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PREFAŢĂ. 

În 1910 strângeam o parte din articolele și stu” 

diile mele privitoare la istoria noastră și la cul- 

fura noastră veche, mai ales în legătură cu partea 

pe care femeile aă avut-o în trecut, și le publicam 

supt titlul: , Viața femeilor în trecutul românesc“ 

Adăugiam felurite ilustraţii menite a face mai bine 
primită aceustă carte, care era să fie întrebuințată 

și în şcolă. 

La sa desfăcut foarte vapede. și oa doua ediţie 

d ajuns îndată de nevoie. 

Mă gîndiam să o și daă, în legătură cu cel 

Vintăia: congres al unei societăți care-și hotărăşte ca - 
scop a pune din noă în strânsă legătură viaţa femeilor 

României și poporului vomănesc cu datina vehgi- 

oasă și națională. Aduceam astfel, ca anul dintre 

cei dMintăiă cari aă ţinut conferințe la societutea 

doamnelor vomâne — și cartea era alcătuită în cea 

mai mare parte din aceste conferințe —, un omagiu 

datovit acestei opere folositoare, începută cu credință 

și urmată cu statornicie de persoane care poartă 

numele celor mai mari din familiile noastre și-și 

dai seamă pe deplin cîte datorii fuță de neam li 

impun aceste nume. |
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La tipărire însă, mi-am dat mai bine seamă ca 

multe din paginile cărții ce aveam de gînd să reti- 
părese nu erai — cum se întimplă totdeauna la udu- 
navea de scrieri văaleţe sai alcătuite cu alte sco- 
puri — în legătură strînsă cu titlul şi cu scopul 
ce se urmăria și pe cae bma primire întâmpi- 
nată din purtea unei amume categorii a publicului, 
cetitoavele, trebuie să-l facă a fi și mai bine lămu- 
rit spre folosul lor. 

Deci am făcut o lucrave nouă, fără să fi atlaas 
prea multe lucruri inedite. Numai ce privește viatu 
Jemeiască și-a aflat locul aici. Și aceasta mi-a în- 
găduit să adaug materialul bogat de „mărturii“ 
scrisori, foi de zestre ș. a. care mântuie cartea. Și 
ilustrația a fost redusă la margeni mai firești. 

Astfel cred că această lucrave va fi vvednuică de 
a fi și mai mult cetită și mă va îndemna a da ediții 
nouă, și mai bune. 

Această carte va avea într egire a ei peste cîteva zile 
chiar. În leg pătură cu confer ința ce mi Sa făcut onodi- 
vea de a mi se cere pentru congr es, „ Valoarea tradi- 
țiilor naţionale în educația femeii“, se vor da toate 
scrisorile de doamne și jupăneşe ce le-am aflat pănă 
acum și 0 alegere de foi de zestre din toate clasele 
sociale, precum și câteva „dicţi“ » testamente, care ni 
îngăduie. maă mult decit și scrisoarea cea mai întimă 
şi mai sinceră, să vedem cel mai desăvârșit adevă» 
al sujletelo». N. Longa.



               



Generalităţi. 

Despre Domnii ce aii stăpînit aceste ţeri, despre 
luptele, isprăvile şi nenorocirile lor, sa vorbit; 
destul, şi bine și, mai ales, rău. Viaţa întregii 
ţeri se cuprinde în faptele lor, care sah făcut în 
numele ei. Din potrivă, o uitare nedreaptă a aco- 
perit totdeauna, ca o buruiană, de părăsire, mor- 
mintele Doamnelor, ce au stat alături de soţii 
lor, în mijlocul furtunilor unui traiu aşa de zbu- 
ciumat, încît abia ni-l putem înfățișa astăzi. Fi- 
gurile viteze, figurile dureroase, figurile binefăcă- 
toare și sfinte, modestele figuri blînde se împăi- 
tăşesc de aceiași nepăsare din partea scriitorilor. 
Şi ca, şi Doamnele sînt date uitării Domniţele, a 
căror copilărie şi tinereță a trecut mai totdeauna, 
printr'un lung şir de pribegii și rătăciri și pe care 
nunta le-a, strămutat în locuri foarte depărtate 
de noi, de unde adesea nai mai venit niciodată, 
să-şi vadă părinţii şi țara. 

Despre Doamnele noastre se poate vorbi din 

două puncte de vedere: înţăiu din acel al ori- 
giniă lor şi apoi din acela, nu mai puţin însemnat, 
al rostului pe care-l aveai la Curtea petrecerilor 
saii la Curtea afacerilor. Ici şi colo se prind de 
la sine în această bătătură, de idei florile strălu
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citoare, vii ale caracterelor, isprăvilor și suferinţilor 
acestor Doamne. 

