ovreiă cu ceasornicul şi, 

ca să-şi arate buna-voinţa cătră Mitropolitul din 

casa căruia trăia, dete Ovreiului galbenii ce-
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ruți, şi luând ceasornicul î-l dete Mitropolitulu; 

îndărăt cu multă închinăciune. 
A fost de ajuns ca să afle Mitropolitul acest 

mijloc lesnicioş de-a ajuta pe cei nevoeşi, şi de 
aici înainte îşi da în tâte zilele de câte două şi 

trei ori ceasornicul la săraci şi-i învăţa să-l pue 
zălog la călugării din Mitropolie. lar aceştia n'a- 

vea ce face de cât să-l r&scumpere, şi iarăşi nu 

puteaii să facă alta decât să-l dea îndărăt Mitro- 

politului, căci el ştia la cine e ceasornicul. Şi ast- 
fel cu banii ce rînduri-rînduri aă plătit ei pentru 
r&scumpărarea ceasornicului ai fi putut să cumperi 

tâte ceasornicele ce se aflau pe atunci în lași. 

(Fâia pentru minte),



Libertatea 

ibertatea e îndoită: cea din năuntru şi cea 

din afară... ele sunt surori şi una fără alta 

nu pote trăi. Libertatea din afară e neatirnarea 

ţării, în care ne nascem şi în care avem dreptul de 

om scos de sub stăpânirea ori-cărei alte ţări şi 

împărăţii. Libertatea din năuntru este legea, icâna 

dreptăţii dumnedeesci, făcută prin învoirea tuturor 

şi la care ţoţi de o potrivă suntem supuşi. Acolo 
unde nue lege, nu e nici libertate, iar acolo unde 

legea e numai pentru unii şi cei-lalţi sunt scutiți 

de sub ascultarea ei, libertatea a perit. ... Căci 

atunci asuprirea, nevoile, necazurile şi sărăcia. is- 

voresc în lume; atunci lumea se împarte în săraci 

şi bogaţi, în stăpâni şi robi, flămindi şi îmbuibaţi... 

atunci stă în cumpănă de peire; căci dreptatea 

Domnului e vecinică şi El blestemă pe omul ce 

alunecă în calea nedreptăţii. .. Străbunii noştrii ai 
fost blestemaţi. de Domnul pentru strimbătăţile
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lor şi blăstemul a trecut din neam. în neam până 
în -dilele nostre. Priveghiaţi asupră-v& ca o can- 
delz ce arde, ca nu cumva copiii voştri şi copiii 

copiilor voştri să zică de voi: «Blastem asupra 
părinţilor, care au făcut strîmbătate! . . .» Strâm- 
bătatea isvoresce din siluire, -din pismă, din jăfuire 

şi din nesciinţă... Legea dreptăţii e frăţia. Şi 
ce frăţie pâte fi între un uliă şi jertfa lui, între 

strimbătate şi dreptate? Până când mai puteţi, 
voi, cei ce aţi călcat dreptatea, grăbiţi-vE a intra 

în calea Domuului, căci sosi-va diua isbândirii, 

când porumbelul se va lupta cu uliul şi 'l va birui, 

şi într'adever dic vouă: acea di s'a apropiat. 

(Bălcescu).



Ferentarul 

PV e nici mulțimea, nu e nici tufimea 

Care "n bătăbhe încunun oştimea 

Nu e nici noroc. 

Celia ce se bate pentru ntatirnare 

Are zece braţe, zece întmi ave 

/nime de loc. 

Roştorul mândru şi frumos ca crinul 

Când pe mal sarată tremură Vidinul, 
Turcii "ngălbinesc. 

Fuge îngrozită 10tă arăpimea, 

Jeniceriă, Spahii şi arnăuțimea, 

Zofi se vzsipesc. A 

Ferentarul ager şi cu lunga chică 

Întră n duşmănime Tără nici 0 frică, 

Tare cât un ded. 

Jute ca săgăla tabăra străbate, 

Bate zece singur, câte-o sulă bate : 

Feventar Sunt ei!
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Jutre vei şi bine, cîne stă saligă ? 
Pentru dvept şi dege, pentru fara dragă 

Cine mar muri ? 

Unul ca acela blăstemat să fie 

Nimeni să nu-l plângă, nimeni să nu-l ştie 
| Când el va muri! | 

(Cântec vechiu



Cântecul lui Ștefan 

Cetin Ştefan Domn cel Mare seamăn pe lume 

7 nu are decât numai sfintul sâre! i 

Din Suceava când îmi sare, pune pieptul la 

hotare ca un zid de apărare. 

Braţul lui: fără "ncetare bate glâtele tatare, 
bate cetele maghiare, bate Leşi din fuga mare, 

bate Turci pe smei câlare şi-i scutesce de 'ngro- 

pare ! 

Lumea 'ntregă stă 'n mirare; ţara-i mică, dar 

e tare şi duşmanul spor nu are. | 

(Alexandri).



Cântecul lui Mihaiii 

Zeit de-un Oltean, de-un Oltean de-un 
Craiovean, ce nu-i pasă de Sultan? 

Audit-aţi de-un viteaz, care şade vecinic treaz, | 

cât e ţara la necaz? 

Audit-aţi de-un Mihaju, ce sărea pe șapte cai, 

de strigau toţi Turcii vai! 

El e Domnul cel vestit care'n lume ne-a venit 

pe luptat, pe biruit. 

Spue riul cel oltean, spue vadul dunărean şi 
codrul călugărean, câte lupte ai mai privit, câte 
oşti ati nimicit, câte 6se-au înălbit! | 

Mulţi ta frunzele de brad, ca nisipul de pe 
vad, şi ca gemetele “n iad! | 

Spue corbii munţilor, şi fiarele codrilor care-a 
fost nutreţul lor? 

Fot-ai leşuri tătăreşti, şi turceşti şi ungurești, 

date 'n săbii româneşti ! 
(Atexandri).



Cântecul lui Horia 

oria 'şi urcă stea: 'n deal, Ungurii fug din 

“ Ardeal; Horia “şi duce 6stea 'n lunci, şi fug 

Ungurii "n papuci! Trageţi -hora ca să Joc la lu- - 

mina celui foc! - 

Pe cel. câmp pustii şi ”ntins arde-un foc de 

noi aprins! Las'să ardă şi să crescă, că-i în ţara 

ungurească! “Trageţi hora ca să joc la lumina ce- 

lui foc! | | | 

“Ungure, imustață lungă, zis-am morţii să te- 

ajungă, zis-am crucii să te piardă, zis-am părei 

să te ardă — trageţi hora să mai joc la lumina 

celui foc! : i | 
3 e. y . „ . 

M'am suit la munte 'n zori şi-am prins fulgerul 

din nori şi de-acolo din nălţime l-am isbit în Uri- 

gurime! Trageţi horă ca să joc undeii flacără 

şi foc! 
(Cântec poporal).



Neamul nostru şi istoria 

Ce interes mare trebue să aibă istoria naţio- 

nală pentru noi, îmi place a crede, că şi 
d-vâstră o înţelegeţi ca şi mine. Ea ne arată în- 

tîmplările, faptele strămoşilor noştri, care prin 

moştenire sunt şi ale n6stre. Inima mi se bate, 

când aud rostind numele lui Alexandru cel bun, 

al lui Ştefan cel mare, al lui Mihai Viteazul! Şi 
nu me€ ruşinez a vă dice, că aceşti bărbaţi pentru 

mine sunt mai mult de cât Alexandru cel mare, 

de cât Annibal, de cât Cesar: aceştia sunt 

eroii lumii, pe când cei dintâi sunt eroii patriei 

mele. Pentru mine bătălia de la Răsboieni are mai 

mare interes de cât lupta de la Termopile, şi 
isbândile de la Racova și de la Călugăreni îmi 
par mai strălucite de cât acele de la Maraton 
şi Salamina, pentru că sunt câştigate de către 
Români ! ! 

Chiar locurile patriei mele îmi par mai plăcute,
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mai frumâse de cât locurile cele mai clasice. Su- 

ceava şi Tirgoviştea sunt pentru mine mai mult 

de cât Sparta şi Atena! Baea, un sat ca tâte 

satele pentru străini, pentru Români are mai 

mult preţ de cât Corintul, pentru că în Baea, 

avanul Riga al Ungariei, Matei Corvinul, viteazul 

vitezilor, craiul crailor, cum îi dicea Papa Sixt IV, 

rănit de sabia moldovenâscă, fu pus în fugă şi 

uită drumul patriei sale. 

| (Cogăiniceanu )



Banatul Craiovei 

p> Românii avem şi astădi un Bănat. Dar nu- 

- mai cu numele. E un colţ de ţară între Car- 

pai: şi Dunăre, dincolo de hotarele ţării nGstre, 
spre Apus. 

Dunărea, venind de departe tot pe şesuri, în- 

tâlneşte de o dată în drumul ei munţii puternici 

ai Carpaţilor şi să frămîntă şi se sbate printre stânci 
ca să rupă cale. Ea a biruit; şi-a făcut loc, ca un 

uriaş care ar fi spart cu pumnul e pârtă năpraz- 

nică. Şi se şi numeşte locul acela Pârza de fer. 
Din colo. de Carpaţi e Bănatul Timişoarei, din- 

cOce în ţara n6stră Banatul Craiovei.. Bănatul cel 
de dincolo şi-a păstrat numele până astadi, dar -Ba- 
natul. Craiovei: nu se mai ştie de cât numai de 

cărturari, căci e nume vechii şi uitat. | 
Totă ţara românescă de peste Olt se numea o 

dată Bănatul Craiovei. Mai târdiu s'a numit Țara 
- Oltului, apoi dela o vreme Oltenia şi Muntenia mică. 

3
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De mult, înainte cu multe sute de ani, din 

vremea de când putem cunbsce cu încredințare 

din. povestirile vechi ale scriitorilor cum ai stă- 

tut lucrurile Romanilor, ştim că ţara de peste Olt 
era stăpânită de un Ban care şedea în cetatea 

Severinului. Pe atunci nici nu se pomenea de 

oraşul Craiovei. Aşa se numeai stăpânitorii Ro- E 

mânilor de peste Olt, Bazi, dar după numele de 

familie se ziceai Basarabi. 

Apoi după ce sa zidit Craiova, Banii Olteniei 

şi-au mutat, locașul în oraşul acesta. Aici în Cra- 

iovă i-a. găsit Radu-Negru Vodă care venise de: 

peste munţi, de la Făgăraş din Ardeal, cu ste 

şi popor după dinsul, şi şi-a întemeiat o domnie pu- 

“ţintică pe sub Carpaţi la Câmpu-lung. 
Pe atunci t6tă ţara n6stră de la Olt până în 

Marea Negră, şi în sus t6tă Moldova era stăpâ- 
nită de Tătari, dar puţintei la număr aşa că ţara. 

era aprope pustie. De aceea lui Radu-Negru i-a 

fost uşor să bată cetele de Tâtari şi să le îm- 

pingă tot mai 'spre Mare, întindendu-şi domnia sa 

cea românescă. De la Câmpu lung şi-a scoborit apoi 
locaşul s&ă domnesc pe riul Argeş, acolo undee 
Curtea de Argeş.. lar la mârte ii stâpânirea lui era 

întemeiată şi întinsă peste tâtă ţara până în Du- 

năre şi până la Mare. Acum erai dou€ stăpâniri 
româneşti pe locul care astădi îl numim Munte- 

nia: până în Olt a Radului-Negru şi de la Olt 

39292. — Coşbuc, Fapte şi vorbe româneşti. 3
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ncolo a Banului din Craiova. Radu-Negru era 

rudă cu Banul, după strămoşi. Şi aşa, şi rude 

fiind, şi mai ales Români cu sufletul întreg, s'a 

înţeles între ei să-şi împreuneze stăpânirile şi să 

facă din două numai o stăpânire românescă. 

Şi au făcut aşa, şi de atunci a rămas intemeiată 

Ţara.românâscă,. 

Domnii cei dintru 'nceput cari ai stat în scau- 

nul ţării erai când Olteni când Făgărășeni. Căci 

aşa se făcu învoiala frăţescă între Radu-Negru şi 

Banul Craiovei, că o dată să fie Domn unul 

din neamul Radului, iar după el unuldin neamul 

Banului, şi tot aşa pe rînd. Mai târdiă însă sa 

pierdut rinduiala acesta, căci vremea cea 'ndelun- 

gată le amestecă pe tâte. Dar ori cum a fost, 

în scaunul “Țerii-Românești ai stat Domni numai 

din familia Basarabilor, adică a descălecătorilor 

ţerii până mai acum vr'o două sute de ani. Con- 

stantin Brâncoveanul a fost cel din urmă vlăstar 

basarabesc, din familia Domnilor şi cu drept de 
domnie. Pe Brâncoveanul l-au ucis Turcii de viu 

în "Țarigrad, cuum şi pe copiii lui, şi cu el s'a stins 

viţa Basarabilor, şi de o dată cu Basarabii sa 

stins şi strălucirea “Țării-Românești, s'a stins sârele 

Muntenilor. Că de aici inainte Turcii ne-ai trimes 

Domni după placul lor, pe nişte Greci luaţi din 

grămadă şi pe întimplate, ca să ne «gospodă: 

rescă> ţara. Gospodari se numeau aceşti Prinţi
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aduşi de vinturi şi aşa gospodărie au făcut încât 

ne-ati lăsat numai cu sufletul în 6se. 
Dar tot din Bănatul Craiovei s'a ridicat mân-” 

tuitorul ţ&rii şi r&sbunătorul nostru. Tudor Vla- 

dimirescu, Olteanul, s'a răsvrătit impotriva Gre- 

cilor care ne ucideaă cu asuprelile, şi le-a făcut 

vînt din ţară. Apoi dela Tudor incâce iarăşi ai mai 

r&suflat Românii, până a dat Dumnezeu de sa 

unit Moldova cu Muntenia şi ne-am ales Domn 

după voia n6stră pe Cuza şi apoi pe Carol şi am 

ajuns iarăşi tari şi mari ca odiniGră. 

Dar să nu-mi uit vorba cu Banii Craiovei. Ei 

remaseră tot stăpâni pe Ţara-Oltului, chiar şi după 

ce Bănatul lor se făcuse una cu ţara lui Radul. 

Ei eraă supuşi Domnului ţării, dar îi ţineau locul 

în Oltenia, şi măcar că erai sub ascultarea şi voia 

Domnului Ţerii, însă după drepturile care le-ai 

avut dela început, ei erai cei dintâi boeri în sfa- 
tul ţErii şi aveai şi putere peste Olt nu numai 

să judece, ci şi cu mârtea să pedepsescă pe cei 

vinovaţi. Banii Olteniei aveai curtea lor domnâscă, 

la Craiova, aveau 6stea lor. Mai pe scurt ei erat 

ai doilea în ţară după Domn. 

Dintre vechii Bani ai Craiovei cu unul mai ales 

ne fălim noi Românii. El a fost cel mai înver- 

şunat duşman al Turcilor; a unit Moldova cu 

Muntenia, a smuls Ardealul dela Unguri şi l-a 

împreunat cu Ţara Românescă, şi astfel a fost
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cel dintâii Domn al nostru care ne-a stăpânit 
aprope pe toți Românii, unindu-ne sub un singur 

steag. Acesta e Mihaiă Vodă Viteazul. Adevărat, 
el le-a făcut t6te acestea ca Domn al Ţării, dar 
înainte de-a fi Domn, el fusese Ban al Craiovei 

şi era Oltean. E | Aa 

După ce s'a stins viţa Basarabilor, Prinții greci 
au batjocorit banatul Craiovei, că trimiteau după 

placul lor ca Ban pe cine ştie ce rudă de-a lor, 
Le-ati scădut şi drepturile şi le-au curmat pute 

rile. Şi aşa mai la urmă Bănia în Craiova ajun- 

sese de ocară. Banul r&măsese tot cel dintâit 

boer al f&rii, dar asta era totul. Român el nuera, 
stăpânitor în Oltenia nici atâta. Să vă spuiă o în- 
tîmplare, ca să vedeţi cum îşi băteati Turcii joc 

de boeriile n6stre. | 

Era în Craiova odată un negustoraş de miere, 
Român adevărat, şi avea prietenie cu un Ture 
care aduna biruri. Acu, Dumnezeti ştie cum, Tur- 
cul din ceea în ceea ajunsese în slujbe tot. mai 
mari în ţara turcescă şi la urmă vizir, adică în- 
tâiul sfetnic al împeratului şi amestecătorul tutu- 
ror lucrurilor stăpânirii turceşti. Intr'o zi, după 
vreme multă, Nicolae negustorul de miere ajunse 
în Țarigrad cu marfa lui, şi se potrivi că dete 
ochi cu vizirul. Acesta îl cunoscu. «Ei ce mai 
faci, Nicolae?» şi-i păru bine că-şi vede pe ve- 
chiul prietin şi sa aflat gata săi facă ori-ce bine.
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— Cine e mai mare acolo la voi în ţară? 

zise “Turcul, voind să dea lui Nicolae o slujbă 

mare. 

— Domnul, r&spunse Nicolae. 
— Domn nu te pot face, zise Turcul. E 

greu, căci Domnul de-+ cum e sprijinit tare. şi ei nu-l. 
pot scâte. Dar spune-mi, după Domn cine e mai 
mare ? 

— Mitropolitul, zise Nicolae. 
— Mitropolit să fii, bre! zise Turcul vesel şi 

luă condeii şi hârtie să-l poruncescă pe Nicolae 
Mitropolit. Dar Nicolae sa speriat. 

— Vai, de păcatele mele !' zise el, cum să fit 
Mitropolit? Eu am nevastă şi copii. 

'— Tţi laşi copiii, şi te desparţi de nevastă, zise 

Turcul. - 

—- Maica Ta, Domne! dar trebue să futi călugăr! 
— Dau eu porunca să te călugărescă. 
— Nu se pâte, Maria Ta! Trebue să me sfin- 

ţescă Patriarhul. 
— Cei cu asta? am să trimet poruncă la Pa- 

triarhul să le facă tâte într'o zi, 

—— Poţi porunci, dar asta ar fi impotriva legii 
n6stre a creştinilor. 

Turcul dete din cap. «Ei bine, Nicolae, să te 

fac alt ceva. Care boer e mai mare în ţară la voi? 
— Banul din Craiova. 

— Ei bine, m& Nicolae, Ban sâ fii!» Şi l-a îm-
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brăcat cu caftan roșu şi-i dete şi scrisâre câătră 

Domnul Ţerii-Românesci. Şi era să fie într'adever 

Ban, dar Domnul nu l-a voit şi la trimes cu 

vicleşug într'o mânăstire, 

La atâta ajunsese Bănia Olteniei pe vremurile 
Prinţilor fanarioți. 

Şi Moldovenii aveau un fel de boeri numiţi 
Bani, dar erai dintre boerii cei mici, şi n'aveai 
temeiu să fie numiţi aşa, căci în Moldova n'a fost 

nici odată nici un Bânat. Moldovenii aă luat nu- 

mele Bax dela Munteni şi au făcut după pilda 
acestora o boerie fâră înţeles. 

Astăzi mulţimea cea mare nu mai ştie despre 
Bănatul Olteniei. Dar numele Ban saă Mare-Ban 
e cunoscut, mai ales din zicători. Una: Poza 
da D-7a, ca da Banul Ghica arată în de-ajuns 
ce putere aveati 'odată Banii Craiovei: voe de- 
plină şi fără margini. 

(G. Cosbuc).



Valea Jiului 

Pee o bucată pe marginea Motrului, ale 

cărui unde verdui, pripite, se sparg de 

bolovani. Apoi urcăm pe-un podiş trăgănat. Miresme 

îmbătătâre se 'mprăştie 'n aer de pe fineţe bă- 

tute de sâre. Lanurile 'și legănă spicele, ca de 

farmecul unui cântec. In depărtare se pierd liniile 

încâlcite ale dealurilor acoperite de păduri. Pe cos- 
tişe grinele c6pte sunt împânzite de secerători. 
Cirduri de fete 'n cămăşi albe şi vilnice roșii 

se plecă şi 'şi mişcă braţele ?n tactul unei do- 
ine. Dulce răsună valea de glasurile lor. Pe mi- 

rişti şi pe codri alunecă 'ncet umbrele călătore 
ale norilor. In urma nâstră Motrul, tolănit ca un 
balaur în spintecătura dealurilor, îşi tremură solzii 

în s6re. Copaci betrini se plecă pe undele lui șă-i 
asculte povestile. El vine de sus, dinspre culmea 
frumosă, de la pâlele muntelui Oslea, pe care sta 

în vechime încolăcit năprasnicul şarpe cu nouă
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ochi, de grâză căruia se cutremura t6tă valea 
Dunării, până a sosit Iorgovan, un voinic fără 
pereche şi s'a aşezat într'o grâpă cu tolba de 
săgeți, și când şarpele, flămând, a ridicat capul 
să 'nghită o turmă de vite, Iorgovan întinzînd ar- 

“cul, i-a aruncat o săgctă şi ia scos un ochii, şi 
tot aşa până când şarpele, rămiind numai c'un 
ochii, a rup-to la fugă pe laturea Alunului, pe. 
unde se vede şi adi dîra lui, căreia îi mai dic unii 
şi «brazda lui Novac». Iorgovan s'a luat după 
el, şi unde-l ajungea îi şi tăia o bucată din trup, 
la apa Cernei însă voinicul a Stat, fermecat de 
cântecul unei zîne, iar capul şarpelui a trecut Du- 
nărea pe la Cazane, şi s'a ascuns în peştera, de 
unde iese vara musca cea rea. | 

Mai de vale Motrul scapă 'n luncriş şi după 
ce sârbe undele Cosutrei se 'ndoie pe la capătul 
dealului Colibaşi şi trece domolit şi gînditor, pe 
sub zidurile Mănăstirii Strehaia, unde-a v&dut în- 
tr'o n6pte pe Mihai Viteazul viind trudit din res- 
boii și grăbindu-se să ridice până ?n ziuă pe ru- 
inele castelului părintesc o biserică, pe care, de 
zor ce a avut, a greşit şi-a zidit-o cu altarul spre 
miază-qi. De acolo, bătind spre răsărit, Motru se lasă 
molatic pe şes deschis, printre imaşuri şi sămă- 
nâturi, pănă la mânăstirea Gura Motrului, unde 
se varsă 'n Jiă. Mânăstirea, înconjurată cu ziduri 
grose, e aşezată pe pâlele unui deal. In lăuntru
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ei odihnesc sfintele rămăşiţe ale cuviosului egumen 

Efrosin Poteca, unul din apostolii şi luminătorii 

neamului vostru de la începutul acestui veac. Pe 

ruginitele porți de fier ale mânăstirii se cunosc şi 

adi urmele glânţelor repedite din flintele pandu-: 
rilor lui Tudor la 1821, când de frica acestui 

vajnic r&sbunător al poporului, boerii greci se în: 
chiseseră ca într'o cetate, cu averi, arme şi ar- 

năuţi, în chiliile acelei mânăstiri, Prin tâte satele 
de pe Valea Motrului şi a Jiului, pornind din câm- 

pia Papeşului, de pe plaiul Cloşani, unde pentru 

prima Gră a filfiit stindardul libertăţii în miîntui- 

târea r&scâlă de la 1821, şi până. 'n şesurile Du- 

nării, pretutindeni auzi în Oltenia vorbindu-se de 
«Domnul Tudor», ca şi când ieri ar fi trecut pe 

aci, în fruntea puşcaşilor săi, copilul tinerimii 

asuprite, viteazul legendar care 'mbrăcase «cămaşa 

morţii», pentru desrobirea poporului, pentru re- 

chiămarea la viaţă şi la lumină a neamului seu 
apăsat, ostenit, nedreptăţit şi adormit de nevoi. 