În ceia ce priveşte originea, neamul și rangul 
înnainte de căsătorie al Doamnelor 'Țerii-Romă- 
nești și Moldovei, trebuie să, se ţie seamă, de cele 
îreă epoce în care se destace, din punct de vedere 
politic, şi nu numai din acesta, trecutul. nostru. 
Cea dintăiu e a neatirnănii de fapt, cea de-a 
doua, a unei supuneri cinstite și cruţătoare faţă, 

„de Turci, cea de-a treia, se deosebeşte prin ascul- 
tarea desăvirşită de aceşti stăpîni. Anii 1550 
și 1720 ar fi punctele de despărţire. Iar după 
1850 începe, firește, epoca a patra. de neatârnare 
nouă, în care trăim. 

În cea d'intăiti epocă, originea. Doamnelor va- 
riază după cum bărbaţii lor erai Domni în Scaun, 
Domni legiuiți sai fii ai unor stăpînitori, ori numai 
niște tineri copii din flori, cari nu ştiaă dacă, 
vot ajunge să domnească şi ei vre-odată. Fără 
îndoială, că, aceștia din urmă, se însurat mai rătă 
decît cei dintăiu, Domnii sau fiii din căsătorie 
ai Doamnelor. Bieţii oameni trăiau din grei. cres- 
cuți cu frică mare de mamele lor, feriţi de ochii 
tuturora, arătaţi, la orice prilej, ca feciori” de 
boieri sati chiar de oameni de rînd, ca odrasle ale 
soțului cu care le măritase Domnul, iubitul lor. 
In sărăcia şi teama lor ci se făceari călugări, 
negustori de blănuri, de stridii, ciobani, adecă vîn- 
zători de turme multe, şi poporul, care nu uita. 
ce fuseseră, ei mai înnainte, li zicea şi ca Domni: 
Călugărul, Ciobanul, Stridiagiul.



De foarte multe ori, un astfel de om, care 
jextfia toate numai pentru slaba nădejde nesigură 
a Domniei, nici nu-şi mai făcea păcatul să se 
însoare. Cînd însă el îşi lua nevastă în zilele 
giele. se înnălța odată cu dînsul în tronul ţerii 
o biată femeie fără, nicio pregătire pentru măriri 
de acestea. Altfel era însă cu Domni şi tinerii 
Voevozi pe cari-i însurai părinţii lor, Domni. 
Aceştia-și căutau soții între neamurile mari ale 
ţerilor vecine și, dacă se poate, între neamurile 
stăpînitoare ale lor. ” 

Neapărat că se cerea ca mireasa să fie de 
aceiaşi lege: ortodoxă deci, şi nu catolică. În 
această, privinţă, Domnii munteni aveai alegerea. 
mai ușoară. Dincolo de Dunăre erai, în adevăr, 
pănă la, 1500, o mulţime de dinastii ortodoxe, 
mai vechi decât aceia de la Argeş saii de la Târ- 
govişte şi Bucureşti, aşa încît pentru ai noștri 
era o cinste să se încuscrească cu ele. Pe vre- 

mea cînd se închiagă Marele-Voevodat al Țerii- 

Romănești (1300-1350), erai trei neamuri de Ţari 
bulgărești, în cele trei Bulgarii ce se făcuseră, 

pe atuncea: una la Marea-Neagră, alta la Tîr- 

nova, şi oa, treia la Vidin; erai apoi neamu- 
rile regale sîrbești din Serbia şi din Bosnia, mai 
tărziă şi din Herţegovina; veniaii apoi O mulţime 

de stăpînitori mai mici, tot dintre Sîrbi, în Ma- 

cedonia. și lîngă Marea Adriatică; în sfîrşit, ceva. 

mai departe, străluci încă pănă la 1453 familia, 
împărătească a Constantinopolei, cu multe ra- 