(4. Viăhuţă).



Un an din viaţa lui Ştefan cel Mare 

Poni II, împeratul turcesc, după ce a 
» cuprins şi luat supt puterea sa tâte cetă- 
țile şi tărimile din Basarabia şi Muntenia dândui-le 
de bună voe lui Radu Voevodul Munteniei, atâta 
sai sumeţit, cât cu mândrie a poruncit lui Şte- 
fan Voivodului Moldovei ca să-i dea Cetatea 
Albă şi Chilia de bună voe, şi să-i plătescă ha- 
raciu ; amintrelea de va lucra, să scie că el cât 
mai curând va veni, şi tâte le va lua fără voia lui 
Ştefan. 

ŞI nici nu a minţit Mahomet II, pentru că pe la 
siirşitul anului 1474 a şi trimis pe Soleiman paşa 
asupra Moldovei. 

Intr'o Marţi în 17 Ianuarie (din anul 1475) Su- 
leiman avea cu sine 120,000 de ostaşi, şi era 
ajutat şi de Munteni, a căror ţară o coprinsese 
Turcii. Şi s'aă intilni Turcii cu Stefan la locul Ra- 
coveţ lângă riul Bârladului, Ştefan cu singură pu-
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terea sa, numai cinci mii de Secui având cu sine (a 

căror ţară o smulsese de sub crăimea ungurescă 

cu mare perire at biruit pe Turci, ci fără de 
vărsare de sânge despre partea a lor sti. La în- 
ceput Moldovenii şi Secuii, cei ce erai mai în 

frunte stropşindu-se de mulțimea Turcilor ajunseră 

în mare primejdie de a peri, şi ar şi fi perit de 
mar fi sărit însuşi Ştefan în mijlocul 'Lurcilor, 

cari acum se sumeţiseră cu biruinţa. Ştefan a dă- 

rămat aripile lor prin minunată puterea lui Dum- 

pedeii, căci el de abia avea 40,000 de ostaşi şi 

aceştia încă mai toţi erati ţărani şi lucrători de 

pămint. Pentru care biruinţă Ştefan nu sa mân- 

drit, ci a postit patru dile cu apă şi pâne, şi 

a poruncit în t6tă ţara sa, ca niminea să nu în- 

drăznescă a-i da lui, fară numai lui Dumnedeă bi- 

ruinţa aceia ;, (măcar că este sciut lucru că bi- 

ruinţa din el singur a stătut). Tâtă stea lui 

Ştefan din prada Turcilor s'a îmbogăţit cu aur, 

cu argint, cu porfire, cu cai şi cu alte scule de 

mare preţ, iar cetăţile Munteniei, care. se deșdi- 

nase de la el către Turc, tâte i sai dat îndărăt. 

Prea mulţi țărani s'au boerit, iar Turcii numai 

puţini ai scăpat cu fuga, pentru că şi care au 

scăpat cu fuga până la Dunăre, acolo i-ai ajuns 

Românii cei cu cai mai buni, şi mai pre toţi sau 

"iat tăiat saă i-ai înecat în undă. Caii Turcilor, 

ba şi Turcii slăbiseră de fome, pentru că Ştefan
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cu multă vreme mai "nainte tâte le arsese în lo- 

curile acelea, prin care trebueau să trecă Turcii ; 

iar acest lucru f6rte mult J-a ajutat la învingere. 
lar pe robii turcesci afară de cei mai de frunte, 

(pre carii i-a ţinut) mai pre toți i-a tras în'ţcpă. 

Trupurile celor omoriţi le-a ars, totuşi. se mai 

ved vr'o câte-va grămedi de 6se de mărturisesc 

mărirea biruinţei şi la cei viitori. i 

Pe patru başi turcesci cu 36 de steaguri mi- 

lităresci şi alte scule i-a trimis Ştefan  Voivodul 

Moldovei lui Cazimir craiul Poloniei în Litvania 

prin solii săi, rugându-se de ajutoriul craiului, de 
cum-va sar mai rădica Turcul asupra lui pentru 

perderea acesta. — Trimis'a acelaşi Ştefan vr'o 
câţi-va robi şi steaguri de la Turci luate Patriar- 

hului Romei lui Sixt IV, rugându-l şi pe el pen- 

tru ajutor asupra 'Lurcilor. Aşişderea a trimes 

robi turci şi lui Mateiaşi craiul Ungariei, ci acest 
craiă trăgând la sine tâtă lauda, a scris Papei la 

Roma şi împăratului şi celoralalţi crai. şi prinți din 

Europa cu înaltă trufie fălindu-se că el prin 6me- 
nii săi, al cărora povăţuitoriu a fost Ştefan Voe- 
vodul Moldovei, mare ste turcescă a şters de 

pre faţa pămîntului. Dar acestea le făcea Matiaş 

craiul Ungariei numai din r&ă obicei de a se 
făli cu laudele altora, căci sciut lucru şi întru 
amândouă ţările, adecă în Ungaria şi în Polonia,. 
vestit lucru era, că acelaş Ştefan Voevod al 

$



Moldovei, pe care Matiaş craiul Ungurilor în ză- 

dar îl numesce povă&ţuitorul să şi al Gmenilor 

săi, cu puţin mai ?nainte a tăiat pe deplin o mie 

de Unguri din 6stea care o povăţuise Blazie. Ma- 
giar (Voivodul Ardealului) din porunca craiului 
“Matiaș asupra - Moldovei, de care perire Blazie 

Magiar de abea sa mântuit cu fuga. 
Nici nu s'a îndestulat Ştefan Voevodul Moldovei, 

cu soliile pe care lea trimis la prieteni ci chiar şi 
celui mai mare duşman al seu lui Mahomed II împă- 
râtul Turcilor, încă i-a trimis frumâsă solie cu mari 

daruri, jeluindu-se, că nisce tâlhari şi sârguniţi din 

ţările turcesci, fără de scirea împăratului au nă- 

vălit se prade Moldova, pe care el însă i-a potopit 
cu' ajutorul lui Dumnedeti, dară unii din tâlharii 
aceia totuşi aă scăpat în ţinutul turcesc; pe ace- 

“ştia aşa dară i-a cerut de la împăratul ca săi 
dea în mână să-i pâtă pedepsi, ca şi cum a pe- 

depsit pre ceialalţi.” Dar cu solia acesta mai tare 

întăritându-se impăratul, a călcat cădinţa n&murilor, 

şi pe soli i-a .pus la închisâre până la o vreme, 

iar după aceia i-a despuiat de tâte şi mai gol 

şi pedeştrii i-a slobozit acasă. Prin acești soli a 

prins. de veste acelaş Ştefan Vodă despre mânia 

împ&ratului, şi că împăratul 'se gătesce asupra 
Moldovei pe apă şi pe uscat în pers6na lui, pre . 

carele l'a şi aşteptat necutremurându-se şi numa 

ajutorului de. sus încredințându-se.
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Oh ce bărbat minunat! că nue cu nimic mai 
puţin de cât au fost vitejii. cei de demult, de care 
atâta ne mirăm! Că acel Ştefan pe vremea aceea 
aşa de tare a înfrint pe Turci, cât se pâte. dice a 
fi cel dintâiă între toţi prinții câţi sunt pe lume. 
După cum judec eu, prea vrednic era ca lui săi 
se încredinţeze oblăduirea lumei tâte, şi mai vâr- 
tos povăţuirea oştilor creştinesci asupra Turcilor, 
lui să i se încredințeze de toţi creştinii! 

Miron logofătul după ce a scris despre peri: 
rea turcilor, cu cuvintele acestea mână istoria | 

mai încolo: | 

lară turcii: care ai scăpat, au luat-o prin pă- 
duri, şi ai eșit unde cură apa Similei la ţinutul 
Tutovei, acolo în legea lor aă dat laudă lui 
Dumnedeu că ai eşit la lume. Iară Ştefan Vodă 
sa pornit după ei, cu Moldovenii săi, şi cu 2000 
de ste leşescă, ce i-ati fost. venit întru ajutor, 
şi a gonit pe Turci, până ce i-au trecut Siretul 
la lonăsesci, unde se pomenesce astădi vadul Tur- 

„cilor. Şi acolo deasupra Siretului la o movilă mare 
a “Tecuciului odihnindu-se Ştefan trei dile, i-a venit 
veste de la starostele de Crăciuna (Crăciuna era o ce- 
tate la Putna deasupra Milcovului) cum că Radu IV 
Domnul muntenesc vine cu âste asupra lui, şi în- 
tristându-se Ştefan Vodă, a repedit la ostaşii s&i de 
i-au strîns de sârg. Atunci a sosit şi Şendrea hat- 
manul cumnatul lui Ştefan, cu o samă de ostaşi
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ce au fost r&mas înapoi, sosit-ai îndată şi Costea 

Paharnicul cu altă samă de ste care gonise 

pe Turci peste Siret. Deci pe Şendrea la _tri- 

mis Ştefan Vodă cu puţintei ostaşi în chip de strajă 

înaintea 6stei muntenesci, cu care lovindu-se, ai 

învins Muntenii cei mai mulţi pe Moldovenii cei 

mai puţini, şi Şendrea hătmanul încă a perit 

acolo mai jos de Râmnic, unde s'a şi pomenit 

multă vreme Movila Şendrei, de unde ducendu-l 

în' satul Dolhescii at îngropat lângă tatăl s&ă. 

Dar întâlnindu-se la olaltă din sus de Râmnic, și 

vitejesce bătendu-se,: a învins Ştefan Vodă pre 

Radu IV, şi ai dat voe oștilor sale de trei dile ati 

prădat în Țara Muntenescă. 

Zăbăvind Ştefan Vodă până ce i s'au adunat 

oştile celea împrăștiate la pradă, a strins o samă 

de boeri. din Muntenia şi din Moldova, şi vorbindu- 

se la olaltă s'aă tocmit de aă despărţit din” Mil- 

covul cel mare o parte de pirii ce vine pe lângă - 

Odobesci şi trece de dă în apa Putnei, să fie hotar 

ţărilor. Şi până astă-di hotarul Țerei Moldovei, şi a 

erei Românesci, este acel piriu ce-se desparte din 

Milcovul cel mare. lară mai nainte au fost avend ţă- 

rile amindou€ price pentru hotar, căci Țara Mun- 

tenâscă vrea să fie otarul stă până în apa Tro- 

tuşului ; iar Moldoveni nu lăsai, până ce-a vrut 

Dumnedei de s'aă tocmit aşa. Şi a luat Ştefan 

Vodă cetatea Crăciuna cu tot ţinutul ce să chiamă |
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ţinutul Putnei, şi Pa lipit de Moldova, şi a pus în- 
tr însa pârcălabi pe Vâlcea şi pe loan. | 

Intorcendu se Ştefan Vodă, cu oştile sale, şi mer- 
gend pre apa Bârladului în sus, i-a plăcut locul 
intre Bârlad şi Vaslui; drept aceia pentru mulţă- ! 
mita că a biruit pe Turci a început a zidi bi- 
serica sîntului loan mergătorul-înainte, în târg în 
Vaslui, şi pre urmă şi case domnesci a făcut, cum 
să cunâsce şi până acuma. 

Aflându-se Ştefan Vodă la Vaslui, i-a venit 
veste de sârg cu olocarii de la Soroca, că Lo- 
bodă şi Nelivaico hătmanii căzăcesci ati intrat în 
ţară şi pradă. Deci Ştefan Vodă îndată a ŞI 
mers. asupră-le şi bătându-se nâptea cu Cazacii la 
Grumăzesci, a biruit pe Cazaci şi pe mulţi prinse, iar 
pe Lobodă şi pe Nelivaico i'a alungat spre Nistru 
cu o semă de Cazaci, dintre care mulţi s'aă îne- 
cat când trecea Nistrul. Inecatu-s'a acolo şi lora 
polcovnicul cel vestit al Cazacilor, de la carele 
până astă di se chiamă locul acela Vadul lorei. 
lară Ştefan Vodă, după ce s'a înturnat de la 
gonirea cazacilor, a descălecat: tîrgul Iaşilor şi 
a început a zidi biserica sfintului Nicolae care 
este și până astă-di în oraşul Iaşilor lângă cur- 
tea domnescă. Deci s'a înturnat la scaunul st 
în Suceva, unde cu fârte mare pompă sai pri- 
mit de Mitropolitul şi alţi preoţi, şi după ce sa 
aşedat a început a zidi mânăstirea sfintului Du-
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mitru din Suceva pe lângă curtea domnâscă, 
apoi atunci s'a cununat cu Dâmna Voichiţa, fata 
Radului Vodă din Muntenia. 

Craii de prin prejur, după atâtea învingeri, pe 
Ştefan Vodă Domnul Moldovei care de care 
se bătea, ca să'l atragă în partea sa. Trimis-a 
chiar și Matiaş craiul Ungariei trei soli aleşi la 
Ştefan voevodul Moidovei, ca să-l tragă spre Un- 
guri şi sâ-l desbare de craiul Poloniei, căci ii 
făgăduia tare ajutor asupra Turcilor. Măcar că 
de ajutor asupra Turcilor, avea mare nevoe Şte- 
fan voivodul Moldovei, la atâta totuşi nu s'a 
putut aduce prin Matiaş craiul Ungariei, ca să se 
lase de Poloni, sau să se scâle asupra lor, precum 
forte doriau Ungurii. Deci Cazimir craiul încă în- 
grijindu-se şi temendu-se de Ştelan, ca şi mai tare 
să-l lege sie pre Ştefan, a trimis la densul soli, de 
ai jurat de noi că va ţine cu Polonii. Vedi 
mândria, ca să nu dic nebunia amendour neamurilor 
acestora, a Ungurilor şi a Leșşilor,.care credeau că 
cu multe stârceri de jurăminte şi cu zizaniile u- 
nora asupra altora vor supune şi pe Români!» 

(Din Cronica lut Piuca?). 

39294.— Copărc. Papie și vorte romăâneştă, 9



Galaţii şi Dunărea 

Canitin de după un dimb, şi de- odată ni 

se deschide strălucitârea privelişte a Galaţi- 

lor. În port stai sute de vase. Ne credem într'un 

oraş pe apă. 

Pe tot briul cheiului e îmbulzelă, forfot, ames- 

tec de limbi. Ciudată impresie îmi dai primii pași 

pe uscat, după atâta plutire. Mi se pare că pă- 

mîntul se mișcă, se clatină sub mine. Aci, în partea 

acesta de jos a oraşului se vîntură bogăţiile şi 

marele negoţ al portului. Aici sunt fabricile, gă- 

rile şi docurile cu largul lor basen înconjurat de 

magazii de grâne şi de mărfuri, la uşa cărora 

trag corăbiile Dunării ca o trăsură la scară. Ac€- 

stă-i vatra Galaţilor vechi, vestita schelă a Mol- 

dovei. «Veneţia Mării Negre» cum îi diceai odi- 

ni6ră scriitorii străini. Pe aci se 'ntorceai Domnii 

noştri cu pitacul împărătesc de la Țarigrad. De 

aici, şi din limanul Brăilii, porneaă în răsărit co- 

răbiile grele, încărcate de grâne şi de zaharele 

strînse cu hapca de pe mândsele n6stre ţinuturi,
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pe vremea când firmanele turceşti numiau Mol- 

dova şi Valahia «hambarele Sultanului». | 

Fruntea oraşului, partea liniştită şi frumosă a 

Galaţilor, se desfăşură 'n sus, deasupra portu- 

iui, pe podişul ridicat între Siret şi Prut. Nimic 

nu-ţi mai amintesce timpurile de grâză şi de jat 

prin carea trecut oraşul acesta mare şi plin de 

viaţă. Case vechi, cu ziduri grose şi drepte, vă- 

ruite pe din afară, cu oblâne la ferestre, şi cu 

balcâne ruginite de care atîrnă vrejuri uscate de 

ederă, au aerul unor b&trîni gospodari care-şi 

păstreză portul, firea și datinile lor strămoşesci 

neatinse de prefacerile vremii. ME primblu visă- 

tor prin strădile largi, tăcute şi pline de sore ale 

oraşului, pe când - gândurile mele m& pârtă cu 

veacuri în urmă. 

V&d republica infloritâre a Galaţilor, înainte 

de Dragoş-Vodă, grămădind pe pieţele ei bogă- 

iile răsăritului şi ale apusului, în zârva negusto- 

rilor adunaţi din tâte părțile lumii. Ved pe Ale- 

xandru cel Bun petrecând pe I6n, fiul lui I6n 

Paleologu împăratul Bizanţiului; alaiii mare, şi 

muzici şi călăreţi însoțesc până la: corabie pe ti- 

nărul mosafir, care, mai tirziă ajungend împărat, 

îşi aduce aminte de frumâsa ospitalitate a ţării 

nâstre şi trimite Voivodului Moldovei titlul de Rege 

şi corână imperială, iar Mitropolitului mitră de 

Patriarh. |
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Văd pe Petru Rareş, “cu pletele măreţe pe 
umeri, cu cămaşa desfăcută la piept, îngenunchiat 
pe marginea Brateşului şi 'ncordându-şi braţele 
vinjâse pe măjile 'ncărcate de peşte: nici cu vi- 
sul nu viseză că'n vremea asta, pe când el asudă 
trăgend la năvod, crainici trimeşi prin ţară îl 
caută să-i spue că sfetnicii Moldovei sau strins 
la laşi şi l-au ales Domn. 

Ved apoi Tătari şi Turci gonind pe uliți mul. 
țimea orbită de spaimă, calcând femei, copii şi 
b&trini în copitele cailor, dând foc caselor pără- 
site, prefăcând bisericele 'n grajduri, şi "nfigân- 
du-şi suliţile, ude de sânge, în ochii sfinţilor de 
pe icâne. De sub nori groşi de fum zbucnese 
ungi ţipete de jale şi de grâză. Şi iarăşi zarea 
se limpezesce. Se 'ntorc pribegii la vetrele lor. 
Orașul prinde a se infiripa. O nouă viaţă se în. 
cepe sub cârmuirea pârcălabilor înţelepţi şi har- 
nici. Şi când de pe. cele dou& maluri ale Milco- 

_vului pornesc glasuri de traţi să cânte: «Hai să 
dăm mânâ cu mână, cei cu inimă română» , atunci 
Galaţii ne dau pe Costachi Negri, unul din 
cei mai învăpăiaţi apostoli ai unirii, iar când 
cele două Principate ridică 'n mâinele lor o sin- 
gură coronă şi cer un domn pămintean, Galaţii 
le dai pe Alexandru I6n Cuza Vodă... 

(A. Flăhuţă).



0 mare 'vrednicie a dorobanţilor 

rednicia  oşteanului nu S'arată numai în 
luptă şi în mergerea spre pieire, ci în 

multe altele. Imi -aduc aminte de-o vrednicie a 
dorobanţilor, de care s'aă mirat străinii. Anume: 
îndărătnicia cu care ţineati să nu-şi piardă pușca. 

La puşcă ținea Românii mai mult de cât la 
viaţă. E adevărat că în r&sboi singurul sprijin 
al soldatului e arma, singura sa mântuire, şi de 
aceea 0 preţuesce aşa de mult. 

Dorobanţi, însă, erau peste măsură de indă- 
rătnici, când era vorba să-şi dea puşca. Când 
căpitanul Crăcalia a luat din mâna unui dorobanţ 
puşca şi-a început să înainteze trăgend, doroban- 
ţul s'a ţinut după căpitan, cu neîncredere şi cu 
v&dită mâhnire. Dorobanţul a fost rănit, dar abia 
ţinendu-se, mergea înainte, să-şi vadă sârta puşcii. 
lar când a cădut căpitanul ucis, dorobanţul i-a
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smuls puşca şi a cădut grămadă jos, dându-și 

sufletul. Voia să mâră cu puşca în mână. 

Răniţii cari îşi trăgeau sufletul, se tirau după 

puşca lor, pe care o scăpaseră. Şi cea mai gro- 

zavă durere a lor era, să-i ducă la ambulanţă fără 

puşcă. Se împotrivea să fie ridicaţi din locul 

unde. căduseră, dacă n'aveau puşca în mână. Şi, 

întinşi pe targă, murind, ei-se gâlceveai cu sa- 

nitarii; aceştia cereau să lase puşca pe câmpie 

— căci ea îi împiedeca în umbletul lor — ori să le- 

o dea lor în spate. Răniţii se împotriveat, strîn- 

gend puşca în braţe; nu voiau nici măcar so pue. 

alături de ei, pe targă. Cei ce se puteai tiri sin- 

guri pâvă la umbulanţă, treceaă întâiii pe la co- 

mandanţi, ca să le dea în scmă puşca. Voiau să 

fie sciut de toţi, că ei nai aruncat arma şi că 

şi-au făcut datoria. S'a întîmplat de multe ori că 

în corturile ambulanţei sosia câte un soldat, aşa 

de grei rănit, în cât cădea lungit şi fără resuflet 

la picirele doctorului, -şi abea putând să dică: 

«Uite puşca mea, Domnule doctor>, muria gemând. 

lar pe câmpul de luptă, când se întîmpla ca ai 
noştri să se retragă, fără să-şi potă culege mor- 

ţii şi răniții, cei căduţi se rugati de cunoscuţii 

ori de prietenii lor cari erau teferi, să le ia puş- 

cile: «du şi puşca mea, şi spune-i căpitanului a 

cui e, să nu credă că am lăsat-o în mâna Tur- 

cilor». Era destul de jalnic lucru pentru ostașii
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cari se retrăgeau, să lase pe fraţii lor răniţi pe 

câmpie, nesocotindu-le rugările să-i ia cu dinşii. 

Le făceau atâta bine, că le luai puscile. 