„muri laterale. 
Numele se luai de cei din alte vremi după 
norme cae nu se mai ţin în seamă astăzi: une 
ori se da copilului. acela al sfintului serbat în



ziua, cînd: el era, născut, dar da obicei aj unei: rude, 
şi anume al rudei: care” boteza, sai al celei mai 
însemnate prin vrista,. sai prin 'vangul ei. Domniă 
cei vechi. de peste Olt, caii n'axeaii înrudini: lumi- 
nate, se chemaii ţerănoște Litovoiă, Bărbat; unul 
de dincoace de Olt are numele de “Seneslav, doi 
judeţ, - „căpetenii de județe, se numesc ; Toan ŞI 
Fărcaş. La Domnii Voevodatului celui - mare întâl- 
nim nume ca Alexandru, care e âl unui Tar bul- 
găresc, ca Mircea, care e al unui domnitor de la, 
Avlona la Marea Adriatică (Mreşa), ca “Mihail, al 
altui. Far bulgăresc, ca, Vladislav. (Ylaico), care 
aminteşte - Bani şi Voevozi ! bosniaci. Învudiea, di- 
nastiei noastre sa făcut . deci neapărat. cu Bul- 
garii .din Vidin ŞI. cu Sirbii.. Multe n&ăumiiii bo- 
iereşti: ati. venit împreună, cu Doam! Mele de. peste 
Dunăre. 

A 

Doamnele muntene pănă la Neagoz (Basarab) 

Numele “tuturor „acestor d initănu Doâmne „mun- 
tene sa, pierdut, afară de al Calinichiciă - — . care 
pare să, fie Greacă —, soția lui: Radu--şi mama 
lui Mircea, dacă, .nu .și a fratelui săi Dan. Nu se 
Cunos€.. decât puține “Doamne muntene . de legea, 
Răsăritului din veacul 'al XV-lea... Stim pe Du 
prazia, soţia lui Vlad Călugărul: dar aceasta pare 
să nu fi fost de neam mare, ci să .se fi. călugărit 
odată cu soţul ei înnainte ca acesta. să, fi ajuns, 
în 1481, la, Domnie. O fată a Bupraxiei, pustind 
numele. drept xomănese de Caplea, luă întăi pe 
boierul Staico Logofătul ȘI, văroiind văduvă, tatăl
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ei despărţi de nevastă pe favoritul săti Bogdan 
Vornicul, din Moldova, însurîndu-l cu Caplea, 
care muti în 1511, fiind îngropată la mănăstirea 
dia Deal. 

Înnaintaşul şi dușmanul acestui bătrîn călugăr, 
Basarab-cel-Tînăr, ea însurat şi el cu o femeie 
de rînd, Maria. Despre dinsa se ştie că a stat 
prinsă o bucată de vreme la Braşov. Acel ce pu- 
sese mîna pe dînsa era tatăl lui Basarab, Ba- 
sarab-cel-Bătrîn, şi se ştie că el a, ţinut două 
soţii, dintre care însă niciuna de neam mare: pe 
fata unci Maria (această soţie a fost mama celui 
de-al doilea Basarab) şi pe fiica unui Grec, Si- 
nadinos al Căpitanului. Bătrînul avea și o fată, 
cu această soţie, şi, în ciuda lui, Basarab-cel- 
Tiînăr prinse şi ţinu în robie pe sora sa vitregă. 

Soţia lui Radu-cel-Frumos se chema tot Maria 
sati Maria-Despina, şi era tot din rîndurile fetelor 
de boieri: ea a întovărăşit; pe fiica ei, care ajunse 
soţia lui Ștefan-cel-Mare; acesta o luase în robie 
la 1473. Ajungînd soacra biruitorului și a pier- 
zătorului soțului ei, ea muri în anul 1500,la 11 
Mai, fiind îngropată în necropola domnească a; 
Putnei. 

În mănăstirea Govora se vede, lîngă chipul lui 
Radu-cel-Mare, fiul lui Vlad Călugărul, o Doamnă, 
cu coroana pe cap. benzi de fier pe piept și lungi 
cercei cu pietre scumpe. E Doamna Cătălina, ceia, 
ce înseamnă Ecaterina. De și Radu se căsători 
ca, fii de Domn, ea pare să fi fost tot mlădiţă, 
a, unei familii boierești. Crudul Mihnea ţinu pe 
o Voica, ce rămase văduvă tînără, pe urma lui, 
după uciderea-i în Sibiiă, la, 1510; de la dânsa 

- avem şi o scrisoare către Braşoveni și altele pe
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cate i le scrie un fit al lui Mihnea, numit Mircea,; 
pe el şi pe o fată, Ruxanda, măritată, atunci cu 
Bogdan, fiul lui Ştefan-cel-Mare, Voica-i iubia, ca 
pe fiiii ei adevăraţi. La, căsătoria Ruxandei cu 
Bogdan, tînărul, dar nâtul Domn moldovenesc, se 
trimeseră, cu mireasa 24 de , cești de argint su- 
flate cu aur“, lucrate în Ardeal, care i se dădu- 
seră, de zestre. Craioveștii, boierii ce stăpîniau Ol- 
tenia și făceaii Domnii, dădură creațiunii lor, co- 
pilandrul Vlăduţă, o tînără Doamnă Anca. 

Astfel ajungem la căsătoria, împărătească, a lui 
Neagoe Basarab. 

HI. 

Doamnele catolice în Ţara-Romănească. 

Cele de mai sus sînt Doamnele ortodoxe, năs- 
cute în Țară sau străine, ale Țerii-Romăneşti. 

Întâmplător însă, pentru anumite scopuri poli- 
tice, -Domnii munteni, cari îngăduiai, ba chiar 
sprijiniai, din același motiv, propaganda, catolică, 
își luait și Doamne de legea, Apusului.. Regii Un- 
gariei eraii, din partea lor, bucuroși de asemenea, 
încuscriri, așa de folositoare din atâtea, puncte de 
vedere. | 

Încă, din veacul al XIV-lea. se făcuse o astfel 
de legătură de familie. Nicolae Alexandru-Vodă, 
care avusese cu altă soţie, ortodoxă, pe Vladislav, 
urmașul săi, luă, pe la 1350 pe o coboritoare a, vechilor Bani de Severin, Romîni unguriți şi tre- 
cuți la religia catolică. Această, Doamnă, Clava, 
avu două, fete, care arată însă a, fi fost ortodoxe
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amîndouă: una, Anca, luă pe Straşimir, „Parul“ 
bulgărese al Vidinului, iar alta, Slava, ajunse stă- 
pînitoare în Serbia. - 

Şi "Ţepeş se învrednici de o soţie catolică. Ea 

era chiar ruda regelui unguresc de atuncea, Ma- 
tiaş Corvinul, şi căsătoria, se săvirși, cu toată, 
împotrivirea -Turcilor, la începutul anului 1462 

sai în cele din urmă zile ale anului precedent, 

odată cu încheiarea unui tratat între Țara-Ro- 

mănească, și Ungaxia. Nu ştim cum o chema pe 

Doamna catolică a acestui om strașnic. Cu dinsa, 

avu Vlad doi fii: unul stătu pe lîngă cel de-al 

doilea Ioan Corvin, fiul lui Matiaș, iar cellalt muri 

în slujba episcopului de Buda. Mihnea Vodă, nu 

era, fiul. catolicei, dar şi lui i se impuse, la Curtea 

ungurească, 0 nevastă, de -această, lege, culeasă 

pr inte multele rude vomănești, dar catolice (fiindcă, 

erai nobile) ale regelui. 

IV. 

Cele d'intăiă Doamne ale Moldovei. 

Intemeietorul Moldovei, Bogdan-Vodă, va fi venit 

de peste munţi cu soția sa, o fată, de Voevod de 

acolo, fără îndoială, Şi cu acel fii Laţeu, care-i 

urmă. După un vechii pomelnic, Mitropolitul Do- 

softeiu dă, în versurile sale adause la Pavrimiile 

(Proverbele lui Solomon) din 1683, numele acestei 

dintăii Doamne a Moldovei: Maria. 

Laţeu ţinu, de sigur, pe o Romîncă, și poate 

să, fi fost ȘI el î însurat la coboiîrea, din Maramur ăş, 

Cînd se făcu a. trece la catolicism, nevastă- sa 

*
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nu-l urmâ pe această cale, şi despre dinsa se 
vorbeşte înti'o scrisoare pe care Papa o îndreaptă, 
către noul convertit, în 1372. | 

Din căsătoria, lui Laţeu cu această ortodoxă, 
îndărătnică se născu o fată, Anastasia, cae muri 
abia în anul 1420. Ea păstră legea mamei sale 
Și dădu marea moșie a Coţmanului mănăstirii din 
Rădăuţi. Cînd muri Lacu, ei i se cuvenia moş- 
tenirea Moldovei 

Boierii îi căutară, un soţ; şi-l găsiră în singura, 
țară, vecină, unde eraii neamuri mari de legea Ră- 
săritului, în Litvania rusească, cu care se măr- 
genia Moldova de Miazănoapte. Un tînăr principe 
din vestitul neam al Coriatovicilor, *luga, veni 
deci în țară, se cunună cu Domnița și stăpîni, dar 
numai puțin timp, căci fu ucis. 