Şi aşa sa făcut, că noi am perdut în r&sboit 

puţine: pusci. «Trebue să dai semă de ea că e 

a stăpânirii», dise odată un soldat care zăcea 

pe câmp, cu amindou& mâinele ciuntite din umeri, 

fără puşcă -—i-o luaseră Turcii —şi nu se plân- 

gea de durerile peirei care îl năpădea, ci de lipsa 

puscii. Ale lor nu şi le. pierdeai, dar de-ale Tur- 

cilor aduceau destule. Era mare vitejie pentru ei 

să smulgă pușca Turcului, şi cel ce smulgea mai 

multe, era mai cu vază în companie. Unii erau 

cuprinși de lăcomia să mergă în foc numai anume” 

ca să smulgă pusci turcesci şi să le arate tova- 

răşilor. | 

Mare riset a fost la Smârdan, când un doro- 

bant s'a întors din luptă cu vr'o dou&-deci de 

fesuri. «Cum Dumnezeu le-ai adunat tu pe atâtea?» 

l-a întrebat un căpitan. «Mi-ai luat puşca, şi ca 

să nu dică ăştia, ca nici n'am fost în foc, am adu- 

nat fesuri de turci morţi, ca s'arăt cam fost la 

peire». 

Odată la Griviţa, un căprar, după ce sa vădut 

fără puşcă, sa repedit la un ofiţer turc, pe care-l 

vădu mai întâiă, şi punându-i, piedică la trântit 

şi la sugrumat. 

La apel căprarul n'avea puşcă, dar în schimb
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avea dou& revolvere. şi peste briă era încins cu 
o sabie de oficer turcesc. 

Chipiurile şi căciulile şi le pierdeaă mai des. Era 
lesne să le cadă chipiurile ori în vălmășelă, ori fiind 
asvîrlite de câte un glonţ, şi nu era cuminte lu- 
cru să zăbăvesci căutându-le. Mai ales în vălmă- 
şagul luptei piept la piept, până să te pleci după 
chipiii, dai vreme dușmanului să-ţi sfărime capul 
cu patul puscii. Perderea chipului nici nu se bagă 
în semă. Sa întâmplat laal doilea atac al Grivi- 
ţei, că un soldat rănit la picior se dete de-o parte 
şi stând pe un r&zor s'a descălțat de-o cismă, ca 
să caute rana, apoi şi de ceal-altă, credându-se ră- 
nit la amendouă picidrele. In vremea acesta Ro- 
mânii fură împinşi îndărăt. In grabă, soldatul, n'a 
apucat să se încalţe şi-a început să fugă desculţ. 
Acesta e singurul soldat care şi-a pierdut î în tim- 
pul luptei cismele, iar păţania lui rămase de vorbă, 
Şi toţi cunosceau «locul unde şi-a pierdut ăla cis- 
mele». 

(G. Cosbuc).



Pentru unirea Românilor !) 

Dice ne este astă-di a înnoi neperitOrea-amin- 
tire a Marelui Stefan, Domnul r&sboinic, zi- 

dul creştinătăţii, de care sai sfărâmat, în _tre- 
cerile lor, nenumăratele urgii ale păgânităţii, — 
zidul neclintit, care în timp de patru-deci de ani 
a oprit înaintările s&lbaticilor cohorte Musulmane, 
cari aveau de ţintă cotropirea Europei. 
„Câţi alți Domni pământeni ai luat parte la acea 
îndelungă luptă pentru Sfinta Cruce ! Nume stră- 
lucite, cari vor r&mânea vecinic neşterse din ini- 
mile fiilor României, pe cât timp va mai bate în 
lume o inimă de Român! 

Mircea, mare în pace, mare în r&sboiă! Mihai 
Viteazul, frunte între viteji, biruitor a sute de mii 
de duşmani, cu o mână de fruntaşi nepăsători de 

  

1) La anul 1848 mai mulţi Românt care fugiră din țară pe vremea 
revoluţiei, s'aii întilnit în Paris şi adunându-se a doua zi de Crăciun 
ai sărbătorit ziua numelui lut Ştefan-Cel-Mare, Acolo la masi C. Ne- 
gri a ridicat păharul cuvîntând cele ce urmează.
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mârte! Novac hatmanul, mâna dreptă a lui Mi- 

hai, el care striga înaintea unei crude loviri: 

«Agerii msi fraţi! de cât o viaţă cu ruşine, mai 

bine zece morţi cu cinste!..» 

Dar inima mi-se împovoreză de mâhnire, când 

„gândesc, că acel Mihai, de care în vremea lui 

poporul cânta: 

«EL e Vit&zul Mihai 
Ce sare pe şapte cai 

De strigă Sultanul vai». 

Acel Mihai, purta foc şi sabie în Moldova! 

asemenea Stefan, însuşi Marele Ştefan purta sabie 

şi foc în Ţara Muntenescă, — ţară de frăţie! 

Cruntă neunire din care isvori în urmă slăbirea 

şi robia amîndoura țărilor! Dacă ar fi fost ele 

unite, care duşman le-ar fi putut călca, când ele în 

parte fie-care imprăştia grozava spaimă! 

Matei Basarab al Valahiei şi Vasile Lupul al 

Moldovei vrednici de străbaterea veacurilor, înfiin- 

țeză şcoli spre luminarea neamului, şcoli prin care 

mult mai temeinic se ridică un popor, de cât prin 

- crudele mijlâce de sânge şi de stirpire ! 

Ei înzestrară şcolile cu averi, cu moşii, — astă-zi 

prada unor călugări Greci de prin munţii lumii! . 

Dar bun este Dumnedeul părinţilor noștri! 1) 

1) Pe atunci —la 1848 — averile celor mat multe mânăstiri eraii în 

mâna Grecilor. Azi nu e așa, Vodă Cuza a trimes pe Gieci la plim- 

bare și averile lor le-a luat şi le-a dat ţării,
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Veni-va odată diua dreptăţei, unde fie-care să 

r&ămâe cu ale sale! 

Fraţilor, astă-qi e ziua Sfântului Ştefan, azi e scr- 

bătârea Domnului Ştefan cel Mare, acest fii al 

unei mame române, care înăbuşind glasul inimii, 

dicea depe zidurile cetăţii Neamţului : Mergi fiule, 

de te bate cu duşmanii ţării nostre, şi să nu te 

întorci, de cât mort învins sai vii învingător! 

Adi e diua să serbăm o sfântă aducere aminte 

a atâtor bărbaţi de slavă, care ni-aă păstrat o 

Patrie dulce şi frumâsă! 

Aşezaţi, precum suntem, în mijlocul îndoitului 

despotism al Europei şi al Asiei, între Ruși şi 

Unguri, să ne dăm împreună frățesca și ajutătOrea 

mână de unire şi să dicem cu toții: 

Trăiască Moldova! traiască Muntenia! dar în- 

vrednicescă Dumnedeii să putem striga într'o zi: 

Trăiască România Unită! Atunci, fraţilor, sorele 

luminii va pătrunde şi va împrăștia adincul în- 

tunerec, în care zacem: atunci. numai vom fi ceia 

ce trebue să fim, adică: fiii unei singure şi pu- 

ternice moşii 1). : 

î 

  

t) Ne-a învredaicit Dumnezeii s'o vedem şi această zi, cum dorea 

C. Negri. Zece ani după aceea, la 1859 Sai unit Moldova cu Mun- 

tenia sub Cuza Vodă. De scăparea ţării de sub jugul turcesc nici au 

pomenește C. Negri. Așa de mare lucru li se părea Românilor pe-a- 

tunci neatirnarea ţării, Dar cu ajutorul lui Dumnezeii şi cu Domnul 

Carol în frunte la 1877 am biruit pe Turci și ne-a ap scăpat de robie,
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In visurile mele inflorite se arată „viitorul Ro- 
mâniei. Suntem mili6ne de Români! Ce ne lip- 
sesce, ca să ajungem un neam tare? Unirea, numai 
Unirea ! să trăiască dar Unirea Românilor! | 

Urarea şi închinarea mea este, ca acestă str&- 
lucită zi, în care ne-am adunat, ca să serbăm fal- 
nica umbră a lui Ştefan, patronul faptelor măreţe, — 
acestă di să fie şi pornirea unei strîns încleştite 
legări între noi, de a lucra cu toţii la ridicarea 
din ţărină a României, şi de a ne trezi în sfr- 
şit glasul eroicului s&ă trecut, strigând cu toții 
Trăiască România Unită! 

(C. Negri).



Oficerii şi oştenii noştri la Plevna 

a Plevniţa căpitanul Nicolae V. Mărăcineanu, 

dase năvală, peste Valea-Lacrămilor, de-o- 

dată cu dorobanţii lui Şonţu. Când a pornit 
din vale cu flăcăii, le-a dis: «Să vE ţineţi tot 

după mine copii! Să nu vE daţi nici un pas în- 
dărăt»> şi apucând puşca dia mâna unui flăcăi, 

i-o ţinti acestuia drept în frunte: «Când veţi 

simţi că eu m& feresc de focul duşman şi că me 

codesc să fii tot în capul vostru, de pe-acum vă 

poruncesc, să-mi puneţi aşa puşca în frunte şi 

să mă isbiţi cu glonţul unde mi-a pus popa 

mirul». | 

Şi s'a dus Mărăcineanu tot în fruntea flăcăi- 
lor şi aşa de orbesce s'a virit printre obuze şi 

“plumbi, încât Turcii de ciudă l-au tăiat cu topâ- 

rele şi i-ai asvirlit carnea peste companiile n6stre. 

lar maiorul Şonţu, după ce le-a spus că nu 

mor toţi care plecă în luptă, dise: «Dacă vaşi
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putea scăpa de morte, băieţi, aş vrea să mor eu, 

maiorul vostru, pentru voi toţi, să mor de-o mie 

de ori», şi vădând că a întristat pe flăcăi, adăogă: 

«Dacă mă veţi vedea murind, nu vE pierdeţi 

firea, mergeţi înainte cu căpitanii! Şi de-or muri 
„şi ei, aveţi locotenenţi, şi mai bine să muriţi cu 
taţii de cât să vE daţi îndărăt!». 

Şonţu îşi tot cânta mârtea; și parcă a prorocit, 

căci a murit şi el, au cădut toţi patru căpitanii 

lui, ai perit toţii locotenenţii, iar flăcăii sau bătut 

cârmuiţi numai de sergenţi şi de căprari. 

Căpitanul lon Năstase, la a doua năvală de 
la Plevniţa, când vedu pe dorobanţii din Suceava 

că merg spre foc cu inima îndoită, îşi scâse 
chipiul şi întinse sabia spre: ei: «Să iasă cine 

vrea dintre voi, că-i dai chipiul şi sabia, să fie 
în locul mei. Şi dacă dice el să mergem îndărat, 

îndărăt să mergem, că eu m& supuiti!» Doro- 

banţii, ruşinaţi şi înflăcăraţi tot de-o-dată, strigară: 

Ura! Să trăiască, căpitanul şi nărintele nostru! 

şi alergară cu atâta urgie în foc, încât pe maio- 
rul lor lon Niculae şi pe căpitanul Năstase, îi 

tăiară de ciudă Turcii cu topârele. 
Oficerii aă dat pildă oştenilor alergând tot în 

fruntea lor. De multe ori singuri îşi cereau, de la 

cârmuitorii luptelor, locul cel mai primejdios. 
Maiorul Giurescu al dorobanţilor din Muscel, 
când s'a dat năvală la Rahova, a cerut singur
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să i-se dea comanda celor ce vor intra mai în- 

tăiu în foc. Şi i-sa dat. Maiorul a chiotit de bu- 

curie şi ridicând chipiul, a strigat: «Făceţi-ve 

cruce copii, şi după mine!» Şi a mers în frunte 

tot vesel. şi însufleţit, până ce-a murit îsbit de 

glonţ. . | . 

La a doua năvală la Plevniţa căpitanul - Bog- 

dan al vînătorilor a mers de bună-voe la morte. 

- Era oficer de ordonanţă; Domnitorul îl trimisese 

pe câmpul luptei ca să-i aducă şciri. Dar căpi- 

tanul vedend lupta, a uitat de ce a venit. «Ce 

frumos e când plecă voinicii în luptă!» zise el, 

şi se alipi de un batalion, cerând voe mai mari: 

lor să mergă și el în foc. A mers, în rind cu 

compania cea din frunte, dar a venit un obuz 

şi-l isbi, sfâşiindu-i pântecele. Domnitorul îl iubea 

căci era vrednic, şi alergând la ambulanţă ca 

să-l vadă, i-a pus Însuşi pe piept Steaua Româă- 

piei. Bietul căpitan a murit peste n6pte. 

Tot întraceiaşi di, întracelaşi loc, alt oficer 

de ordonanţă, locotenentul Calinescu s'a alipit 

de un batalion şi a plecat în foc, cu năvălitorii. 

Pe el l-a isbit un glonţ în frunte. 

Când vedeai că e primejdie mare şi că flă- 

căii şi-au pierdut inima, oficerii intrau între sol- 

daţi, “luai pusca din mâna vrunui cădut şi 

mergeaii  împuşcând, alături cu ei. După cea 

murit Şonţu, căpitanul Cracalia, şi de mânie pe
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Turci şi ca să imbărbăteze pe dorobanţi, a luat 
O puşcă şi intrând în linia oștenilor de rînd, a 
început să tragă focuri. Tot aşa făcu şi maiorul 
Ene, al dorobanţilor din Ilfov, la Rahova. Stând 
într'un şanţ de adăpost, el trăgea cu puşca spre 
Turci şi-şi tot - scotea capul să vadă pe unde-i 
sunt dorobanţii şi ce fac. Se vede, că un Ture 
din redută a pândit pe maior, căci odată când 
şi-a scos viteazul maior capul din noi, a fost 
trăsnit drept prin frunte de plumbul Turcului. 

Colonelul Cotruţ când vădu la Smârdan, că 
în sat sunt Turci, voi să încalece şi să plece 
în sat. | 

Calul fiind speriat de sgomot, se tot isbea; 
colonelul dete calului drumul, să se ducă unde 
o vrea, iar el porni pe jos în pas alergător cu 
companiile după dinsul. Prin sat a fost luptă 
mare; Turcii împuşcai de pe ferestre, de prin 
podul caselor, de după. garduri. Colonelul tot pe 
jos, cu puşca în mână trăgea focuri, amestecat 
între flăcăii care se luptau piept la piept cu 
Turcii. 

Îşi schimbase numai chipiul cual unui gornist, 
ca să nu-l cunâscă Turcii. 

(Coşbuc).



Castelul Peleş 

Perechea princiară a venit la Sinaia să petrecă 
vara, pentru prima Gră, în 187. Locui în câte- 

„va chilii din mânăstirea cea nouă, Incepând dar 
să le placă petrecerea în munții înalţi, în mijlo- 
cul pădurilor mari, le veni în minte să'şi clă- 
descă undeva o reşedinţă. 

De acea în valea acesta romantică închisă de 
o parte de Prahova printrun colţ natural al 
muntelui şi înconjurată de virfurile stâncâse ale 
Bucegilor, hotări Regele să'şi ridice castelul că- 
ruia îi dete numele riîuleţului, creatorul de - la 
început al locului unde era să se ridice reşedinţa. 
Se dice că Regele şi Regina nu au fost îndem.- 
naţi numai de frumuseţea locului să ridice cas- 
telul din valea Peleşului ci şi de-o amintire duiosă, 
Se spune, că blânda lor fetiţă, Maria, chinuită 
de frigurile scarlatinei ar -fi strigat de mai multe 

59299. — Coșbuc. Fapte şi zorbe românești. 10
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ori în nâptea de agonie: «Vreau să merg la 

Sinaia, să beau apă din Peleş». . 

Dar clădirea unui castel aci era grei lucru. Întâiă 

trebuiră să se facă drumuri de-alungul Prahovii. 

Drumul de fer nu era construit, şi cărătura ma- 

terialului până în colţul pierdut din Carpaţi era 

grea de tot. 

Nici şoseaua nu era sigură; în fie care mo: 

ment ploile repedi, valurile de noroi şi de pietre 

aduse de ape, astupau drumul şi stricat podurile. 

Nimeni nu credea câ întreprinderea va ajunge 

la bun sfârşit. Dar Regele cu o voinţă puternică 

şi cu o stăruinţă nestrămutată, izbuti. 

In 1873, Prinţul Carol, cumpără moșia Sinaia 

şi tot în anul acela dete unui architect, să-i facă 

planurile pentru castel. 

Atunci începura lucrările; se instalară ferăstraie 

pe Prahova şi pe Peleş spre a da lemne de 

construcţie, se deschiseră cariere în Bucegi ca 

să scâtă piatră; în valea Peleşului se construiră 

locuinţe pentru maeştri, barace pentru lucrători, 

adăposturi pentru materiale, cuptore de var şi 

cărămidă. Astfel se născu în câte-va luni, în 

singurătatea sălbatică, un sat improvizat. 

Vo trei, patru sute de lucrători săpaii, zideati, 

netedeau, ciopleaă piatra şi lemnele. 

+7 Aşedarea temeliilor fu cea mai grea. Chiar 

Gmenii cari se pricepeaă în aceste lucruri nu
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credeaă că vor isbuti să învingă pământul şi 

apa care se împotriveai. 
Carmen Sylva descrie munca şi. desamăgirile 

lucrătorilor la început. 
« Oamenii” îşi închipuiaă că vor fi mai puternici 

de cât tâte piriiaşele întăritate şi începură a 

săpa la temelii. In timpul zilei isvârele erai cu- 

minte, nu se mişca niciunul, dar cum se înopta, 

Peleşul da semn din fundul văii şi tâte piriiaşele 

îşi dădea încet cuvîntul de ordine şi porneau 

la asalt ca un singur om. In câte-va ceasuri tote 
se stricaă şi trebuia să începă iar de la capăt. 

Ba întro di o lespede de piatră mare din 

munte începu să alunece spre vale cu tot ce avea 

pe ea.» | 

Dar cu tote necazurile lucrătorii săpară tot 

mai adânc şi puseră temeliile ca pentru o cetate, 

iar bolțile sar fi putut împotrivi şi tunurilor. 

In cei doi ani de după punerea tpietrei, lucră- 

rile urmată, şi zidurile ce erati una cu pămîntul, 

se înălțară cât 'omul, când isbucni fără de veste 

'răsboiul cu Turcia şi întrerupse lucrările. Timp 

de doi ani, valea ce răsuna odinidră de isbiturile 

uneltelor, de strigătele lucrătorilor, intră iar in 

tăcerea de mai nainte. 

In sfîrşit în primăvara anului 1879, lucrarea 

începu iarăş, cladirea se înălța de puteai vedea
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cu ochii. Se puteai chiar ghici fațadele, turlele ŞI 
galeriile viitorului castel. 

In vremea aceasta România işi câştigase nea- 
tîrnarea pe câmpul de bătaie; castelul pe care 
îl începuse un Domn, vasal al Sultanului, era 
să se sfirşescă mai mândru, pentru Regele auto- 
nom al unei naţiuni libere. 

Regina povesteşte ce activitate se desfăşură în 
timpul celor din urmă ani ai construirii: Italienii, 
zice dinsa, lucrau la zidărie, Românii câraă ma- 
teriale, Țiganii duceau piatra şi varul, Albanezii 
şi Grecii ciopleau piatra, Germanii şi Ungurii 
lucrau la lemnarie, Turcii ardea cărămida, Se 
aflau maestrii Polonezi şi vătafi Cehi; Francezii 
desemnau, Englezii măsurau. Ast-fel în cât la 
acestă clădire se întilneau o sură de costume 
naţionale deosebite şi se audeai vorbindu-se 
patru-spre-dece limbi; era un amestec pitoresc şi 
zgomotos de Gmeni, de cai, de bivoli. | | 

Regele, era totdeauna pe schelele cele mai 
înalte şi cârmuia în persână lucrările. . . 

Un fapt ciudat, băgat de semă şi de Regina 
poetă şi care arată îndestul cât-de sălbatec era 
încă locul unde se clădea castelul, este că urşii 
veneati adese ori până lângă clădire şi dimincţa, 
lucrătorii găseau pe humă, în jurul cuptorelor de 
cărămidă urmele grece ale labelor lor.
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Cladirea se sfârşi în toamna anului 1883, ziua 
de 7 Octombrie. | 

Se făcu serbare mare la care alergă lume din 
tote părţile României şi chiar din str&inătate. 
Ceremonia începu după obicei printr'un serviciu 

divin la biserica mânăstirescă din Sinaia, fiind de 

faţă şi |. P. S. Mitropolit Primat. 
Acolo în biserică se citi următorul document: 

Fi, Carol Î, Donm şi Rege. 

Cu Elisaveta Regina 

După o silință neobosită de doi ani, în luptă 

cu un tărâm nestatornic, străbătut de isvoare, 

isbutit-am a pune la polele Bucegiului, temelia 
acestei clădiri, in. anul mântuirei 1875, iar al 

Domniei Nâstre al IX-lea. Zidirea s'a oprit pe 
timpul răsboiului pentru neatirnarea României. 

Intrat-am în această casă a Nâstră în anul mântuirii 

1883, iar al Domniei Nâstre al XVII-lea ; datu i-am 

nume «Castelul Peleşului». 

După serviciul divin, se dete un prânz la care 

luară parte toţi Ospeţii mai de căpetenie, şi în 

"timpul căruia Regele ridică următorul toast: 

«Am clădit acest Castel ca un semn trainic că 

dinastia, alesă liber de popor, este adânc în- 

rădăcinată în acestă frumâsă ţară şi că râs: 

plătim nemărginita dragoste a poporului Nostru
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cu încredere nemărginită pe care o avem în vii- 

torul scumpei Nâstre' Patrii. Inplinesc dar-o da- 

torie sacră, o vie dorinţă, ridicând cu vin ro- 

mânesc, în acâstă casă a Nâstră, cel întâi pahar 

în ondrea şi pentru fericirea României, 

Să trăiască draga Nostră Ţară!» 

Poetul Alexandri, pe atunci în tâtă strălucirea 

talentului s&ă, pronunţă următârele cuvinte: «Pe 

vremea strămoşilor noştri, când un Domn, sai 

un boer intra în noua-i casă, poporul se aduna 

dinaintea uşei şi îi făcea urări în felul acesta: 

«Să aibi atâta cinste şi atâtea isbânzi câte grindi 

și cărămidi sunt în casă şi câte grăunţe de nisip 

sunt în ziduri». Tot ast-fel este urarea tradiţională 

ce la rându-ne aducem Majestăţilor Lor în numele 

întregei naţiuni. Bine cuvântarea cerescă, şi dra- 

gostea poporului să fie: pentru tot-de-auna Ospeţii 

Lor în noul locaş, fermecător ca o poveste a Pele- 
şului!» 

Castelul era gata, dar mai trebuiau făcute 
grădinile, canalele, trebuia să se niveleze îm- 

prejurimile. Trebui să aducă pămentul mai de de- 

parte, de pe muntele din faţa castelului. Oa- 
menii din Sinaia îşi aduc şi acum aminte, de 

funicularul aerian care se construi în acest scop, 

şi pe care ca pe o punte în vezduh alunecară 
forte sus de asupra văii, vreme de luni întregi, 

vagonetele încărcate cu pămînt.
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Un singur fapt ne va arăta însemnătatea a- 

cestor cărături: creasta muntelui fu despuiată 

pe o întindere aşa de mare în cât se putu instala 

pe urmă acolo locul unde face exerciţiuri ba- 

talionul de vinători ce ţine garniz6nă în Sinaia în 

„fie-care vară. | 

Dar executarea /atâtor lucrări de canalisare a în- 

tîmpinat tot atâtea greutăţi ca şi punerea te- 

meliilor castelului, căci cum săpat lucrătorii undeva 

țişneaii isvâre ameninţătore care făceati gropi în şan” 

ţuri de se scufundati și se spărgeau mulţime de ţevi 

şi de urlâie. 'Trebuiră să scurgă apele, brăzdând pâ- 

mîntul pe o întindere forte mare cu canale .stab 

lite tâte la o adâncime de 4—5 m., pe stratul prin 

care apa nu putGa pătrunde. Dar nimeni n'ar ghici 

astă-di, când vede şesurile plăcute care duc 

la castel şi povirnişurile uşâre care cobâră, că 

tote aceste locuri sunt pline de canaluri cum e 

mâna plină de vine. | 

De-o-dată cu aceste lucrări, se făcură şi dru- 

murile care duc la. castel. Cel mai însemnat care 

plecă din şosea, merge pe malul stâng al Pele- 

şului. De partea despre munte are un zid de 

sprijinire înalt cât omul, care il apără de surpări; 

de partea ceealaltă e apărat cu un parmaclic 

elegant de fer, de a lungul căruia sunt inşirate 

lămpile electrice. 

Din jos de castel o punte de piatră din Carpaţi
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cu trei arcuri, încalecă Peleşul. Alt drum făcut 
pe malul drept al Peleşului, plecă de la gară şi 
urcă spre mânăstire, trece prin curtea ei cea nouă 
şi impodobit de acolo cu numele de: «aleea Carmen . 
Sylva» se întinde dealungul pădurii până ce a. 
junge la puntea de care am vorbit mai sus, unde 
se unește cu drumul cel care duce la castel. 

Deosebit de cele două şosele principale de care 
vorbirăm, parcul e brăzdat de alte drumuri de mai 
mult de 3500 metri: unele pun în legătură de- 
pendinţele castelului, altele sunt numai preum- 
blări de plăcere. | 

Nenumă&rate poteci sunt prin pădure. Una 
dintre ele urmeză cursul romantic al - Pele- 
şului şi se înfundă în strimtârea de a lungul 
micelor cascade, aprâpe până la stâncele de unde 
isvoreşte piriul; de aci sue în zig-zag până la 
«pajistea Reginei», situată la 1500 metri înălțime 
pe frumosul platoă unde paşte t6tă vara o frumâsă ci- 
“redă de vaci de Tirol. Acolo se află Şi o lăptărie 
model de unde se aduce laptele şi untul cel bun 
de la masa castelului. | 

Chioşcul de vînătâre, a fost transformat şi 
slujeşte, după ce s'a mărit, ca. reşedinţă moşteni- 
torilor corânei Prințului Ferdinand şi Prințesei 
Maria. Poporul i-a dat frumosul nume de foişor. 

În parcul castelului se află poarta cetăţii Vi- 
dinului, o rămăşiţă patriotică din răsboiul pen-
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tra neatirnare care se păstreză acolo; e găurită 

de glonţe şi de ghiulele ast-fel cum o smulseră 
soldaţii români din ţiţini ca să o dea ca cel 

dintâiă semn de victorie capului 'lor Regelui 

Carol. 

CI
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Mortea lui Constantin Brâncoveanu 

Ponstantin Brâncoveanu încă de mult ajunsese 

neplăcut Sultanului, pentru-că era înţelept şi 
prea iubit de toţi şi pentru-că adunase şi bogății. 

El pusese de bătuse şi bani de aur, ceea ce nu- 

mai Domnii neatîrnaţi au voe să facă. 

Se găsiră Gmeni destui cari să aţiţe mânia Sul- 

tanului. Printre alţii era şi un doctor grec, care 

slujise multă vreme pe Domn şi care cu prilejul 

aceasta îşi pusese ochii pe fata lui cea frumâsă, 

Domnița Ruxandra. El avuse chiar îndrăsnelă 

să o peţescă, dar Domnul cu mândrie, şi dispreţ 

l-a gonit. Grecul voi să-şi r&sbune pentru asta. 
Şi într'atâta se linguşi la Serai, în cât a ameţit 

capul Sultanului şi prigoni pe Brâncoveanu cu o 

viclenie neobosită. | 
Intr'o dimincţă Domnul se sculă, îşi spală faţa 

şi'şi pieptenă barba cea albă ca zăpada. Pe când 

ţinea încă în mână pieptenul de fildeş, vădu de
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odată că palatul e împresurat de Ianiceri, că 

paznicii palatului sunt desarmaţi ori înjunghiaţi. 

EI fa luat, prins împreună cu soţia, fiica lui, 

feciorii, nepotul şi cumnatul său Vistierul Vacă- 

rescu, 

Era înainte de Paşte. Fură tiriţi toţi la Con- 

stantinopol, aruncaţi în închisorea celor «Şepte . 

Turnuri» şi ţinuţi acolo până spre t6mnă. 

Brâncoveanu şi Văcărescu erau supuşi în tote 

zilele la cele mai înfricoşate chinuri, că nu voiai 

să spuie unde şi-au ascuns bogăţiile, căci Turcii 

nu găsiră cât credeai ei că vor găsi, cu tote că 

rescoliseră şi jefuiseră tote odăiie “palatului, Brân- 

coveanu trimisese o parte din avuţii la Veneţia, 

dar nu spusese acesta, cu tâte chinurile cele gro- 

zave, în cât citindu-le, ţi-se face părul măciucă 

pe cap. În stirşit Turcii înțeleseră că nu mai 

aveai ce dobândi de la denșii prin silă, şi îi înşti- 

inţară să se pregătescă de morte. 

Brâncoveanu adună pe feciorii săi în juru-i şi 

le vorbi ast-fel: > 

Şi bunurile şi viaţa ne sunt pierdute. Acum 

trebue să îngrijim, să nu ne pierdem şi sufletele! 

Fiţi bărbaţi, iubiții mei, şi nu vă fie temă de morte. 

Vedeţi, ce a „suferit Hristos pentru noi şi de ce 

mârte amară a murit? Rămâneţi tari în credinţă 

şi nu vă clătinaţi, nici pentru viaţa vâștră nici . 

pentru lumea totă!
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Cei patru tineri frumoşi stăteai în faţa lui şi 
îi ascultai cuvintele, pe urmă îi sărutară mâna, 
şi el se uită cu ochii luminoşi la ei, mândria 
vieţii lui, de la cari sperase fericire şi pe cari 
acum îi pregătea să mâră creștineşte. Când se uită 
la cel mic, care era încă copil, ochii i-se umplură 
de lacrimi, Atunci se audi sgomot în odaia de 
alături şi intră un Pașa care le porunci să mergă 
cu densul la Sultan. | | 

Sultanul şedea pe malul Bosforului într'un 
chiosc minunat, ce strălucea de aur Şi de pietre 
scumpe. . 

— Brâncovene, dise densul, adeverat este că 
ai vrut să te desfaci de împerăţia nstră şi să ţi 
faci ţara neatârnată? Spune?... Adeverat este că 
ai pus de ai bătut bani din bogăţiile tale? Spune, 
cum, cum ai putut lucra ast-fel, fără de teamă, 
par'că n'ai fi avut stăpân!.. Desvinovăţeşte-te |! 

— Deam domnit bine ori r&ă, zise Domnul 
Constantin, acesta numai Dumnezei o ştie, iar 
de am fost mare pe pământ, vedi acum ce sunt? 

— Brâncovene, mă&ssră-ţi vorbele! Sunteţi toți 
pedepsiţi cu msrte; nici unul din neamul t&k nu 
va scăpa cu viaţă. . 

— Cum o vrea Dumnezeu! Viaţa nâstră e în 
mâna ta! 

Poporul sta grămădit împrejur şi Brâncoveanu 
se uită la mulţime cu privirea liniştită. Intre ei
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văzu pe Doamna Şi pe fiică-sa, pe care Turcii le 
aduseră, ca să fie faţa la gr6znica privelişte — şi 
ochii lui se întunecară. 

—  Brâncovene, zise Sultanul, . lspădă-te de 
câinesca ta lege creştinescă şi îmbrăţişeză credinţa 
nostră împreună cu fiii tăi, ca să trăiţi şi să fiţi 
liberi! 

— Mai bine să se stingă neamul mei, de cât 
să me€ lapăd de sfânta mea credinţă! 

Sultanul porunci atunci să pue întâi mâna pe 
Văcărescu. El îşi plecă capul, iar hengherii i-l 
tăiară. 

După acesta, Turcii puseră mâna pe cel deal 
treilea fu al lui Brâncoveanu, un băiat înalt cu 
ochii negri şi cu mustăţile abia mijite. 

— Leapadă-te de credinţa ta, zise Sultanul şi 
te cruţ! | 

— Nu-mi face ruşine, vorbindu-mi ast-fel, zise el. 
Şi îngenunchiă, iar capul lui se rostogoli până 

dinaintea picioarelor tatălui seă. - 

Acesta oftă din adâncul inimii inimii Şi zise: 
Dâmne! facă-se voia ta! 

Sultanul arăta pe cel de-al doilea fii. Acesta 
căzu în genunchi în faţa tatălui săi. Bătrânul în- 
gălbeni de frică ca nu cum-va fiul seu să slă- 
bescă; dar el ridică spre d&nsul ochii s&i pătrun- 
detori şi zise roşindu-se : 

| Tată! numai eu ţi-am adus necazuri, ţi-am
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turburat viața din pricina inimii mele slabe şi 

sângelui mei iute. Nu pot să m& duc să dorm 

somnul de veci până ce nuţi voii săruta mâna, 

şi nu-ţi voiă cere iertare! 

__ Faţa b&trânului se însenină iarăşi şi blagoslo- 

vindu-l îi zise: | 

_— In ceasul acesta, ori-ce greşală e istovită, 

fetul meii!.. Du-te la Dumnezeu! 
Ingenunchiând îşi întârse şi acesta capul spre 

gâde. Cel mai mare dintre cei patru fraţi, a că- 

rui faţă voinicescă era înconjurată de o barbă 

mare, se uită la cadavrul fratelui seu şi îl podi- 

diră lacrămile. 

Sultanul băgă de semă. 
— Lapădă-te, fiul mei de legea ta, ţie ţie 

dragă viaţa, treci la legea nâstră şi o să-ţi fie 

bine! | 

Fiul lui Brâncoveanu păru că nici nar fi auzit 

cuvintele lui, ci scâse din haină o icoană pe care 

o purtase pe inimă. 

— Dacă îi e cui-va de aci milă de mine, să tri- 

meţă icâna acesta tinerei mele soţii. Ea să-i ajute 

când i-se va apropia ceasul morţii. 

Vocea îi tremura. Nici o mână nu se ridică ca 

să apuce iconiţa. Atunci el aruncă iconiţa la pă- 

ment şi o calcă în picidre, zicând: 
— Aşa încailea n'are să fie spurcată de voi, 

păgânilor!
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Pe urmă îngenunchiă, sărută iconiţa cea sfări- 

mată şi făcu el singur semn călăului să-i țaie 

capul, care, când căzu, stropi cu sânge pe Sultan. 

* — Brâncovene, zise Sultanul, un singur copil îţi 

mai rămâne, gândeşte-te bine! 

Brâncoveanu se uită la copilul cel plâpând, îşi 

v&du soţia leşinată, își vădu fratele plângând cu 

hohot, dar r&spunse fără şovăire: 

— Facă-se voia Domnului! 

—  Copile, zise Sultanul. Dă-te la legea nostră 

şi vei trăi! 

Ochii lui dulci cătară spre tatăl seu, parcă ar 

fi vrut să dobândescă de la privirea lui curaj şi 

putere. | 

__ Eă mor bucuros, tatăl! strigă dânsul cu 

voce limpede. Sunt mic, dar sunt din neamul teă! 

Şi se rostogoli şi capul lui. 

Atunci i-se duse şi puterea bătrânului, căzu în 

genunchi, trase la sinu-i cadavrele, le mângâiă şi 

le sărută, se jeli, îşi chemă copii drăgostos pe 

nume, pe urmă se ricică şi zise cu glas puternic: 

_—  Mi-aţi omorât, pagânilor, patru băeţi. Dum. 

nezeă să v& prăpădescă iarăşi şi iarăşi. Să vă 

stingă de pe fața pămîntului, cum se risipesc 

norii în faţa vântului. Loc să n'aveţi unde să fiți 

îngropaţi, nici copii să n'aveţi să puteţi mângâia. 

Fără odihnă şi fără pace să fiţi în veci!.. Aşa 

să maudă Domnul!
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Atunci Sultanul și Gmenii lui se mâniară, Rup- 
seră în bucăţi vestmintele cele bogate de pe trupul 
b&trânului Domn, şi începură să-i jupdiă pielea 
de pe trup. Nici un țipăt, nici un vaet nu ieși 
din gura lui în timpul acestui chin îngrozitor. În 
sfirşit, umplură pielea cu paie, o puseră într'o 
suliță şi o tăvăliră prin noroi, strigând: 

—. Ghiaur, câne de creştin! Iţi cunoşti pielea? 
Atunci Brâncoveanul mai ridică încă odată vocea 

şi dise: 
— Carnea mea puteţi s'o sfâşiaţi în bucăţi, dar 

Constantin Brâncoveanu more ca creştin credincios, 
părăsit de toţi, dar odihnindu-se întru Domnul! 
Şi dicend aceste cuvinte, îşi dete sufletul, 

Un copilaș, fiul fiului sei, de spaimă. îşi as- 
cunsese căpşorul în cutele hainei unei femei, Ca- 
lăul îl apucă de păr şi ținendu-l spânzurat în 
aer, întrebă: 

—— Să remâie în viaţă acesta, ori să mergă şi 
el după ceialali?. 

Atunci o ţigancă îşi făcu loc prin mulţime şi in- 
tinse un băețaş, zicând: 

— Staţi, că ăsta e nepotul lui Brâncoveanu; 
copilul ăla e al meu! 

Era doica care își da propriul ei copil călăului, 
ca să scape,pe cel din urmă al stăpânilor ei. ŞI 
se uită fără să-i dea o lacrimă, cum i-se jertfi 
copilul; apoi strânse pe sema:i pe cel scăpat şi
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făcend un jurământ sfânt, fugi cu el. Nevestele 
nenorociţilor fură scâse din închisâre, de unde şi 
plecară la Veneţia. Tocmai târziă se întârseră în 
țara lor. Una din fiicele lui Brâncoveanu, Domnița 
Balaşa, fusese aşa de grozav amărită, în cât fugi 
de tot din lume şi nu mai vru să mai audă de 
averea care fusese pricina atâtor nenorociri, 

„ Densa, cu partea ei de moştenire, clădi în Bucu- 

reşti, marele spital Brâncovenesc, lângă care se află 
un ospiciii şi o biserică frumâsă ce portă numele ei: 

«Dâmna Bălaşa». 

(Dugă Carmen Sylva). 

„39202.— Coşbuc, Fapte şi vorbe Pomăneşti» 
4 - . ul



Cântecul călăreților 

Român verde ca stejarul, 

Rîa de duşmani şi de mârte 

Să-mi trăiască armăsarul | 

„Și prin foc să me lot poarte. 

j 

i Sai voinzce, şi nechează, 

Ager, "mândru ca un dez 

Căci am inimă vitiză 

Șz credință "n Dumnezei. 

Cât mi-a sta mâna voinică 

Pe-a mea pală vitezească, 

Nabă grijă de nimică 
Zara mea cea românească.



Cu-al mei sufle! plin de fală 
Cu-al meri șoim albi! de spuine, 
În vrăşmaş voit da năuală 
De so duce vestea "n Zuma ! 

Sai dornice, şi nechează, 
Ager, mândru ca un desi 

Căci am inimă vitiză 
Și credință n Dumnezeii. 

PA fexandri).



Puterea de viaţă a neamului Român 

pi cari viseză şi trăesc în acel vis deşert, 

că Gre-când tot vor să aducă pe Român, ca 
să-şi despreţuiască limba şi să adoreze pe alta 

str&ină, cari nu se pot desbiera de ilusiunile lor 

că Românul va mai voi a se impăna cu penele 
străine şi vor înavuţi sărăcia acestor naţiuni în: 

gâmfate şi pretensive — depună-şi odată pentru 

tot-d'a-una t6te ambiţiunile r&u calculate, deştepte-se 

din visul lor şi nu să mai nutrescă cu ilusiuni seci 

şi amăgitâre. Că amin, amin le dicem lor, că mai 

curând va trece ceriul şi: pămentul, de cât să se 

mai prefacă Românul în cutare sai cptare naţiune. 
De Român ca naţiune dic, nu de Român ca in- 

divid ; că dacă 4 fost împrejurări, când câte un 

biet de Român, sai de fome, sai de golitate, sau 

de 6re-care ambiţiune, sau de vr'un alt calcul sa 

depărtat de tulpina naţiunii sale şi sa incopciat 
ca un oliv domestic în oliv s&lbatic, asta s'a pu- 

tut intimpla, pote că se va mai întimpla, şi pote 
că chiar în dilele n6stre să vedem cu ochii ase-
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meni întimplări ; să-i lăsăm în numele lui D-deu 
să-şi caute fericirea şi repausul inimei, unde le 

place şi unde spere&ză să le afle, — căci Românul, 

ca naţiune pe carele 17 secoli l'ai apăsat la pă- 

mânt în adevăr, dar nu l'ai rupt, nici lati smuls 

din rădăcina, şi deci înainte să mai trecă şi de 

17 ori câte 17 secoli, tot Român va r&mânea, de 

s'ar duce şi cu miile înstr&inându-se, asta ne e 

“credinţa neclintită şi sperăm că toţi, cei ce nu 

„tresc asemenea credinţă, nu se vor ruşina; căci 

mai mlădiâsă e tulpina ei de cât să se usuce, 

dacă se şi usucă multe şi ori cât de multe ra- 

muri din corpul ei; ca un ogor fructos, carele. 

este în stare nu numai a nutri grâul din destul, 
ci şi pălămida, căci pălămida se va arde, iar grâul 

se va aduna şi iarăşi se va semna, ca semința 

să nui 'lipsescă în t6tă eternitatea. 

Nu voesc a mă întinde mai departe, măcar că 

multe sar mai putea dice şi aduce din vicţa na- 

ţiunii, ce dovedesc invederat, că deşerte sunt tote 
sperările, ilusiunile, visele; în deşert tote sofis- 

mele şi maşinaţiunile tuturor, cari mai trag spe- 

ranţă, că dâr' dâr' din Român vor putea face alt 

popor nordic sau asiatic. Un razim al naţionai- 

tăţii române se formeză astă-di, şi noi sperăm 

că asemeni razeme se vor forma şi de aci înainte 
şi mai multe şi mai puternice. 

(7: Cipariit).



Apărătorii steagurilor. 

| Aa e scris în cartea soldatului : 
„Dacă vrun flăcăi sentârce din “luptă fără 
puşcă, ruşinea e numai a lui, dacă sar întârce 
fără puşci un regiment întreg, numai a regimen- 
tului e ruşinea păţită. | 

Dar când un regiment se'ntârce fără steag, ru- 
şinea e a oștirii întregi şi a ţării. Semnele de 
mândrie si de mărire ale oştilor sunt steagu- 
rile lor. | 
„Când ati plecat dorobanţii la r&sboii, ziceai 

str&inii care nu ne iubiai, că la cea dintâit isbire 
cu duşmanii, când va fi incăerare pentru steg, 
dorobanţii vor  asvirli steagul şi vor rupe-o la 
fugă. - 

Pote, nu credeati nici ei cele spuse. Puţintei 
la minte şi împăeanjeniţi la vedere trebuiau să 
fie streinii,. dacă jar: fi credut cu mâna pe inimă, 
că noi Românii suntem un neam adunat de pe 
gârlă şi nu ştim ce e mândria Şi cinstea.
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Nam cerut să ne credă pe cuvânt. Am dove- 

dit-o. Întâiă la redanul Griviței a treia di după 
sosirea oştilor n6stre la Plevna. Căduserăm ca 

dintr'un pom, nici vreme n'avuserăm să ne odih- 

“nim puţin, şi-am şi intrat în foc. | 

Tunurile nâstre bătea Griviţa, iar pedestrimea 
sta ascunsă prin văi, aşteptând năvala. Dar Turcii 

dintr'un redan ochiai cât era ziua în tunarii 

noştri, aşa că într'o vreme ni-i alungară de unde 

stăteau. Atunci Domnitorul a dat poruncă doro- 

banţilor din Vaslui şi din laşi să s'arunce asupra 

redanului, şi să scâţă pe Turci din el. Nu era. 
trebă uşoră. In redan erai mulţi păgâni, înapoia 
lor năpraznica redută a Griviței, iar mai în fund 

şi pe: de lături alte redute cu multe guri de 
tunuri. i 

Era ca şi cum dorobanţii ar fi trebuit să s'as- 

virlă drept în mijlocul puterii păgâne şi să prindă 
rădăcini acolo. 

Vasluenii plecară rupţi în dou. Inainte flăcăi 

răsleți şi trăgând cu -puşca, după ei companii 
strinse, cu baioneta întinsă. În mijloc aveati 
steagul. Sa 

Prin plâia de glânţe r&sbiră cu toţii până la 
redan. | _ 

Aici se încinse lupta voinicâscă, piept la piept. 
„Se dovedeau cu baionetele, cu patul puscii,
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cu dinţii, cu sugrumătura, cu trânta, cu piedica 

şi cu tote de câte işi aducea aminte. 

Turcii mereu se arunc asupra steagului. Se vede 

că şi ei credeai că pe steaguri românesci pui tot 

așa de lesne mâna ca pe un baţ din gard. Şi 
voiaii să ne facă de ruşine tocmai de la început. 

- Apărătorii steagului au fost trântiţi la pămint cât 
ai bate în palme. Sergentul-major Alecu Alexan- 
drescu.. a cădut cu capul crăpat de un topor. 
Steagul era în: mâna lui. Peste el se făcuseră cu 
toţii o clae peste grămadă, ca să smulgă steagul. 
După multă svircolire sergentul Scărlătescu smulse 
steagul şi eşi la larg. Flăcăii noştri alergau şi se 
îndesaui pe lângă el. Turcii se asvirliră din nou; 
Scărlătescu cădu străpuns cu baioneta, și iarăşi 
se făcură cu toţii clae peste grămadă, şi iarăşi 
mântuiră dorobanţii steagul, In -vremea svircolirii 
lor de aici, sergentul Dumitru Pungă dete cu 
ochii de un oficer turc. mititel şi slab. care se 
tot asvirlea cu ai s€i spre steag, r&sturnând cu 

„fie-care foc de revolver câte un Român. Pungă 
se asvirle la oficer, îl prinde de peste mijloc, 
aşa cum după horă prind flăcăii :pe fete şi le 
ridică în sus, îl suceşte odată în dreptă şi odată 
în stânga şi înălţându-l cât capul îl asvârli de o 
piatră ce era acolo, frângendu-l de peste mijloc. 
Şi acolo a r&mas oficerul. Dar şi bietul Pungă 
atât i-a fost, că tot într'aceiaşi clipă i-a tras un
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Turc cu patul puscii în ceafă şi l-a :culcat de 
veci. | 

Turcii mai slăbiră, căci trebuiai să-şi apere 

“sanţul în care începuseră dorobanţii să intre. 