Acei cari luptaseră cu el găsiră însă o altă 
femeie din neamul lui Bogdan întemeietorul, poate 
o soră, a, lui Laţeu. O chema Mușata, das, fiindcă, 
trecuse la catolicism, i se zicea Margareta. Ea, 
luase de bărbat pe un Ştefan-Vodă, cu care avu 
tei fii: Petru, Roman și Ştefan. Aceștia, se răz- 
boiră întăiă, apoi domniră pe rînd. Un act al 
lui Roman pomeneşte pe mamă-sa, Mușata, la 
1392. Petru era, ortodox, dar mamă-sa, clădi, în 
Siretiu, biserica Sfintului Ioan Botezătorul, unde 
fu şi îngropată. | 

Nu știm de unde venia, Anastasia, soţia lui 
homan, cae fu înmormîntată, în orașul şi în bi- 
serica făcută de soţul ei, la Roman. Am bănui 
că era, fiica lui Iuga, și a celei diniăiti Anastasii.
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V. 

Doamnele lui Alexandru-cel-Bun 

și ale urmaşilor lui. 

Obiceiul înrudirii cu : străinii urmează şi mai 
departe, căutîndu-se principese litvane sau chiar 
polone, catolice. Cea dintăii Doamnă a lui 
Alexandru-cel-Bun, îngropată la 1410, supt bap- 
tisteriul bisericii latine din Baia, e catolica Ma- 
gaveta, cu care el se căsătorise încă din Polonia, 
fiind pretendent numai la Coroana Moldovei. A 
doua soție a marelui Voevod poartă numele de 
Neacșa sau — cum o tălmăciai cărturarii — Ana, 
şi era, poate o fiică a lui Mircea-cel-Bătrin: ea 
născu la 20 Iulie 1409 pe moștenitorul tronului, 
lie, iar, la o dată următoare, pe. acea, Chiajna, 
care muri abia în 1479, nemăritată, căci nu gă- 

sise un bărbat de potriva, ei. Mormîntul Anei se 
vede şi. astăzi în mănăstirea, Bistriţei, lîngă pă- 

vetele din stînga: data morţii, însemnată acolo, 

e 2 Novembre 1418. Îndată stăpînitorul moldo- 
vean, care era, destul de bătrîn acum, pețește pe 

o rudă, o vară, a regelui Poloniei, Ryngalla, care 

era și ruda lui „în al treilea grad“, de pe bu- 

" mică-sa, Mușata, fiică a vre unei Polone. Căsă- 

toria se desfăcu, fără copii, în 1421, după ce- 

erea, Ryngallei, care arătase că soțul ei nu vrea 

“în ruptul capului să se facă și el catolic. 

Dar, peste puţin, o altă nuntă cu mireasă ve- 

nită de peste hotare se serbă în Suceava, Vla- 

dislav, regele Poloniei, se căsătorise a doua oară
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cu fata unui duce litvan, Sofa, şi Alexandru 
ceru pentru moștenitorul său lie pe Marinca, 
sora, reginei. Mitropolitul cel dintăiii al Moldovei, 
Iosif, o rudă a Domnului, făcea slujba nunții la 
23 Octombre 1426. Marinca fu o bună, şi eredin- 
cioasă, soție pentru bietul lie Voevod, care muri 

„orbit “de fratele săi, şi o mamă plină de în- 
grijire pentru fiii săi, Roman Și Alexandru. cari 
se luptară mult timp pentu Coroană, Şi musriră, 
amindoi otrăviţi. Fata lui lie şi a Marincăi 
—— care era ortodoxă — se numi Anastasia, va 
și bunica, ei. O soră, mai mare a ceia, fost soţia 
lui Vlad Dracul, și aceasta, e cea dintăiu căsă- torie sigură între cele două Case domnitoare ro- 
mămneștă. 

Doamnele urmaşilor lui Ilie nu ni Sint cunog- cute. Dar se ştie că unul dintre ei, Petru Aron, luă pe bătîna soră a lui loan Corvinul, o femeie de cincizeci de ani, Și o Romîncă din Ardeal, de lege catolică. Deci aceasta e a doua căsătorie princiară între Romîni din țeri deosebite. 

VI. 

Doamnele lui Șteta.n-cel-Mare. 