Atunci vro dece flăcăi de ai noştri se făcură 

râtă pe lângă steag, şi fie-care se năzuia să-l 
ţie el în mână, aşa că toţi erai cu mâna stângă 
pe prăjina steagului, iar cu drâpta se apărau. 

Aşa îşi mântuiră dorobanţii steagul. In urmă 

intrară cu steag cu tot în redan, căci Turcii după 

ce cădură ca frunzele şi se v&dură copleşiţi: de 

voinicii noştri, se deteră îndărăt în reduta Gri- 

viței, improşcând de acolo pe Români cu glânţe. 
 Redanul a r&mas al nostru. La spatele lui s'au 

aşedat temeinic tunurile nstre şi acolo au r&mas 

ca un ghimpe în ochii Turcilor, până la sfârşitul 

Plevnei. Acesta era locul numit prin cărți «la 
movilă». 

Domnitorului nostru, când a audit ce bine s'aă 
purtat dorobanţii,. îi crescu inima. În tabăra ro- 

mânescă sai înveselit cu toţii. Acesta a fost cea 

dintâi luptă a Românilor, botezul de sânge, şi 

cu câtă isbândă! 

Imperatul Ruşilor a trimes cinci-zeci „de cruci 

de ale sfântului Gheorghe, ca să li se împartă 

celor. mai viteji dintre dorobanţi şi dintre tunari. 

ar Domnitorul Carol a decorat steagul regimen- 
tului şi printr'un ordin de di l-a lăudat cu mare
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Aaudă, şi l-a dat ca pildă tuturor regimentelor. 
Ai fost Vaslueni dorobanţii aceştia — regi- 

mentul 13 — şi de: aceea poetul Alexandri spune 

că Peneş Curcanul cel vestit a fost din Vasluiu. 
Sciţi cum începe poesia : 

Plecat-am nouă din Vasluiii.! 

Şi cu sergentul dece. 

Câţi ori fi trăind dintre ei.să aibă parte de 
tot binele, şi de-or fi cetind cartea acesta, să se 
bucure că vitejia lor o să fie vecinic pomenită 
prin cărţile neamului nostru. 

Dar povestea cu steagul dorobanţilor din Te- 
leorman ? 

Era la Plevniţa, într'o Vineri, cu o s&ptămână 
înainte de Stinta Paraschiva. Dorobanţii din Te- 
leorman, amestecați cu puţintei din Vlaşca, s'as- 
vârliră asupra redutei. 

Acesta era a treia încercare ca so cucerim. 
O isbise Şonţu şi Mărăcineanu, în diua luptei 
celei mari, apoi Nicolae lon la o săptămână 
după aceea. Nici de data asta n'am avut noroc. 
Cu tâte că mai intraseră în foc alte două regi- 
mente. Turcii îngrămădindu-şi . tâte. puterile asu- 
pra n6stră, ne-ati împins îndărăt, | | 

Pe căpitanul Gănescu lau tras Turcii cu căn- 
gile in şanţ la ei şi l-aă tăiat cu topârele. Tot
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aşa şi pe locotenentul Lemnea. Oficerii noştri 
S'aşternură câmpului răniţi. 

Intro vreme, aprope de şanţul redutei, ser- 
gentul [lie Petcu ajunsese cu steagul regimentului 
într'un loc primejduit. Cei ce apărat steagul se 
răriseră. Şi, iată; vine o schijă de obuz şi .r&s- 
tornă pe Petcu. Nu era mort, şi ţinea strâns în 
mână prăjina steagului. Dar numai prăjina, căci 
spărtura obuzului lovise steagul, rupendu-i prăjina 
sus de tot, tocmai sub pânză. 

Steagul a deruncat puterea obuzului a sburat 
departe şi a cădut pe câma şanţului turcesc, 

Turcii nu se mai uitati dupe steagurile n6stre, 
dar acuma, vedendu-l pe acesta cădut lângă ei, 
saă repedit să-l apuce. Cei din şanţ au intins 
cârligele după el,. iar un Turc mai apropiat în- 
tinsese mâna să-l: tragă în şanţ. 

Steagul, steagul ! strigară dorobanţii speriaţi că-l 
„pierd. Atunci sergentul Tâder Hristea se repezi 

- deodată spre steag, şi chibzuind că n'o să.] pote 
nici smulge aşa de iute din mâna Turcului, nici 
să-l apuce înaintea lui, sa trântit cât era de 
lung peste steag acoperindu-l cu trupul. 

Turcul care întinsese mâna, o trăgea repede 
îndărăt, căci Hristea i-o prinsese sub piept. 

L'au lovit Turcii pe Hristea cu cârligele în cap, 
dar el sa ridicat repede strigând: <E la mină 
copii !», a arătat dorobanţilor steagul. «După steag



băeţi> mai dise el şi săriră cu toţii înainte, în- 

flăcăraţi de vitejia iutelui sergent. | 

Şi mai era de gândit, să pâtă Turcii smulge 

steaguri din mână de voinici aşa de sprinteni şi 

de inimoşi ca Hristea? In tot r&sboiul noi n'ana 

pierdut nici un steag. Nu erai flăcăii noştri așa, 

de slabi, ca să aducă ţării atâta ruşine. 

Dar de la Turci am smuls destule steaguri. Şi 

după semnele vitejiei nâstre le-am fi smuls mai 
multe, dară nu le aveai. Osman dase poruncă 
regimentelor din Plevna, să-şi îngr6pe steagurile, 

"ori să le ardă mai bine, numai să nu cadă în 
mâna duşmanilor. Când s'a dat Osman prins, 

ne-a închinat şi câte-va steaguri, singurele pe care 
le avea. lar la Vidin, când sa închinat cetatea 
ne-am ales şi cu vr'o câte-va steaguri. 

Dar pe două, le-am dobândit cu puterea şicu 
vitejia, în luptă, le-am smuls din mâni de bărbaţi 

"voinici, nu le-am găsit închinate şi asvârlite jos 
maintea n6stră. 

lar întâmplarea smulgerii lor a fost aşa: 
Pe unul, mai mic, la scos din mâna unui Cer-. 

chez roşiorul Petre Mohor. Intâlnindu-se într'o 
di un escadron de călăraşi, pe câmpia Etropolului, 
cu o câtă. de Cerchezi calări, s'au isbit cu iuţime 

„şi-aii început să se taie cu săbiile. Să vede că 
Cerchezii erau anume trimeși cu steagul, să-l ducă 
unde-va.



Ai noştri ai pus pe fugă pe Cerchezi. In 

toiul isbirii lor, Cerchezul, care purta steagul în- 

făşurat pe umeti, a dat să fugă înainte ca să 

mântue steagul. Câţi va călăraşi i-au eşit înainte, 

iar Mohor şi-a repedit calul spre Cerchez. Acesta 

a isbit calul lui Mohor peste ochi, dar şi Mohor 

a isbit pe Cerchez în umăr şi a pus mâna pe. 

prăjina steagului. 

Caii se ridicară îîn două piciore. Mohor lă- 

sase friul pe comă 3 cu o mână trăgea steagul, 

cu alta isbea românesce::pe Cerchez. Acesta : 

ţinea friul cu dinţii, 'strângea într'o mână steagul 

şi cu alta trăgea focuri de revolver. Şi sai în- 

vălmăşit acolo amendoi, şi 'n urmă Mohor smul- 

se steagul, iar Cerchezul primind câte-va de chel- 

tuclă, a rupt-o la fugă. 
Cu celalt steag a fost lucru mai incurcat. Acesta. 

era şi mai vrednic să te osteneşti pentru el. Era 
un steag mare de mătase verde, cu ciucuri de 

aur şi cu aurituri pe mărgini. La mijloc avea 

semnul legii turcești, luna în chip de secere, cu- 

sută cu fir de aur, iar imprejurul ei erai slove 

turceşti cu învățături din biblia lui Mahomet, tâte 

de aur. Era vechii, şi după marginile cam ides- 

trămate se vedea că era purtat prin multe răs- 

bâie, 

Când au intrat după a patra năvală, vinătorii 

şi dorobanţii în Griviţa, steagul era în redută.
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După ce v&dură Turcii, că sa sfirşit cu ei şi 
că reduta e pierdută, au fugit spre Plevniţa şi spre 
tabăra de la Bucov. In zăpăcela lor, au întârdiat 
cu stegul, neducându-l la adăpost de cu bună 
vreme. 

Se făcu un vălmăşag de nespus în redută, 
Românii intrau, Ruşii năvăleaă, “Turcii parte se 
împotriveau, parte răsbeau printre ai noştri să 
fugă. Te îneca fumul de puşcă şi reduta era plină 
de morţi. 

In acel amestec de Gmeni, viînătorul lon Gri. 
'gore dă cu ochii de Turcul care purta steagul. 
Turcul năzuind spre un colţ de redută, ca să 
iasă la larg, alunecă şi cădu. Unii spun, că ar 
fi fost asvirlit depe parapet, -de ai noștri. Vină- 
torul cu baioneta pe pușcă sări spre “Ture 
să-l străpungă. Turcul, un om de vre-o patru- 
zeci de ani, înalt şi puternic de te înfiora, se 
întârse liniştit spre Român şi dete de câte.va ori 
foc cu revolverul. | | 

N'a 'nemerit, iar on Grigore îl străpunse cu 
baioneta pe sub furca pieptului. Până ce să apuce 
Grigore lon să smulgă steagul din mâna Turcului 
lar fi străpuns Turcii care sosiră, dacă n'ar fi 
sărit întrajutor alţi doi vinători, un căprar şi un 
sergent. Unul dintre Turci pusese mâna pe steag, 
în vreme ce celalalt ţinea. drumul vinătorilor. 

Turcul care apucase Steagul spunea mai târ-
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ii — căci au fost prins—că dacă ar fi apucat în 
mână steagul, avea de gând să-l ascundă sub 

“ manta şi să sară peste parapet. Dar, din nefericirea 

lui, Turcul cel rănit nu lăsa stegul din mână,- 
nici chiar tovarăşului săi. Vînătorii ati trîntit 

pămîntului pe amindoi Turcii, pe unul mort, pe 

altul rănit. Apoi au tras un glonţ în capul Tur- 

cului cu steagul, i-ai descleştat mâna şi-a luat 

steagul. E 
„A doua di maiorul vinătorilor, Candiano, cu 

tustrei vinătorii au dus steagul şi laă aruncat la 
picidrele Domnitorului. Iar Domnitorul le-a mul- 

țumit cu mare laudă. Însuşi împăratul Ruşilor se 

înveseli cu inima de smulgerea acestui steag. 

In vremea unei lupte pe sub dealurile Rahovei- 

un colonel, care cârmuia lupta, avea mare zor 

să trimetă o poruncă unor companii cari se bă- 

teau într'altă părte. El a trimes un câlăraş. A- 

cesta trebuind să trecă pe lor, deschis pe sub 

focul plumbilor turceşti, n'a scăpat de morte. La 

vădut însuşi colonelul cum a cădut jos depe cal. 

Jar calul a apucat câmpii speriat de sgomot. 

Colonelul a trimes alt calăraş. Acestuia îi îm- 

puşcară Turcii calul, și bietul om rănit şi el la 

frunte a cădut sub cal. 

Trimeţend pe al treilea călăraș, colonelul î 

dise: Fă ce scii, dar să duci porunca ! E nevoie.
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mare şi ne potopesc Turcii, dacă .nu dăm de 
scire companiilor ce trebue-să facă. 
__“Călăraşul a dat pinteni calului și a plecat. 
Când a ajuns în bătaia puscilor turcesci, el a 
descălicat, a dat calului drumul şi s'a întins „pe 
pămint. Ai noştri s'a uitat după el, cum se tira 
furişându- -se de la o piatră la altă, adăpostindu- 
"se merei, cum aștepta să trecă peste el unda 
de plumbi, căci Turcii îl luaseră la ochi, şi cum 
sărea de-odată asvirlindu-se după alt adăpost, 
cum se făcea brâscă pe după răzore. In urmă 
Yau pierdut din vedere. După vr'o doue. ceasuri, 
când îşi pierduseră cu totul nădejdea să-l mai 
vadă, iatăl că sosesce. Se tirise în câte şi în 
genunchi atâta drum, în cât i-se rupse mantaua şi 
tunica şi-i curgea sângele din câte şi din genunchi. 
lar când a ajuns la colonel, a cădut jos şi n'a 
putut să vorb&scă de obosâlă şi a arătat numai 
cu mâna spre cingătârea briului unde avea as-- 
cunsă hârtia pi” care. i-o dase ca „răspuns un 
căpitan. 

Asta va să dică “credinţă şi „împlinirea datoriei. 
Pe pieptul unui asemenea om stai aşa de fru- 
mos crucile Virtuţii militare. Nu scim care e nu- 
mele acestui călăraş, căci vrednic este să-l scie 
tâtă suflarea românescă şi să] pomenim în t6te 
dilele vieţii n6stre.



Nu e nimic aşa de frumos pe lume ca ţinerea 

credinţei, şi mai vrednic nu e nimic de cât 
împlinirea datoriei tale. lar călăraşul acesta să 
ne fie pildă tuturor. 

(G. Coysur), 
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Hora Plevnei 

Go *n Pieona Ş?21 vede 

Stai păgâni mii şi sute, 

Stai la pândă tupilafi 
Ca zăvogi de cei turbaţi. 

Las să şidă mari şi. maci. 

Trageţi hora, mei vornaci 

„Sus, în tabăra tuvcescă 

Dat-a tusa măgărescă. 

Rupetugoşii. crunt Iuşesc 

Cu ghiuleleu noi stropesc 

Las să crape, mici şi mari,. 

Tvageţi hora, mei tunari ! 

Jos în vale, pe câmpie, 

Bas- Buzucă de căsăpie
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2 Cerfheji mere cumpliți 
Rupi cu dinjii din vănafi. 

Las să rupă... rupe-i-aşi ! 
Zvageti hora, Căâtăraşi! 

Drua, nâptea gionții plouă, 
Zot pământu-i ud de vouă, 
Nu e vouă din senin, 

Cz e sânge de creştin, 

Las să plouă ca din nori, 

Zyagefi hora, hoşzori ! 

Faca me!... din parapete 

Vine-o scrâfă ca să fete 

Opt godaci şun godăcel 

Zozi cu ritul de otel. 

Las” să, fete mii de mi... 

Tragefi hora, mei copti! 

Ne-a veni şi nouă odată 

Pa de piată şi vespiată 

Sâ-/ aducem fa amau 

Pe Gaziul de Osman. 

Vae?... ara... da Balcani? 

7; ra gezi Hora, mei Curcani !
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Cât e negru cât e spe e 

Mortea ştde Pânditove 

Și prin şanturi şi prin ripi, 

SE fot bate din arzi. 

"Las să dată până mâni.... ă 
Tragefi hora, mei Români! 

. 

(PV. Atexandri). 

  



Istoria patriei 

rebuinţa istoriei patriei ne este neapărată chiar 

pentru. ocrotirea drepturilor! nâstre în potriva 

naţiilor străine. | 

Neavând istorie, fie-care popor duşman ne-ar 

putea dice cuvintele lui Aaron: «Inceputul ce ai 

este necunoscut, numele ce porţi nu este al tii, 

Schimbă-ţi numele, sau priimesce pe acesta ce 

ţi-l dai eu, rădică-te şi du-te din pămîntul pe care 

locuiesci, căci nu este al t&ă, şi nu te mai munci 

în zadar, căci tu nu poţi fi mai bine de cum eşti». 

Şi în adevăr, tâte aceste cuvinte, ni sai dis de 

către străini; începutul nostru. ni s'a: tăgăduit, 

numele ni s'a prefăcut, pămîntul ni s'a sfişiat, 

drepturile ni s'au călcat în piciore, numai pentru 

că n'am avut consciința naţionalităţii nostre, nu- 

mai pentru că n'am avut pe ce să ne întemeiăm. 

şi să ne apărăm dreptăţile. Când aş fi aşa de no- 

rocit să întăresc mai mult în inima d-vâstră in-
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teresul pentru istoria patriei, m'aș fali, că am 
sporit în d-vâstră şi iubirea către patrie şi că, 
prin urmare, am contribuit la păstrarea naţiona- 
lităţii; căci, ce pâte mai mult să ne-o păstreze, 
de cât acestă istoriă, care ne arată ce am fost, 
de unde am venit, ce suntem şi, ca regulă de 
trei, ne descopere şi numărul necunoscut, ce avem 
să fim! 

O asemenea carte ar trebui să fie pentru noi 
aceea ce Iliada eta pentru Greci. Şi să mă cre.- 
deţi, domnilor, că şi istorie nâstră are întemplări, 
are portreturi, cari nici de cum n'ar r&mânea mai 
Jos de cât eroii celor vechi, dacă acestora li s'ar 
scote aoreola poetică, cu care geniul i-a înfru-. 
museţat. 

_ (Cosălniceanu)



lon-Vodă cel cumplit 

ŢI eeasuina Alexandru. Il, Domnul Valahiei, în- 

„doit haraciă pentru domnia Moldovei, Selim II 

împeratul turcesc, bucuros a primit făgăduinţa şi 

a trimis la lon cel cumplit din Moldova sol, că. 
ori să lase Moldova aceluia care vrea să'l dea, 

ori almintrelea se va mazăli cu puterea. lon tur- | 
burându-se de o poruncă ea acesta, ai. răspuns 

solului turcesc, că despre aceia se va înţelege cu 

țara, căci ţara e care trebue să plătescă darea aceia 

şi adunând, boeri le-au spus pofta împeratului şi 

le-ai dis, că de au inimă şi ei, el însuşi este. 

gata a suferi tâte cu denșii, numai să se pâtă 

mântui de jugul turcilor. Boerii încă ai r&spuns, 
că şi ei sunt mai gata a suferi tote, de cât a 
înălța haraciul, şi făgăduindu-i ascultare deplin, 

ei au şi întărit cu jurâmîntul lor. | 

lar vorbele lui lon-Vodă al Moldovei cătră bo- 
eri şi către ostaşi aceste au fost:
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«Dragii mei boeri. şi voi iubitele mele slugi! 
«Greul de astă-di întrece tote grelele de mai 
«nainte. Lăcomia Turcilor cereun haraciă îndoit. 
«De-l vom da, ei nu vor zăbovi de a ne stârce 
«şi mai mult, până ce ne vorstinge cu totul, căci 
«acesta o vrea păgânul. 

«De nu vom da, ne aşteptă r&sboiii, stricarea 
«ţărei, toc şi sabie. 

«Socotiţi-ve şi alegeţi. 
«Supunendu-ne orbesce vrăsmaşului nostru, vom 

«peri de sigur, şi vom peri ca mișei; sculându-ne 
«asupră-i chiar de nu vom isbuti pentru păcatele 
<n6stre, tot încă vom avea mângâerea de a peri 
«bărbătesce, noi, femeile nâstre, copii... cu toţii! 
«Voi ştiţi că haraciul nu-l plătesc ei, ci voi şi ai 
« voştri. 

«Puțin dar mi-ar păsa, de nu mar durea inima 
«pentru ţâră | 

«Mi-e milă de voi, şi pentru voi îmi voiu pune 
«capul mei, dragilor mei tovarăşi ! 

«Să chemăm pe Dumnezei într'ajutor, ca să 
«plece pe vrâşmaşii noştri sub picârele nâstre. 

«Să trăim slobodi, ori să ne piară până şi 
<urima nâstră ! 

«Fiţi cu mine, şi cu noi va fi isbânda!. .» 
Inţelegend acesta împăratul Selim II a trimis 

oşti turcesci întru ajutoriă prinţului muntenesc, şi 
i-a poruncit, că împreunându-şi cu el oştile sale,
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să scâtă pre lon din Moldova, şi să pună în locul lui. 

domn pre fratele seu Petre. Aşa la forte mare 

resboiă ai venit ambe părţile în care l6n. cu ai 

s&i şi cu ajutorul cazacilor de vr'o câte-va ori a 

zdrobit pre protivnicii s€i, au jefuit vr'o câte- 

va cetăţi şi intrând în Valahia forte grâznica pră- 

dat-o şi a ars-o, nepărtinind cuiva, încă. nici dobit6- 

cele, cu atâta nebăgare în samă, de ori-ce pradă 

care t6tă o da ostașilor săi, în cât îmbiindu'l un 

başa, carele căduse rob și era de mare stat, ca 

să se pâtă rescumpăra, cumpănindu-se pre sine 

de şesă ori, de dou€ ori cu aur, de trei ori cu 
argint, odată cu petre scumpe, n'a vrut lon să 
primâscă tâte acestea, ci lati tăiat tot fărime. 

Lăsând maipre urmă norocul pre lon. şi văden. 

du'l 6re carele dintre povăţuitorii lui, pre carele îi 
stricase turcii cu mulţi bani, la atâta au ajuns, 
de sai dus cu 30,000 asupra 200,000 de pro- 
tivnici, găndind că sunt numai 13,000. Aci în- 

conjurat fiind, după mare luptă şi versare de 

sânge, lon a trebuit să se dea prins, în 11 lunie 

din anul 1574, sub condiţiile acestea, pre care 

ai jurat protivnicii de şâpte ori, pentru mai mare 

securitate, ca ai sti să se slobâdă nevătămaţi în 
pace, şi el încă nevătămat să se ducă înaintea 

împ&ratului Selim II pentru că mai avea încă ca 

la 20,000 de ostaşi. Totuşi başa cel mai mare . 
a spintecat pre lon pentru un. r&spuns cu.su-
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meţie dat şi ianicerii i-au tăiat capul. Iară 'tru- 
pul lui au legat de dou& cămile, şi bătând do- 
bitâcele aceste, aşa l'a rupt în două: capul i lau 
pus într'o suliță, şi trupul lui Pai tăiat tot fărimi, 
apoi cu sângele şi-au uns sabiile şi şaă adăpat - 
caii, rugându-se prorocului Mahomet că să le dea 
și lor inima ca aceia, cum at avut Jon. Mol: 
dovenii câţi mai rămăsese, toţi sai tăiat îm po- 
triva jurămiîntului. Cazacii îndemnându-se unul pe 
altul, s'aurepedit asupra turcilor şi în bătaie ai pierit 

Vitejesce. Așa s'au făcut Domn Moldovei Petru, 
fratele domnului muntenesc cu haraciul cel prea 
mare. e 

(După Șincai și B. P. Ifazdăit).



Jurământul plăeşilor moldoveni. 

JV Orlea. ne vine dar nu ne pasă! - 
- Mortea "n văsboaze noi o dorim — 
Mârlea vitiză este frumăsă. : 

„ Yurăm cu fofii ca să murim. 

Lt 

Pentru Mollova ce pătimeşte 
Pentru Moldova care-o iubina, 
Pentru Moldova ce ne priveşte 

FYurăm cu toții ca să murim ! 

Zu fară dulce, vrâmâi cu bine ! 
fară iubită, noi ne Jertfna ! 
Dragă Moidovă, noi pentru tine 

Jurăm cu fofiă ca să murim ! 

(Alexandri).



Cântec din Basarabia 

Pie verde măr roșcat 

Fi de când mam apucat 
Multe ţări am mai umblat : 

Ca Moldova nam aflat — 

fară bună şi Gajină 
De dușmani -nare hodină. 

Cine nu-i da el în fară, 

N'are Iomnă, nare vară 

Numai dor şi jale-amară. 

Cui e voza să dorescă 

Zreacă n fara muscălescă 

Să vadă şi să dovescă 
Să-şi fue casa pe mal 

Și să ducă dor şt-amar ! 

(Poporal).



Biserica Trei-lerarchi 

I” epoca domniei prinților români — de la Dra- 

GJ goş şi de la Radu-Negru până la Fanarioţi 

— se găsesc fapte eroice, măreţe ori crude, care 

aduc grâză şi mirare. 

Cei mai mulți Domni buni sai deosebit prin 

iubirea de ţară şi de neam, şi mai ales prin cu- 

cernicia lor. Chiar şi astă-di creştetele dealurilor 

sunt încununate şi oraşele sunt s&mănate de bi- 

sericile, ce ei aă rădicat întru mărirea A-tot:- 

puternicului, şi fie-care dintre zidirile acestea erai 

semnul vre-unei isbânde asupra duşmanilor puter- 

nici, de cari era înconjurată România. 

Unul dintre Domnii scumpi în amintirea viito- 

rimii a fost şi Vasile Lupul din Moldova. El în-



tâii a întemeiat şedle, a pus să se traducă şisă 
"tipărescă cărţile în limba patriei, el în sfirșit 
aduse moștele sfintei Paraschiva, pentru care dete . 
trei sute de pungi de bani, şi le aşeză în biserica. 
zidită de dinsul în Iaşi. | 

Acestă biserică, numită Trei-lerarchi sau Trei- 
Sfetite, este cea mai frumâsă biserică din tâtă Mol- - 
dova şi a fost zidită după. chipul şi asămănarea 
celei de la Curtea de Argeş din Muntenia. Cea 
de la Argeş e cea mai strălucită biserică a între- - 
gului neam românesc, iar Trei-Sfetitele a doua. - 

lar od6rele ei sunt de neîntrecută bogăție. Lu- 
minările ard, în mijlocul bisericii, într'un policandru 
de aur, cu opt braţe, în chip de coronă. Şi pe 
fie-care sfeşnic dintre cele opt se vede jos capul 
bourului şi stema domnâscă. lar preoţii cetesc dintro 
evanghelie îmbrăcată tOtă în aur, lucrat in flori 
cu măre meşteşug, şi, când cădelniţeză Mitropo- 
litul, el are o cadelniță de aur. 

Acâstă biserică ne. aduce aminte de ziditorul 
ei şi de vremea de atunci! Fumâsă poveste are 
Vasile-Voda Lupul şi vecinic îi va fi pomenit nu- 
mele. Căci el a fost cel dintâiă Domn .al Mol. 
dovei care a isgonit din biserici limba sirbescă şi 
a înlocuit-o cu limba părinţilor noştri. In Trei- 
lerarchi au -avut Moldovenii fericirea s'audă în- 
tâiaşi dată făcendu-se slujba în limba lor, -nu într'o 
limbă pe câre n'o înţelegeaă.
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Pe vremea lui Vasile-Vodă s'a făcut cea din- 
tâiă şcolă românescă în Moldova. Vasile-Vodă a 
dat legi româneşti, â făcut cea dintâi tipografie 
şi a tipărit „cărţi bisericeşti în limba nâstră. 
Pân' atunci numai puţini preoţi de-ai noştri puteai 
ceti psaltirea şi rugăciunile, căci erau scrise numai 
sirbesce. Dar Vasile-Vodă le-a dat Românilor 
cărți românești. EI a deschis cea dintâi şcolă 
românescă în Moldvoa — şi astă-di stă șcâla lui, 
şi e numită cu numele s&ă. 

“Intemeietor al -şcâlei şi al bisericei româneşti 
în Moldova, a fost Vasile Lupu. El în Moldova, 

„ca şi Mateiu Basarab în Muntenia, doui Domni, 
cari ai trăit de-odată, ai avut aceleaşi gânduri 
şi acelaș: dor, de-aş vedea neamul rădicat şi 
mărit. i Pa 

Biserica Trei-lerarchi a fost martur al tuturor 
aptelor, une-ori mari, alte-ori jalnice, ale Moldovei 
timp de dou€ sute de ani. 

Turnul clopotniţei, de-asupra porţii, e cel mai 

înalt din tot laşul. Până nu de mult slujea ca foişor 

de foc, iar clopotul cel mare nici-odată n'a sunat | 

într'o dungă, fără să pue tot oraşul în mişcare. lar 

de câte-va ori când poporul nu mai putea să mai 

sufere asuprirea şi r&ul Domnilor greci, se audia su- 

netul clopotului de dandana.. Atunci mahalalele 
îşi vărsau gl6ta peste oraş, şi nici mulţimea nu se 

liniştea, nici clopotul nu tăcea, până când poporul
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nu se vedea scăpat de reutăţi şi uşurat de împi- 
lări. Astă-di vremurile s'aă îmbunătăţit şi clopotul 
nu mai cântă a rescâlă. Cântecul lui chiama nu- 
mai la rugăciune pe cei credincioşi. 

(Wegruţi, î. Z, 283.) 

 



Suceava, cuibul Moldovenilor. 

Secara este oraşul sfint al Moldovenilor. 
Din ea au luat naştere întâile lor porniri de 

mărire şi “împuternicire ca naţiune. Fruntaşii lor 
Voevodi din Suceava pornit-ai în dese rînduri 
cu sabia în mână, în capul pedestrimei înglo- 
tite, «cu multe steguri şi buciume», să-şi a- 
pere Moşia de încălcări duşmane şi să-i întindă 
hotarele pânăn Nistru şi Mare. Din Suceava, în 
vreme de restriște, se înălțai cele mai ferbinți 
rugi de biruinţă, pe când bine credinciosul ostaş 
moldovean îşi jertfia viaţa, ca prinos pe altarul 
Patriei. 

Cetatea Sucevii a stat aprope trei sute de 
ani ca nebiruită Capitală, de ale cărei puternice 
întărituri mulţi duşmani avură să se lovescă. 

Si astă. di, cu t6tă starea în care a ajuns, Su- 
ceava e un oraş în care odată pe an îşi dau în- 
tilnire fraţii fraţii lor: Românii bucovineni, basara- 
beni, moldoveni şi chiar transilvăneni. 

"3929q — Goşduc. Fupte şi dorde vemiitescă. 13
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Credinţa nestrămutată a Românului în mult 
bine făcătârea putere a Sfintului loan cel Nou ocro- 

titorul Moldovei, cum şi obiceiul păstrat din vechi 

vremuri, fac ca Românul mărginaş să vină cale 

lungă spre a-și mai întări sufletul, cu amintiri 

din gloria trecută, în acestă sfintă cetate a ro“ 

mânismului. 

Aşezat pe câsta dealului, orașul Suceava în- 

făţişeză ochiului una din cele mai frumâse posiţiuni ; 
cu casele sale mici şi văruite, pierdute printre gră- 

dini cu pomi roditori, cu bisericile sale betrâne 

şi măreţe, al căror întunecat vestmiînt: îţi umple 

sufletul de respect şi linişte; cu. ruinele dimprejur 

care îţi renasc viaţa trecutului şi o întregă: lume, 

ce sa perindat odini6ră pe dinainte-le, cu bătăi 

„de inimă mai. repezi, pentru neam şi moşie. 

De pe culmea cea mai înaltă a dealului, de 
la Zamka, ochiu! îţi înnâtă ori pe undel-ai plimba, 

printre câmpii şi dealuri acoperite cu îmbelşugate 

roduri, pe când lângă tine, colea, sub muchea 
ponorită a colinei, pe şesul lung şi subțirel, 
liniștita apă a Sucev:i îşi mână neîntrerupt un- 

dele-i albăstrii, la vale, printre rizătâre sate şi 

tîrguşore. | 

Mărcţă privelişte  desfăşâră vederii acestă 
culme incântătâre, în virful căreia Zamka, astăzi 

o posomorită mânăstire armenâscă, îşi înălță cele 

două turle îmbătrinite. |
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Aci, în Zamka, s'a păstrat în. vremuri grele 
odorele sfinte ale Bisericii. De aci se vestea ob- 
ştea că dușmanul se apropie şi nevoile ţării îi 
cer jertfă şi. bărbăţie. 

De aci, departe, în negura zării, spre Sâre- 
apune, se v&d fermecătorii munţi ai Câmpulun- 
gului, ce despart «vesela grădină a “Moldovii» de 
«mândra ţară a Ardealului». 

Din-colo de apa Sucevei, ocolită de colnice şi 
de sate, vechea mănăstire a Dragomirnei îşi în- 
alţă turlele, pe când drept în faţa oraşului, în 
capătul cel mai alungital dealului, acolo unde co- 
lina se taie în loc, se zăresc ruinele vechiului cas- 
tel domnesc, de unde vulturescul ochiă al voe- 
vodului moldovean se rotea în cele patru părţi 
ale lumii ca să vadă de unde vine duşmanul să-i. 
ameninţă moşia. 

Acest castel se crede a fi fost zidit parte cu 
parte, că mai întâii Alexandru cel Bun, în lunga 
sa Domnie, lar fi întărit mai bine şi că. apoi. 

Ştefan cel Mare l-a desăvirşit. 

Intăririle cu care a fost înconjurat, aşezarea lu; 

în loc greu de străbătut cum si: trăinicia zidăriei 
au ocrotit în dese rînduri, în zile de mare cum-. 
pănă, familia domnescă a Moldovei. 

Grosimea - zidurilor şi mulţimea lor arată pe un 
uriaş fără temere, de care putea să se lovescă totă.. 
şleahta polonă, tâtă - glâta ungurescă, turcescă ori:
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tatară! De la Zamka, la vale, pe costişe, se în-. 

tinde oraşul. 

„Iată, în josul tirgului, drept în faţa castelului, 

biserica Mirauţilor, un odor nepreţuit, cel mai 

vechii şi mai sfint altar al Sucevii. | 

O, unde sunt vremurile acelea, când în dile 

de sărbătâre se deschidea porta Castelului de pe 

malul celalalt şi aleşii neamului, într'un roiu de 

curteni şi alaiti de slujitorime, se îndreptaă pe 

punte, la vale către sfîntul lăcaş, în sunetul clo- 

potelor de la o sută de biserici! | 

Frumos o fi fost când, din ţinuturi depărtate, 

bunul Alexandru, aducând în acest lăcaş moâştele 

Sfintului loan ca să fie de pază Statului şi scau- 
nului, de fericire IDomniei şi întărire legii, ese îm- 

bracă în chlamidă domnsscă, își puse cor6na pe cap 

şi apoi dimpreună cu Dâmna sa Ana, cu Mitro- 

“politul Iosif, cu archierei şi tot clerul bisericesc, 
cu întreg divanul Domnesc, precum şi cu mulţi 
alţi boeri aleşi şi o mulţime de poporii ieşi întru 

întimpinare cu făclii aprinse cu tămâie şi cu mi- 
ruri bine mirositâre». 

„Tot în mijlocul oraşului se află biserica lui 

Petru Rareş, Sfintul Dumitru. In faţa acestei bi-. 

serici se afla odiniâră Palatul domnesc din Su- 

ceava; în apropiere se află şi mica bisericuţă ru- 

„sâscă Voscrisenia (invierea), zidită de pi6sa Dâmnă
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Ileana soţia lui: Petru. Sfintul Nicolae, loan Bote- 
zătorul, Adormirea sunt de asemenea biserici vechi 

româneşti. | | 

Suceava şi-a luat mare avînt chiar de. la. des- 

călicătâre, ca apoi să strălucescă măreț în cursul 

vremei, ca legăn al Moldovenilor. Infloritor şi în- 

tins oraş! «Suceava avea pe valea dealului un 
suburbii fârte măre. Afară de Curtea-domnâscă. 

şi casele boierilor, se numeraă aci patru zeci de 

biserici de piatră, mai multe de lemn, şi ca la 

14,000 de case. 

«Se mai socoteşte că pe atunci locuia în Su- 
ceava la o sută de. mii de locuitori şi mai mulți 

oşteni de strajă; iar împrejurul acestui mare oraş 

domnesc era tainiţa, tării, şanţuri şi pălănci pu: 

ternice, deosebite de cetățuile zidite din laturile 

lui, ce ocroteaii oraşul ca nişte scuturi nevătă- 

mate de nici o armă, dacă boerii sait oştenii: ne- - 

mulţumiţi sau nemulţumitorii Domnului nu _vicle- 
neai şi nu vindeai cetatea duşmanilor, saă dacă 

duşmanii nu o găbuiaii cu jitniţele deşarte de 

'pâne». 

Tâte paginile ilustre ale istoriei Moldovei, de 
la întemeierea ei până la loan Vodă cel cumplit, 
sunt legate de ruinele Sucevii. 

In Suceava se opreşte cel -d'intâii Dragoş, în- 

focatul vînător, să facă ţară nouă în mijlocul săl- 
bătăciei. Voinicii lui Dragoş şi urmaşii lor au mă-



— 198 — 

rit şi aă înfrumusețat cu clădiri alese vechiul scaun 
de Domnie, şi înconjurându-l cu tării multe îm- 
potriva duşmanilor, îi aşezară temelie neperitâre 
pentru. neam. 

Şi au înălţat sute de biserici, unele mai mândre 
de cât altele, şi le-ai înzestrat cu avuţii întinse, ca să 
le fie de pomenire şi de întărire credinţii şi nea- 
mului. In. Suceava îşi pun corâna pe semeţele lor 
capete cei d'întâi Voevodii moldoveni. 

Din Suceava plecă în 1422 cei patru sute de 
voinici sub comanda spătarului Coman, şi, mânaţi 
de dorul de-aşi vedea înnalțat numele Patriei şi 
pe cel al bunului l6r Voevod, cu vrednicie şi is- 
teţime lovesc pe Cruciaţi în depărtatele ţinuturi 
ale Marienburgului. 

Sub acest Domnitor Suceava merge cu paşi 
repedi spre mărire şi înfrumusețare, printr'o__te- 
meinică întocmire a dregătorilor ţării. Capitala vede 
întâia sc6lă înaltă, iar Moldovenii, «primesc pri- 
mele lor legi». 

Dar iată că sârele Moldovei, pe care somnul 
nu-l ţinea, odihna- nu-l încălcea, «cu sabia în mână 
își puse pe cap în Suceava, în 1457, corâna ta- 
tălui sei, după ce mai întâiii cu voia tuturora fu 
ales de Domn la locul numit Dreptate. 

«Pre voi, locuri roşite de sângele vrăşmaşilor, 
vE chiem martori! Voi spuneţi mărirea sufletului 
seu. Voi ale lui biruinţe, voi a lui vrednicie ară-
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taţi!... și Suceava vede pe acest erou alergând 
cu mânele întinse la altarul lui Dumnedeă, înge- 

nunchind şi dicend: «Tu ai biruit Dâmne, a ta 
este isbânda: eu sunt o nimică înaintea ta !» Căci 
ştia el,că în zadar se ostenesce cel ce priveghiază, 
dacă nu păzeşte Domnul cetatea. Veniţi acum, 
o voi care vE lăudaţi în puterea braţului vostru, 
şi vedeţi cum vitezul acesta este mai grâznic cu 

rugăciunea în gură de cât cu sabia în mănă». 
Cu 80,000 Poloni, în 1497, loan Albert, Cra- 

iul, se opinteşte în zadar vreme de dou luni să 
dărapene cuibul moldovenesc. Cetăţenii ei. se 
apărară bărbăteşte şi ceea ce stricaă tunurile Polo- 
-nilor ziua, ei astupat n6ptea cu pămînt, scânduri 
şi pietre. 

Dar vremea trece şi Sucevenii se adună cu toții, 
mic şi mare, să asculte în adincă tăcere ultimele 
cuvinte ale iubitului lor Voevod, ca apoi în şirâe 
de lacrămi să tânguiască trecerea lui din viaţă. 

Sucevenii se înfidră de crudimele lui Ștefăniță 
Vodă cel tînăr, feciorul lui Bogdan, ca apoi cu 
adîncă durere să fie martori în 1538, după fuga 
lui Petru Rareș, cum boerii ţării cad în genunchi 
înaintea Sultanului, pe când acesta le pune pentru 
întăiași dată Domn cu de-asila pe Ştefan Lăcustă, 
care e ucis apoi în foişorul din Cetate. 

În timpuri rele, cruzimile lui Ştefan cel tîner 
încercările de stricare a obiceiurilor țării şi a
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_legei de către Iacob Eraclide, uciderea lui Şteian 
Tomşa, faptele lui Alexandru Lăpuşneanu, a că- 

rui domnie «în sânge zamislită, în sânge trebuia 

să înndte până la capătul ei», ridică până la cer 

strigăte de desnădăjduire. 

Cea din urmă bucurie simte acest oraş, când 

vitezul Mihai îşi vede aci încununată de isbândă 

înflăcărata-i dorinţă de a inchega neamul lui într'o 
Singură ţară. 

Zadarnică bucurie ! 

Între Suceava de adi şi cea de odinidră e 
aşa de mare, deosebire în cât ţi se ia speranţa 
de reinviere a acestui oraş, care acum patru sute 

de ani era temut şi respectat de cei mai aprigi 
şi iscusiţi generali. 

Amărită şi prigonită peste semă, Suceava, ca 

şi întrega Bucovină, are tot dreptul să-şi dică jal- 

nicul cântec, alături cu poetul s&ă popular: - 

<Plină-s plină de străini, 

Ca şesul de mărăcini. 

Plină-s plină de dușmani, 
Ca Putna de bolovani.» 

(D. Seraba)..



La Smârdan 

« „PMeam român, vezui odată 

« Oastea Domnului Muhaztt — > 

Zicea Dunărea ntristată 

« Fulger însaluuci erai! 

« Și-alergând prin cer furtuna 

« Cânta vorbe româneşti — >» 

Astă-zi stai, şi-ascult într una, 

e.Sz me ut şi nu mai eşti!» 

Dar abia rosti cuvîntul 

Dunărea vutnd prin văi, 

Sz vezu gemend pămîntul 

„Și de cai şi de flăcăi.



Zornel auzi prin zave 

Cum să nchiapă stol cu stol 

Și năpraznica răsare 

Ostea Domnului Carol. 

Yalnzc tu-ţi doineşti durerea 

Dunăre, şi iatacum! 

Din mormânt ieşi puterea, 

Șz 'nzădar îi stai în drum. 
Trec voinacii peste tine, 

Mersul lor e sbor de fulg, 
Și din mânile străzne 

Steaua. bbertății smulg. 

Zrăsăviră iuți Românii 

Căci aminte şi-a adus 

Cât sai străduil. bătrânii 

Steagul să ni-l fie. sus. 
Câte plângeri ne "'ntrerupte 

În mormiule-or fi vărsat, - 

Că nepotii fug de lupte 

Și că steagul e 'nchinal. 

Dunăve-ai vedul Smârdanul 2 

Spune-o lu, so spui şz ed. 

Și noi ştim lovi duşmanul 

Și n Români e Dumnezeri.



Șfm şi noi găti cununa 

Viteiei ce-o dozneşti, 

“Șz când urlă "n cer furtună 

Cântă vorbe româneşti. 

Za Smârdan — aşa vru Domnul — 
Morii dintraceastă gi 

Vor avea cu spaimă somnul 

Șz-azurând se vor trezi 
Apărându-se cu mâna 

Ca de-un tăinuit dușman, 

Vor muşca gemend  fărîna 

Ca şin luptă la Smârdan. 

Că 'mlraceca di cumpălă 
Wavu milă nici un rost, 

9 mânia văsvrătetă 

“Lege tuturor ne-a fost. 

Astfel ca veznd pertrea, 

Însuşi Dumnezeii de sus 

Galben şi ntorcend privirea 

Mâna peste ochi şi-a pus. 

La Smârdan pe unde drumul 
Da dea-dreptul spre vrășmaşi 

Risipeai cu mâna fumul 

Ca să vezi la-patru paşi.
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a 
intrun Jad fără de nume 

Unde-ai voştri iuți pătrund 

Nu era nici cer nici lume 

Numai noapte fără und: 

Șzulr acel noian de ceață 

Dorobanti dând de-un vii 

Ai trecut prin stoi de g9hiață 

Și prin apă până m brâii. 

Rîi de apă — Prut să fre — 
Cum era să-i fie 'm doc, 

Dacă na putul să-i fie 

“Dia vedute-un vâă de „foc. 

La Smârdan de-un gând cu toții 
Fostam braf pustiitor, 

Si murind ai dat nepoţii 

Mâna cu strămoşii lor. 

N'ai avul mai buni tu, Bane, 

La Călugăreni în văi, 

Și la Racovej, Ștefane, 

Nu-ţi erai măi tari ai tăi! 

Deo venz din noi uodată 

Vuet peste-al tăi pământ, 

fară dragă şincercală, 
Von ruga fe Domnul sfânt



       
— 305 — - - 

  

SI Nu ntralt chip să ne pjule | : 

E Ca să '"ufyângem pe dusmart. a 

| De cât dându-ne virtute 

i „De flăcăi ca. la Smârdan! * 

  

(G. Costur). . LL ' 

   



„Mama răniților“ 

eți fi sciiud de prin cărţi ori din povestirea 
celor ce-ai făcut gesboiul, că pe vremea când 

-inii de Români zăceau prin spitale de isbitura 
glonțului turcesc, era o femee din neam de regi, 
cu inimă de înger şi cu sufletul întreg pornită spre. 
măngâierea celor cu griji şi spre alinarea celor 
cu dureri. Răniţii o numea «Mama lor» că ea 
cu milă de mamă îngrijea de. răniţi şi vrednică 
era de numele acesta, de cel mai frumos dintre 
câte le mai avea. 

Era Principesa Elisaveta, Dâmna ţării. 
Precum a stat cu vitejescă mânie soţul ei, Dom- 

nul Carol, în fruntea bărbaţilor resboinici şi-a 
cutremurat din temelie tăriile turcesci, aşa Dâmna 
Elisaveta a 'stat în fruntea femeilor neamului nos- 
tru, cu grijă de mamă induioşată,. ştergend lacri- 
mile şi alinând durerile mulţimii. 

De câte ori sosea trenul aducând răniți in Bu-
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curesci, Domna Elisaveta alerga la gară şi Insă-şi 

primea pe răniţi şi trecea din. vagon în vagon, 

îmbărbătându-i cu vorbe mângăetâre, împărțindu-le 
bani şi haine şi pe mulți luându-i cu Sine, ca să 

le dea îngrijiri în spitalul înfiinţat .de Dinsa la 
Cotroceni. 

La gară răniții erau primiţi de multă mulţime 

adunată pe urmele Dâmnei. Şi cânta musicile 
marşuri r&sboinice, iar lumea le ura sănătate ră- 

niţilor şi le făcea tâte onorurile ce se fac viteji- 

lor oşteni. | 

Când ai sosit cei dintâiu - răniţi, Dâmna le-a 
eşit înainte la Târgovişte. Şi plângea par'car fi 
fost într'aevea mamă acestor băeţi. Şi a venit până 

în Bucuresci, stând tot prin vagâne cu ei. 

Incă de când sa svonit că va fi r&sboii, inima 

Dâmnei Elisaveta era îngrijată de sorta viitore a 

celor ce 'vor suferi pentru ţară. lar după ce sa 

încins r&sboiul, atâta Şi-a svircolit milostiva inimă. 
“şi a alergat pentru. cei răsbiţi de suferinţă, încât. 
sa bolnăvit la urmă şi a fost silită să zacă în 

pat, istovită de griji şi. de trude. Şi de-abea în-- 
sănătoşată, Ea alergă din noi pe la spitale, cu 

tote că doctorii îi opriră alergătura, şi dintr'asta. 

era să i se întârcă r&ul bâlei. 

A dat tot-d'a-una pildă, iar după Ea tâte-- 

dâmnele nâstre făceau asemeni. Şi nu se sfiia să. 

stea alături cu ţărancele; cu mamele cari veneau.
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să-şi vagă fiii răniţi, să stea cu ele la patul bol- 
navilor, vorbind cu ele, așa de prietenâsă şi de 
bună, în cât părea că se cunosc de când lumea 
şi că Însăşi e ţărancă din sat, iar nu Dâmna a 
ţării. V'am povestit mai înainte, cum Dâmna Eli- 
saveta, însoţită de soțul ei, de Domnitor, a mers 
la spitalul militar dia Bucureşti şi intrând într'o 
odae unde zăcea un tîner rănit, Insăşi i-a pus pe 
piept «Steua României». 

Când s'a audit de cel dintâii Român care a 
perit în resboiu ucis deo ghiulea de tun la Islaz, 
de sergentul Florea al Blejanului, Dâmna Eli- 
saveta a trimis o. cunună de foi de stejar tăiate 
în bronz; să se aşeze pe mormîntul celui dintâi 
Român omorît de duşman. Acest Florea a înce- 
put şirul cel aşa de lung al morţilor, căzuţi pen- 
tru  neatârnarea țării n6stre. Şi pentru multă 

vreme îi va rămâne numele cioplit în piatra de 
pe mormint alături cu numele Dâmnei, căci scris 
e pe cunună; «Dâmna Elisabeta, sergentului Flo- 
rea Blejan, mort pentru patrie». 

Spitalul inființat de Dâmna, lângă paiatul de 
la Cotroceni, a fost de poveste. Cei cari au avut 
norocul să fie îngrijiţi în spitalul aceşta, dacă 
mai trăesc își vor aduce aminte de el în tâte 
dilele vieţii lor. Aşezarea şi starea lor în spital 
nu se pâte arăta cu vorbe, iar Dâmna le era 

x



  

— 209 — 

mamă, întradever mamă, cum n'ar fi aşteptat 

nici de la mamele lor. 

Mâncarea. li-se da din bucătăria palatului; a- 

celeaşi mâncări care se pregăteau pentru Dâmna 

şi pentru curte, eraă și ale răniților. lar îngriji- 

torii spitalul ui aveati porunca să aducă răniților 

ori-şi ce-ar pofti să mănânce şi să bea, de ar fi 

fost ori cât de anevoios şi de scump aceea-ce 

doreau. 

Dâmna stătea cât era diua printre răniţi, 

cu Ea alătari multe dâmne din Bucuresci, cari 

îngrijeau de răniţi şi când era vrunul grei bol: 

nav şi se lupta cu mortea, Insăşi D6mna veghia 

nopțile pe rind cu domnele celelalte la capul 
bolnavului. 

Domna aducea singură doftoriile răniților şi le 
turna în linguriţă, le potrivea lămâia şi romul în 

ceaiu, îi indemna să mănâuce când nu voia, iar 

când soseau scrisori de acasă, Ea se aşeza pe 

scaun în fata câte unui bolnav şi citea scrisorea. 

lar dacă voia rânitul să răspundă la scrisdre, 
Dâmna aducea o mesci6ră lângă pat, lua hirtie 

şi condeiă şi scria mamelor şi taţilor; rănitul 

spunea din gură ce-avea de spus cui scria, iar 
" Dâmna așternea pe hârtie vorbele flăcăului. Şi 
sta Dâmna cu condeiul gata, până ce să se 
gândească .rănitul ce să mai zică în scrisâre, şi 
el iarăși spunea şi Ea scria iarăşi. Şi când el 

3920g. — Caşăue, Fapte şi vorbe românesci, 14
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po | 
nu se pricepea cum să zică mai bine, îl învăța 
DOmna, şi aşa se sfătuiai amindoi cum să scrie. 
Dâmna alerga şi pe la alte spitale din Bucu- 

resci. Şi o cunoşteau toți răniții şi bolnavii, şi o 
iubeau, căci pentru toţi era de o potrivă de bună 
şi de blândă. Un flăcău dintr'un spital nu voia 
de loc să ia doftoriile, fiind amare de tot, iar 

el era cam îndăratnic. O di întregă Sau trudit 
doctorii ca să-l înduplece, şi de geaba. Mai spre 
scră veni la spital Dâmna. 

« Audi vine Dâmna», îi dise indărătnicului un 
ingrijitor <o să te certe că nu iei doftoriile». Bol- 
navul se înalţă în pat, cu multă grabă, şi dise: 
«la dă-mi într'o linguriţă doftoria»> şi o bău iute 
iute. «Să nu-i spui nimic, că am să-o beau de acu». 
Nu de cearta Ei se temeat bolnavii, că Ea nici 
nu scia cum să-i certe, ci de supărarea Ei. Atâta - 
bine le făcea şi cu atâta iubire de mamă se 
purta cu ei, în cât tema cea mai mare a lor 
era să nu Q supere. 

Când se apropia de patul lor şi-i întreba cu 
ochii plini de lacrimi şi cu nespusă blândeţe în. 
vorbe, dacă li-e mai bine şi ce le lipsesce, 'a- 
tunci bieţilor noştri flăcăi li se umplea gura de 
plâns şi-i mulţumeai. 

lar unii cei fără mame, plângeaă cu hohote. 
Numai o dată, o Singură dată s'a întimplat, că 

la patul unui bolnav n'a voit Dâmna să mergă
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vre-o trei dile de-arândul şi se ferea de el. Era 
un bolnav. pe morte, se dusese de bună voie în 
r&sboi şi avea numai mamă, betrînă şi săracă, 
iar el singurul ei fii. Simţia bietul că mâre, şi 
plângea într'una de jalea mă-sei. Şi când a venit 
Dâmna la patul lui, eli-a spus de mă:sa şia în- 
ceput să plângă iarăşi. lar Dâmna a stat.ce a 
stat, imbărbătându-l, dar de-odată a năpădit-o plân- . 

sul de se scuturau hainele pe Ea. Iar el vedend-o 

plângend, a început să plângă şi mai tare ca în 

plerdarea minţii. Eră şi ea mamă; avusese o fe- 

tiţă, pe Domnița Maria, iar Dumnedeui n'a voit 

să i-o lase ca să se bucure de ea. Şi şia adus 

Dâmna aminte de copilul ei cel mort—şin'avea 

pe alţii—şi s'a gândit la potrivirea dintre ea şi 

biata mamă a flăcăului și nu şi-a putut, stăpini 

durerea, | 

Și n'a mai mers pe la patul bolnavului, ca să 

nu dea cu plânsul ei pricină de plâns flăcăului şi 

să-i facă r&u, amărându-i puţinele dile câte le 
mai avea. Trei dile l-a ocolit, căci a patra di 

muri flăcăul. Şi Însăşi a scris mă-sei o scrisore şi 

i-a trimis un ajutor pe câte dile amărite o fi mai 

trăit. | 
Celor însănătoşiţi, când eşau din spital, ea le 

da bani de cheltuială pe drum şi ca să ducă pă- 

rinților acasă. Aceştia plângeai ca niște copii când 

plecati, despărțindu-se de «Mama lor», iar acasă
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aveau ce povesti cu, săptămănile despre Dâmna 
Elisaveta, despre bunătatea inimei Ei. lar mamele 
cele îngrijate cari îşi ştiau băeţii departe în ţară 
străină luptându-se ori zăcând în luptă cu mârtea, 
bine-cuventati pe femeia care a fost mamă copii- 
lor lor, şi plângeaii şi cereaă mila cerului asupra 
D6mnei «care. le-a mântuit copii de morte». 

" (G. Cosbuc).



  
  

Dumnedeul nostru 

oliudai-! Că e mare 

Dumnezei, 

Și-a păzi! cu mână tare 

Pe Româu, poporul scă. 

EI ne-a scris pe sfânta cruce 

„<Biruaţi! - 

Si ori unde vă veți duce 

Pe duşmani să-i îngrozaţi !> 

Și ne-a dat apoi uitării, 

S'arătim 

Că şi n jugul împilării 

Sâutem tari şi nu ne dăm 

Lăudaţi-l că e mare 

Duninezeii 

Și-a păzit cu mâna lare 

Pe. Român, poporul sei.
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Turcul, Leahul şi Tătarul 

Temura 
ŞI îngălbinia Maghiarul 
Când din cer El se scula. 

Li din veci ne-a fost părinte 
Șz stăpân — 

Nici de astă-zi înainte 
Wo să uite pe Român! 

(4. Lăgădatu).



  
  

Podul Carol | de peste Dunăre 

Pe alunul şesurilor de pelângă Dunăre n'ai nici 
o privelişte plăcută, pustietatea te plictiseşte 

şi lipsa de viaţă te face posomorit şi jalnic. 
Dornic priviam în tâte părţile, să văd cel puţin 

o barză, o rîndunea; se pare însă că încă nu 

sosiseră, căci era cam rece, nu se desprimăvărase 

cu totul. 

Pâte că nici mai târdiă nu vin, căci acestă 

câmpie nemărginită, de la Dunăre şi până la 

riul Ialomiţa, nu e împestriţată de bălți, nici nu-i 

udată de gârle, mai că nare apă de loc, ba 

nici arbori, ci numai iarba arsă de soare. 

S'au făcut în mai multe rânduri încercări de-a 
săpa fântâni artesiane, însă de giaba, pote nică 
toiagul lui Moise n'ar fi fost în stare a scte apă. 

lată causa pentru care mai de mult tot Bărâ- 

ganul nu era de cât un câmp de păşune pentru
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vite, unde se adunat turme nu numai din totă 
ţara, ci şi din Transilvania. 

Aveau şi vremile acelea farmecul lor. Fluerul 
ciobanilor făcea să sune aerul de tânguiri jal- 
nice, poveştile păstorilor. sera la foc impopora 
pustietatea cu feţi-frumoşi şi zine; iar cântecele 
haiducilor înveseliau inimile trudite. . | 

Astă-di, sirguinţa omenescă şi-a afundat plugul 
şi în ţelina puţin roditâre a vestitei pustietăţi, 
păşunile s'ai împuţinat, turmele s'au rărit Şi cu 
ele ai dispărut şi legendele, doinele şi tâtă poe- 
sia de atunci. 

Alte timpuri, -alţi Gmeni ai intrat în locul ce- 
lor din trecut. Astă-di căi ferate cutrieră Bă- 
răganul cucerindu-l pentru civilisaţie. 

In firul acestor gânduri am sosit la Ciulniţa, 
stație mai mare, unde se încrucişeză calea fe- 
rată Călăraşi-Slobozia. Ne apropiem de Dunăre 
şi avem să vedem în curând renumitul pod. 

Două staţii: Mărculesci. şi Elena, apoi sosim 
la Feteşti, staţie mai mare, de unde în stânga 
incepe o cale ferată spre Moldova. Dincolo de 
staţie, înaintea nâstră, se întinde o colină naltă, 
de sigur malurile Dunării. 
Aşteptăm cu nerăbdare să plece trenul, şi 
privim pe fereşti să zărim cât mai iute priveliștea 
măreaţă la care ne aşteptam. | | 

Peste câre-va minute, dorinţa ni se întrupează.
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Trecem colina şi în clipa 'aceea ni se deschide 

„vederii o vale nesfirşită, uimitâre şi mărcţă. 

„Până unde vede ochiul, tot apă, bălți, mlăştini, 
împestriţate cu nişte insule verdi, pe cari iarba 

a crescut până în briu şi sunt adumbrite de ră- 

chiţi în veci netunse. 
Mii de sburătore furnică pe ape şi umplu văz- 

duhul dând ast-fel tabloului tăcut. un colorit vit. 

E valea Dunărei măreţe, care isbindu-se în cur- 
sul s&u la drepta de înălțimile Dobrogei, în 
stânga ese din albie, face inundaţiuni mari şi ne 
înfăţişeza un peisagiti diluvian. Prin marea acesta 

trece linia ferată cu minunatele sale construcțiuni, 

incununate la sfîrşit de podul colosal, mândria. 

ştiinţei române. 

Acestă cale ferată este un şir de lucrări de 

cea mai înaltă valore tehnică. Poduri şi via- 

ducte, cu alte construcţiuni mari se'ntrec a storce 

admiraţiunea lumii. Ceea ce în ochii noştri le 

dă o însemnătate şi mai mare, este, că tote pla- 

nurile au fost făcute de un inginer român, şi 

tâte s'ai executat sub conducerea sa, de că- 

tre ingineri români. 

Cum trecem colină, numai de cât începe te- 

renul mlăştinos. Un viaduct de 153 metri şi 

60 cm. ne conduce peste.el la primul pod. 
+ E un braţ al Dunării, care se numesce Bor- 

cea şi care la Călărași e
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Hârşova se varsă iară acolo, formând ast-fel o 
insulă fârte lungă şi mare. Podul e de fer şi are 
o lungime de 420 metri. Aci trenul se opresce. E 
staţia „Borcea. Urmeză al doilea viaduct, cu mult 
mai lung de cât primul, căci acesta are'o lun- 
gime de 409 metri şi 60 cm, apoi calea fe- 
rată apucă pe-o ridicătură forte înaltă şi fuge pe 
al treilea viaduct, colosal, de 913 metri, cu 15 
deschidături, fie-care de câte 60 metri 85 cm, 
menite a lăsa curs liber 'inundaţiunilor. 

Apoi locomotiva intră pe măreţul pod de fer 
cor6na acestor lucrări, colosala operă a minţii 
„omeneşti. Călătorii alergă toţi la fereştre să pâtă 
vedea mai bine, şi esclamaţiuni. de admirare se 
„aud din tâte părţile. | 

Tabloul ce se desfăşâră ochilor e plin de fru- 
museţi. Jos valurile înfricoşatei Dunări pârtă co- 
răbii încărcate, şi leagănă luntriţe uşâre; la stânga 
marea mlaştină prin care am trecut Şi din care 
se ridică numai răchiţile şi linia ferată, care la o 
cotitură ni se arată iarăş în tâtă măreţia sa; 
la drepta munţii Dobrogei şi în nemijlocita a- 
propiere a malului, oraşul Cernavodă, unde zărim 
cea dintâiă biserică turcească, un minaret. 

Podul acesta are o lungime de 750 metri, se 
razimă pe patru stâlpi în Dunăre şi pe alţi doi 
pe amndou€ malurile. Intre stâlpul al doilea şi al
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treilea, adică la mijlocul apei, este o distanţă de 

190 metri, iar între celelalte câte 140. m. A 

Lungimea totală a podului şi a marelui viaduct 
de lângă el este de 1.663 metri şi a costat vr'o 

dece miliâne de lei. Se 

“Suprastructura podului are o înălţime de zo 
metri deasupra apei; stâlpii au o afundime de zo 
metri supt apă şi intră în păment la adincime 

de 18 metri. 

În sferşit trecem podul. Suntem la Cernavoda. 

Trenul se opreşte pe câte-va minute. Ne grăbim 

să ne dăm jos, să vedem frontul podului. 

Frontul, ori mai bine porta de intrare, precum 

şi cea de dincolo, din pietre de stânci, are o în- 

făţişare măreaţă. Sus în frunte e .inscripţia : 

Făcul sub Domnia Regelui Carol Î, 1890—15893. 

De ambele părţi ale porții, podul e spriginit de 

câte un dorobanţ de bronz în mărime mai mare 

de cât omul. 

Privim cu entusiasm acâstă mărcţa clădire şi 
din visările nâstre ne trezeşte gălăgia ce se pro- 

duce în jurul nostru. Limbi necunoscute străbat 

audul hostru, ori unde ne întârcem. Nişte copii 
vînd flori, dar nu-i înțelegem. Sunt Tătari. Uitasem 

a vE spune, că am sosit în Dobrogea. 

(Î. Vulcan). .



Dorobanţii şi călăraşii în răsboii 

ând sau aduhât oștirile nâstre în primă-vara 

anului 1 877, noi aveam şase-zeci de mii de G6meni 

sub steag cu o sută nou&-zeci de tunuri şi cu dou&- 

spre-zece mii de cai. 

| Aceştia au intrat de adreptul în foc. La nevoe 

mai aveam vr'o patru-sprezece mii de recruți, care 
s'au deprins cu armele tâtă vara, aşa că 'n tâmnă 
erau gata să intre şi.ei în foc. lar ca ste de 
sprijin, care să vie pe urmă, aveani gl6tele în 
numer de vro trei-zeci şi cinci de mii de Gmeni. 
Dar de ele n'a fost nevoie. 

Eram peste o sută. de mii de bărbaţi gata să 
întrăm în foc. 

Pe lângă Dunăre pâna nu trece la Plevna, 
dorobânţimea sa deprins repede cu traiul tabe-
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rii, cu mişcările iuti şi straşnic rînduite ale oşti- 

rilor. 
Cât era diua ei se luau la înţpecere să facă vi- 

natâre de Turci. Ascunşi prin treştişul bălților, 

pe după coline, pe după copaci, pândeai pe: 

Turcii de peste Dunăre şi-i luai la ochi. Şi le 

plăcea viaţa asta. | 

Dilnicile hărţueli cu Turcii îi făceau din di în 

di mai isteţi, mai ageri şi mai iscusiţi în obiceiu- 

rile purtării de lupte. Iar alarmele nesfirşite îi . 

deprinseră să fie iuți, şi gata de bătae. 

Mare lucru at dovedit dorobanţii cu marşurile 

    

   

  

or. Sătenii, cum erati deprin „să umble mult 

pe jos şi să urce dealurile, uimiB%%& 

trăinicia umbletului, mai ales că strETriSea _ 

că pe dorobanţi îi va obosi marșul făcut Iute ŞI. 

cu rinduiala obiceiului ostășesc. 

Dorobanţii în mai multe rînduri, au făcut mar- 

şuri câte trei. qile şi patru dile, de- arîndul, câte 

şase-zeci de chilometri pe di. lar apoi când po- 

;poseati, în loc să se culce, se prindea la horă, 

câte un cioban scotea fluerul şi începea să cânte, 

iar regimentul întreg juca. 

Tot aşa călăraşii. 

Ei au fost, cât a ţinut r&sboiul, tot pe dru- 

muri ca să vegheze împrejurimile şi să ispitescă 
puterile Turcilor. lar când s'au isbit cu Turcii, 

aă tăcut isprăvi de mirat.



99 — 

Caii lor, obicinuiţi cu drumurile şi cu obostla 
alergăturii, deprinşi şi cu fomea ŞI neştiind ce e: 
îngrijirea boerească, ai făcut de mare minciună. 

-profeţiile reutăci6se ale străinilor, 
La podul Hirleţului, când sau luat călăraşii 

cu toşiorii şi cu Ulanii Ruşilor după pedestrimea 
turcescă, Ulanii erat în frunte cu roşiorii, că avea. 
cai buni, iar călăraşii mai pe urmă. Şi au fugit. 
cu toții după Turci, tăindu-i, dar caii Ulanilor, 
bine hrâniţi şi îngrijiţi, de la un. loc ai obosit, 
ai obosit şi-ai roşiorilor, călăraşii însă at trecut 
înainte şi sai ținut de Turci multă vreme. Cine. merge încet, merge mai departe. | 

Ruşii numeau pe călăraşi « Cerchezi români» Şi-i alătura în vitejie cu Cazacii. Nu se potrivea cu Cazacii la isteţimea călăritului, dar eraă una cu ei la alergătură, căci şi unii şi alții aveai cai ţă-- răneşti şi obicinuiţi să fugă şi flămândi. . 
Călăraşii nu luai şelele după cai cu s&ptămâă.- nile. Grăunţe nu prea aveau să le dea. Cum erat: aiic aşa şi stăpânii lor, răbdători peste măsură şi: trainici. | 
Pe vremea ploilor la Plevna, călăraşii dormiată pe pământul gol, biruiţi de oboselă, petreceai: frtul calului pe după mână şi se culca ici colo câte unul, îndesându-şi gluga în cap până peste ochi, și adormiaă ascultând cum bate plâia. Şi.
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petreceaii n6ptea aşa în plâie, şi calul şi călăra- 

şul, iar a doua-di începeau alergătura. 

Călăraşii steteau încinşi diua şi n6ptea, tot-dea- 

una gâta' să încalece şi să plece, aşa că Turcii 

mat putut să-i lovescă fără veste nici-odată. 

(G. Coștar].



La Călugăreni 

” Poptea care 'ucheze anul, 
Nâplea sfiută, | 

Când cetindu-şi E.Coranut 
Zrist Mohamedanii cântă 
Pe văpuşii prin bătăi — 
Noptea asta ştie spune 

De-o minune 
La Călugăreni în văi. 

Când e "n jumetate ruptă. 
Noptea 'n cale, 

„Pe uitatul câmp de lupă 
Se porneşte-un glas. de jale 
Sz-apei multe, şi 'mprejur 
Din păduri răsar o miie ; 

Din câmpie . 

- Plânge-un nesfirşit murmur. 

ip



Jar murmurul creşte "ntruna 

Ș7 de-odată 

Uriă m zare ca furtuna, 

Jar prin zarea spintecată 

De Gilesteme şi de vânt 

Jes Spahzi în rînduri dese, 

_ Grabutit îese | 

Oastea 'ntregă din pământ. 

Căci acum prin dumea dată 

Jes să. pure, 

Zofi câți ad peri! ur'odată 

Pe câmpiile ghiaure — 

Șz-aşteptâna un semn ceresc 

Stati gătifi, potop să plece 

Și să 'nece 

ot pământul creştinesc. 

Fi, cu genele-amovțite 

Nalţă mâna 

Și din bărbie "ucâlcate 

Zoţi îşi scutură fărina 

Șz pe cai sasviri grăbiţi, 
Și nvârtesc dușmanii crucii 

Săbzi lucai 

De navală stând gătifi, 

Furnicând din mii de locuri 

Phui de ură, 

59294.— Cosbuc. Fapte şi vorbe româneşti, 15
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Cu blesteme şi batyocuri, 

Sfrigă toți ca dintro gură 

Sfântul nume-al lui Isus; 

Șz Zurbate, şi 'ndrăsnere 

Mi de. fete 

Alergând privesc în sus. 

Jar acum fiind o gioată, 
Numai una, 

Osze 'ntr' acestă vătă 

Să rădică Sema-luna 

De pe steagul care 'u "vînt 

Geme-o plângere 'utreruptă 

Șz se luptă, 

Jar ce geme e. cuviut. 

Șzi af Îni Alah cuvîntul 

Sfânt şi mare — 

Și tăculă ca mormântul 

Ș7 'mptetrit, acolo 'n zare 

Oastea 'ntrâgă stă pe doc. 
Cody: dealuri, vii şi luncă 

Tăte-aruncă 

Ochii "un sus spre-un semn de foc. 

Mii de guri atunci cu vaer 

Umpiu cerul -— 

Crucea e, o cruce n aer!
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Turcii iuți sotrbinadu-şi fierud, 

ui se 'ntorc ca întorși de vînt, 

WNâptea vide iuminată 
| Și de-odată 

Jutră totul în pămnt. 

(G. Coșbuc). 

  



Valea Prahovei şi mănăstirea Sinaia 
J 

|etea se chiamă Prahova dupa riul care curge 
d'adreptul din munte, aci vijelios, aci cu 

minte, adi resvrătit, mâine liniştit. Numai îl vezi 
şi ghiceşti îndată că pote, când vrea, să ia cuel 
podurile cele mai tari şi malurile cele mai sdra- 
vene. Curge pe o albie largă de pietre. De amân- 
două părţile se reped spre el piraie şi piriiaşe 
Spumose care vin din stâncă în stâncă. „Dincolo 
de livezile care se întind pe sub piciorul mun- 
telui, clinurile sunt pline de păduri de brazi şi 
de fagi. Pe virfuri, lanţul de munţi «e. ştirbit şi 
stâncos, ori une ori rotund şi acoperit cu iarbă 
desă. Pe înălţimele acestea îşi pasc pastorii tur- mele de oi, pe care tâmna le coboră la câmp. Pe alocurea, printre surpăturile virfurilor şi vă- găunile ghiaburilor negre — căci ne aflăm în mijlocul
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Carpaţilor înalţi — se v&d grămezi albe de ză- 

padă care nu se topesc nici-odată. 

Sus între stînci se găsesc cuiburi de vulturi; 

căpri6rele se plimbă cete-cete prin locurile şese ce 

găsesc, iar în păduri se mai află vizuini de urşi. 

Jos, în vale, unde acum zece ani nu era alt drum 

afară de albia pietrâsă a rîului şi urmele lăsate 

de turme — căci legiunile romane aii pătruns în 

Tcansilvania de-alungul Oltului, nu pe aci — se 

află acum o şosea frumâsă şi o cale ferată sfir- 

şită sub domnia regelui Carol, oraşe şi sate, fa- 

brici, în sfîrşit t6te mărturiile activităței moderne 

cu belşugul la care daă naștere, | 

La Azuga e fabrica de postav şi de sticlărie; 

la Buşteni fabrică de hârtie, la Sinaia de olărie 

şi de cuie, la Câmpina se fac exploatări de pe- 

trol, în tâtă regiunea, care e una din cele mai 

bogate din România, vezi de-alungul şinelor de 

drum de fer mori ori ferestrae, fabrici de cără. 

midă,. cariere de var, care lucreză tote. 

La Buşteni, staţiunea cea din urmă înainte de 

a ajunge la Sinaia, când vii de la Braşov, privi- 

rile cad asupra unei biserici ortodoxe frumose cu 

două turle; acestă biserică a fost înzestrată de 

Regele Carol, ca şi şcâla cea largă şi bine făcută 

de alături; mulţime de case drăgălaşe cu prid- 

vârele lor se ridică pe verdeţa luncilor şi a pă- 

durilor. Şi tâte sunt curate ca să fie de pildă şi
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de înv&ţătură. In colţul acesta al ţerii a pătruns o 
cultură care caută ce e bine şi folositor, făcând 
din bordei casă, din cătun sat şi livezi din locui- 
rile pline de bălării. 

Sinaia e aşezată în partea cea mai despre apus 
a văii Prahovei, iar locul unde e castelul e neîn- 
doios unul dintre cele mai selbatic-poetice: cu vir- 
furile înalte dimprejurul lui, cu pădurile adânci 
şi cu păriul de spumă, care curge cu sgomot. 
Nicăeri nu găsesci cer mai curat şi apă mai rece 
de cât în colțul acesta de munte, nicăeri în Eu- 
ropa nu găsesci ca aci o locuinţă cu totul mo- 
dernă, ascunsă în umbra nem&suratelor “păduri 
pe care nu le-a atins nimeni, unde de vecuri 
brazii uriaşi cad de bătrineţe unul peste altul şi 
zac acoperiţi de muschiă. 

Regele şi Regina ai venit să petrecă vara la 
Sinaia cu mult mai 'nainte de a fi fost clădit 
castelul Peleş. Neavend altă locuinţă în singură- 
tatea acea, se statorniciră la mănăstire. Aşa dar 
mânăstirea cea veche fu prima lor reşedinţă. 

Când vedi de la castel mănăstirea cocoţată cum 
e pe lanţul muntelui, de n'ar fi turla. bisericii, 
ţi Sar părea că e vre-o locuinţă din veacul de 
mijloc cu. ziduri albe spoite cu var Şi cu ferestre 
rare, cu fațadele întărite cu .eşituri. De alt-fel 
vedi uşor, cum dai cu ochii de ea, că na fost 
zidită numai ca să slujescă de asil religios, ci şi 

%
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ca să se ascundă lumea în ea de temă hoţilor, 

ori a 'Turcilor năvălitori, precum şi pentru ospă- 

tarea călătorilor drumeți de prin Carpati. 

Hrisâvele vechi zic că întâii şi întâii nişte 

călugări greci sai stabilit în partea de jos a 

Prahovei prin veacul al XIV-lea. Dar chiar de pe 

atunci. unii dintre ei înaintând până încolo în sus, 

ar fi clădit pe clinurile Bucegilor câte-va colibe 

de pusnici şi au alcătuit ast-fel miezul unui 

sat noă. Sfintul Nicolae fu dar întaiul nume al 

mănăstirii Sinaia şi a cătunului care se alcătui 

pe urmă. Mănăstirea nu luă însă vre-o însemnă- 

tate până mai târzii, din secolul XVII încoce, 

mulţumită unei fundaţiuni n6u& datorită lui Mihai 

Cantacuzino, unul din urmaşii familiei numerâse 

care venise din Bizanţ în România în secolul al 

XVllea şi al cărei nume a remas de atunci 

“strâns legat cu istoria politică şi religiosă a ţării. 

România datoreză unuia din urmaşii acestei ve- 

stite familii, vestită pentru cucernicia. şi iubirea 

sa de şcâlă, între alte opere civilizatâre şi una 

dintre cele dintâiu traducţii ale Bibliei în limba 

românescă. - 

Acest Mihai Cantacuzino, fratele lui Şerban- 

Voevodul Valahiei de la 1678 —16883 fu câţi-va 

ani spătar, adică ministru “de. r&sboiu al fratelui 

s&ă şi avu certuri mari cu Duca:Vodă, aşa că fu: 

silit să fugă prin valea Prahovei la Braşov. i



In fuga acesta făcu cunoștința cu colonia mănă- 
stirescă din Bucegi. Ca şi tatăl seu, când se aflase 
tot intr'o asemenea primejdie, făgădui Sfintei-Fe- 
ci6re că, de lar scăpa de vrăjmaşi, îi va închina 
şi el o mănăstire. El mai ridicase o mănăstire la 
Colțea în Bucuresci cu bisericuța, care se află şi 
acum în fiinţă lângă spitalul cel not cu acest 
nume şi în faţa căreia i s'a ridicat cu drept cu- 
vEnt o statue. 

Pe când domnea frate-săi, el s'a dus la leru- 
salim şi a vizitat cu prilejul acesta mănăstirea 
muntelui Sinai, care se ridică în singurătate ca o 
rugăciune în pustii. Acestă mănăstire întru atâta 
îi rămase în minte, în cât se gândi să clădescă 
una tot aşa în Carpaţi şi săi dea tot -numele 
muntelui biblic, hotărire, pe care o şi împlini 
peste câţi-va ani. 

lată cum luă naştere în valea Prahovei care 
aturci era aprâpe nelocuită, dar slujea de trecere 

"între Ungaria şi Muntenia, mănăstirea modestă 
pe care o putem vedea şi adi. A fost clădită la 
1692 şi sfîrşită la 1698. 

Mănăstirea acesta, clădită de Mihai Cantacuzino, 
este vrednică să fie vădută şi ori-ce străin care se va duce la castel, se va opri să o vadă. Se compune dintrun pătrat de ziduri g6le pe din afară care adăpostesc pe dinăuntru rânduri de chilii în jurul unei pajişti, în mijlocul căreia se
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ridică o biserică modestă şi veche. Pe zidul de 

lângă uşă, la drepta şi. la stânga, se v&d chipuri 

vechi representând pe fondatorul în mijlocul nu- 

mer6sei sale familii, un şir întreg de tipuri cu- 

ri6se: bărbaţi, femei şi copii îmbrăcaţi în costume 

vechi. De alt-fel mănăstirea acesta 'e şi în total 

şi în parte la fel cu tote mănăstirile din Orient, 

numai că în curtea dinăuntru se află o capelă in: 

zidul înconjurător, capela forte mică, forte întu- 
necâsă şi fârte veche, care trebue să fie o rămă- 

șiță din prima mănăstire, pâte capela sfîntului 

Nicolae care, când sa reparat mănăstirea, o fi 

fost: aşedată ca să nu o dărime, în noua con- 
strucţie a lui Mihai Cantacuzino. 

Perdută într'un colţ de munte pustii, unde abia 

întilneai câte-va colibe de ciobani, mănăstirea a stat 

în vreme de dou€ vâcuri înconjurată numai de na- 

„tură: în fundul văii zgomotul vecinic al apelor 

Prahovei, de lături cursul repede al Peleşului; în 
faţă valurile nebune ale Reei; înapoi pădurea şi 
munţii înalți.



Şc6lele din laşi 

Pio Veniamin crescuse cu a sa cheltuială 
/. doi fii de preoți, şi-i trimise la învăţătură 

înaltă prin ţări streine, apoi le dete slujbe mari 
şi cinstite în Moldova. Dar boerii cei mari se 
vitai urit la Veniamin pentru acestă faptă, căci 
ridicase pe doi fii de preot în slujbe boereşti, 
iar obiceiul pe atunci era ca boerii singuri să 
aibă dreptul la învăţătură şi la slujbe. 

Supăraţi, se duseră într'o di boerii la Mitro- 
polit şi-i diseră: 

— Ai uitat pâte, Prea Sfinte Stăpâne, că eşti 
vlăstar al vestitei familii boereşti Boldur, care a 
dat atâţia viteji şi Gmeni vestiți Moldovei ? 

— Nam uitat, dise Mitropolitul. Şi-mi aduc 
aminte cu drag: de toți Gmenii vrednici care at 
apărat cu arma vitejiei bietul pămînt al Moldo- 

. Tocmai de aceea am milă de toţi rezeşii şi 
mazil mi se rupe inima de mulţimea de jos a
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ţăranilor, pentru că sunt Români adevăraţi Şi 

prin vinele lor curge sânge curat de Moldovean. 

Boerii steteaui ca pe spini şi abia se puteau 

stăpâni de mânie. 

— Aşa e, Prea sfinţite, şi nu e aşa. Nu cum- 

va credi că mojicii aceia de la plug sunt mai 

Români de cât noi? Ce sânge curat ai în ei? 

— Vedeţi, boerilor, dise . Veniamin cu linişte, 

cei mai mulţi din clasa nstră a boerilor sunt 

străini veniţi de prin t6tă lumea. Pămiîntul acesta 

cine l-a apărat? Strămoșii lor? Parinţii lor? Ori 

părinţii ţăranilor, care n'ati altă ţară de cât Mol- 

dova! Apoi, cei-lalţi dintre noi boerii Români 

din strămoşi, nu ne-am tot încuscrit cu veneticii, 

aşa că n'a mai rămas sânge românesc în noi? 

Uitaţi-vE la rudele vostre, boerilor, nu sunt cu 

toţii str&ini? Cine e socrul cutăruia, cine e ne- 

vasta cutăruia? Băeţii cutărui boer nică nu ştii 

româneşte. 

— Boerii tăcură puţin. 

— Cu tâte acestea, Prea; sfinţite Părinte sun- 

teţi boer ca şi noi, şi aveţi datoria să -sprijiniţă 

clasa .nâstră, şi să nu întindeţi mâna de ajutor 

mojicilor, ca să se urce pe umerii noştri şi să 

se. ridice. pe ruinele. fiilor noştri. Căci numai 

boerii ai ţinut Moldova, boerii,.al cărora cap şi 

părinte sunteţi însuși Prea Sfinţia Vâstră. 

— Să me iertaţi. Eă nu sunt cap şi părinte
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numai al boerilor, ci al bisericei şi al n&mului. 
Chiemarea mea e s'ajut pe toţi de-opotrivă, şi 
mai ales pe săraci, pe văduve şi orfani. E o ne- 
bunie, să mai credem, că noi boerii suntem aleşii 
lui Dumnedeii. Aleşi sunt toţi 'care aă minte şi 
inimă, toţi care pot să se ridice prin învăţătură 
şi bună purtare. Dpiceţi, că fii voştri se duc spre 
prăpăstie și averile spre ruină? Dar de ce nuve 
opriţi fii, ca să nu alunece din păcate în păcate ; 
De ce nu-i creșteţi în frica lui Dumnezei? Dacă 
voi nu vE puteţi sprijini fii ca să nu cadă, atunci 
să ştiţi că v& vor întrece «mojicii» cum le di- 
ceţi, căci sunt vrednici, şi de geaba ve luptaţi voi să puneţi stavilă vredniciei, de geaba voiţi cu 
lemnul putred să faceţi slujba lemnului verde. A 
VOstră e vina, dacă se ridică vrednicia de-asupra 
ticăloșiei! Nu eu sunt care ridic pe ţăran; se ri- 
dică el prin puterea lui şi prin slăbiciunea vâstră ! 
Aşa, boeri! | | . | 

Ştiai boerii tâte acestea, dar nu. voiau să le 
mărturisescă. Tăcură. lar Mitropolitul începu să 
se plimbe prin odae. 

— ŞI la urmă, boerilor, imi sc6teţi ochii, că întind mâna de ajutor țeranilor să se ridice. pe umerii voştri. Care sunt, rogu-vă, care sunt aceia pe care i-am ridicat? 
Boerii cu gura de jumătate : 
— Cei doi fii ai protopopei.
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Veniamin stete pe “loc, uitându-se: cu milă la 

boeri. | 

— Aceia? Apoi eu i-am ridicat? I-am luat eu. 

proşti din sat, aşa cum i-am găsit, şi i-am 

trîntit în slujbe mari, după obiceiul cum se ia un 

fiă de boer de ici şi se ridică tocmai colo? Pe 

aceştia doi i-a ridicat învăţătura lor, mintea boeri! 

Capul lor, şi vrednicia. 
— E adevărat, Prea Sfinte Părinte. Dar nue 

bine ! | 

— Nu e bine să pui pe fie-care om la locul 
stu? Nu e bine să ridic vrednicia de-asupra tică- 

loşiei şi mintea de-asupra prostiei. Nu e bine să 

avem şi noi în Moldova Gmeni deştepţi, cu înve- 

ţătură şi cu creştere! — Atunci cum e bine, boeri? 

— Nu e bine, Prea Sfinte Părinte, căci aţi: 

făcut o nedreptate. 

— Cui? Ţerii? Lui Dumnedei? Ori vou&? 

Cine vE opreşte să nu vă daţi şi voi fii la inv&- 

ţătură, să-i creşteţi cu bune purtări. | 

— Nu nouă, ci celor-l'alţi fii de popă. Că, de 

ce Prea Sfinţite Stăpâne, ajuţi numai pe unii? 

De ce numai pe aceştia îi îndemni la înveţătură, 

numai pe doi ai protopopei? De cât să r&svră- 

teşti gândurilor tuturor preoţilor, mai bine să nu 

fi ajutat nici pe aceşti doi. 

Mitropolitul se opri din umblet, se uită lung 

la boeri, îşi duse mâna la frunte ca şi când ar
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fi înţeles o greșclă pe care a făcut-o, şi par-că 
îi dete ca fulgerul prin cap un gând pe care 
nu-l ştiuse până atunci. 

Aveţi cuvint boeri, dise el încet şi gânditor. 
lar boerilor le ridea inima că ai biruit pe Mi- 
tropolit şi că i-ai abătut gândul de-a se gândi 
la «mojici». Ei se sculară, făcură mătănii făţar- 
nice, vrend să plece. 
_— Aşa dar Prea Sfinţite Părinte, diseră ei 

eşind re-am înţeles. Un boer din familia Boldur 
nu va năpăstui clasa boerilor. 

— Nu, dise Veniamin. Şi am să-mi îndreptez 
greșala cu cei doi fii de preot. Nu voii să fac 
nedreptate celor-lalţi preoți. | 

— Şi cum gândiţi, Prea Sfinte, să îndreptaţi 
nedreptatea ? | 

— lată, ve& fâgăduesc să chiem Ja înveţătură 
pe -toţi fiii de preoți. Am să deschid un seminar 
pentru creşterea tuturor fiilor de popă, ca să nu 
vE plângeţi că numai pe: doi îi îndemn “la cărte. 

- Boerii r&maseră . 'ca trăsniţi. Ce-ati ţintit ei cu 
vorba, şi unde au ieşi “ocrurile | Şi: muşcându-şi 
buzele at plecat, căindu-se că ai venit pe la 

  

“Mitropolitul. gs 
„lar Veniamin, care ru se gândise pân'acum la 

un seminar, a prins din vorba boerilor, un gând 
mare şi lăudat şi de vecinica pomenire. În cu- 
rind el prefăcu mânăstirea Socola, cea făcută de
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hainul Vodă Alexandru Lăpuşneanu, întrun se- 

minar. lar în mânăstirea sfintului Nicolae din laşi 

deschise şcâla în care toţi fiii preoţilor şi ai vE- 

duvelor înv&ţaui carte de la învăţători anume - - 

aduşi de Mitropolit cu a sa cheltuială. Şi de aci 

înainte s'a străduit şi mai cu inimă pentru lumi- 

narea şi creşterea fiilor de ţărani, întru lauda 

n&mului românesc şi bine-cuvintarea de veci a 

cerului. | 

” ” (Copibuc), 

   



TABLA DE MATERII 

România gura raiului, . ... 

O faptă a lui Mihaiii-Viteazul 

Armele mat de demumlt ale Românilor 

Cum a apăzat Moldovenii Cetatea Albă 

Cântec vitejesc . . 

Amintirile trecutului . « . 

Obiceiul de luptă a lui Stefan 

Multe ramuri şi-o tulpină . 

Firea şi. făptura Românului 

Semnele măririi românescă . , 

Petru Vodă Schiopul. . . E 

Stefan şi Codru . ,.. 

Inceputul veacului nostru 

Plăeşii din cetatea Neamţului. . 

Târgovişte capitala veche . . 

Sufietul Românului . 

Mamele a doi viteți 

Cântec din Basarabia . 

“Țepeș Vodă și Sultanul . . 

Călăreţit lui Alexandru-Vodă . 

Cântec , . . . sc... 

39204.— Coșbuc. Fapte şi vorbe 

4 

cel Mare 

. 

româneşti. 

Pag. 
  

16 

To



— 242 — 

| Pag 

Moţit şi răsvrătirea din 1848 . . , 59 
Iubirea de ţară . . . . . . ... .. ... . 63 

Trei mănăstiri ale Olteniei . . 64 

Ștejarul şi Cornul , . . .. .. . „71 

In codrif Ploninulot .. ....c., . 72 
Grigore Ghica-Vodă . . . 74 

Logofătul lon Tăutul . ee 75 

Bătaia din Codrii Cosminului în a... 73 

Vredniciile Voivozilor noștri . .. 82 

Pasul Tumu-Roş ..... . . Î ea 8q 

Câmpu-lung » ... [eee eo. 87 

Doi codri ai Moldovei , ” PR A .. 90 

M6rtea lui Ghica-Vodă , . „93 

Mitropolitul | Veniamin Ă . . . 100 

Libertatea . 

Ferentarul . , 

Cântecul lui Ştefan 

Cântecul lui Mihai 

Cântecul lui Honia . , 

Ca TO3 
aa 105 

Ceea a LOȚ 

se. . 108 

Â . n. . . . |. . . 1. . . „ 109 

Neamul nostru și Istoria Ri “ eee o. IIO 

Banatul Craiovei . [eee eee TI2 

Valea Jiului . me eee ee aaa ea oa... 119 
Un an din viața lui Ştefan cel Mare . oa eee 122 
Galaţii şi Dunărea , Î . . . 1. . .. . [ee ee 130 
O mare vrednicie a Dorobanţilor. . . s. 133 

Pentru unirea Românilor . . a. 137 

Oficerii şi oștenii noştrii la Plevna . . 141 
TȚ Castelul Peleş . . Pee ee mea eee a 45 

Moartea lui Constantin Brâncoveanu eee ae 154 
Cântecul călăreţilor eee a a 162 . . . . . . . 

Puterea de viaţă a neamului Român aa 164 
Apărătorii steagurilor, . cc... e 166 
Hora Plevnei . .., .. - 178 
Istoria Patriei e 18 
lon-Vodă cel cumplit. cc. îe  183 

A Jurământul plăeşilor Moldoveni. , . a 187 
—— Cântec din Basarabia , 

Biserica Trei-lerarchi . 
eee a 188 

 



— 248 — 

Pag. 
  

Suceava cuibul Moldovenilor. „ . . . . . . .. ese e 193 

La Smârdan . a... . [| [n ne eee eee 201 

Mâma răniților e... cr 206 

Dumnegeul MOST e oo... [sem e 2I3 rr 

Podul Carol 1 de peste Dunăre . . . . ... . . ..... 215 

Dorobanţi! şi Călăraşii în răsboii «1... . a, 220 

La Călăgăreni eee emo 224 

Valea Prahovet şi Mănăstirea Sinaia . . . .. . cc... 223 

Şcoalele din laşi, . o... cc... 234 

Maer , 

+ ma 1 7 caer 

og ST 

 