Ștefan-cel-Mare era, fiul lui Bogdan, fii el în- Suși al lui Alexandru-cel-Bun și al unei Oltea (în călugărie poate : Maria), care se mărită, după, scurta ei iubire cu Domnul și avu două fete (Maria, soţia lui Sendrea, şi Sorea) si trei fii, loa- chim călugărul, loan Și Petru, ce sînt astfel fraţii vitregi ai marelui Domnu, 
|
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EI luă puterea în 1457, neînsurat, şi-şi căută 
nevastă la huși ca şi Ilie. Dar Ștefan merse până, 
la Chiev şi de aici îi sosi mireasa, Evdochia, 
fiica lui Olelco Şi sora, lui Simion cnejii, cu care 
făcu nuntă la 5 Iulie 1463. Viaţa ei a fost neno- 
rocită şi scurtă. Ea muri în 1466, lăsând -numai 
o fată, Elena, pe când alte femei dădură, băieți lui 
Vodă. 

Elena ajunse nevasta moștenitorului tronului 
moscovit, loan. La 1484 i se năștea un fii, Di- 
mitrie, menit să, iea moștenirea bunicului săii, 
Maszele-Principe, căci soţul Elenei murise. Dar 
soția, cea de-a doua a bătrinului Principe, Sofia, 
din neamul împărătesc al Grecilor, care şi ea. 
era mama unui fiu, se puse împotrivă. Elena ȘI 
Dimitrie fură, aruncaţi în temniţă la 1502 și nu 
trăiră multă vreme după, ce-și căpătară libertatea. 
Fiica, lui Ştefan-cel-Mare se stînse în durere la, 
1505, la un an după marele ei- părinte. 

A doua, soţie a lui Ştefan veni din Mangup, 
un orăşel pe stîncă, în Crimeia, unde stăpîniă o 
ramură a, Comnenilor împărăteşti din Trapezunt. | 
Maria Comnena tu cununată cu Ștefan la, 14 Sep- 
tembre 1472, de sigur în mănăstirea cea din noii 
zidită a Putnei. Ea navu niciun fel de noroc: 
cei doi fraţi ai săi se luptară între sine, cel mai 
mic, ucise pe cel mai mare; Turcii luară în 1475 
Mangupul și nu lăsară în viaţă, din tot neamul, 
decît un copil, care trecu la legea lor. Maria, simţi 
zguduiturile primejdiei din 1475, cînd Ştefan bătu 
pe Turci la Podul-Innalt, şi ale nenorocirii din 
1476, cînd el fu învins la, Războieni și cîtăva,. 
vreme Doamna nu ştiu nici dacă el mai trăiește. 

2
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Cu câteva zile înnaintea, Crăciunului din 1477, 
ea muria, și trupul, acoperit cu un giulgiu împă-. 
rătesc, fu coborit în gropniţa Putmei. Piatra ei 
de mormînt poată, această, inscripţie: „În anul 
6985 (1477), luna lui Decheomviie 19, a răposat, 
blagocestiva, roaba lui Dumnezeă Masia,, Doamna 
blagocestivului lo Ştefan Voevod, Domn al țerii 
Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod. 

Pe atunci creşteai la Curtea, lui Ştetan-cel- 
Mare, lângă mama lor, «două, roabe domnești, 
fetele lui Radu-cel-Frumos, care li lăsase ca, zestre 
marea; lui frumuseță. Stefan nu fu cel din urmă 
care să vadă, aceasta, şi încă, din 1480 el luă 
pe Maria, ca a treia soție a lui. Ea-i dădu un 
fiă, Bogdan, care rămase Singurul în viaţă şi 
moșteni Domnia, precum şi o fată, Maria, cae 
se stinse, nemăritată, ca şi Chiajna, în 15181. 

“Maria Doamna însăşi, care trăise douăzeci şi 
patru de ani cu gloriosul ei soţ, se mai învred- 
nici de șepte ani de viaţă, murind abia în Fe- 
bruar 1511. Mormîntul ei se vede pănă, astăzi în 
necropola domnească a Putnei. 

VI. 

Doamna, Miliţa, a, lui Neagoe-Vodă. 

" Neagoe Basarab, Domnul Țerii-Romănești, luă, de sigur după, suirea, sa, pe tron, pe acea, „Des- [te = = a i pină , adecă fată, de Despot sîrbesc, Miliţa, care e unul din cele mai curate chipuri de Doamne 
1 O fată a lut Ştefan luă pe un nobil ortodox din Rusia, Teodor Vişnie- viețchi (Sanguszko), si ei avură urmaşi cari rivairă Domnia NMoldovel, Pa- milia Sapieha se coboară Gin această Domniţă. a
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romine. Foarte evlavioasă, iubind ca, și Neagoe 
clădirile, juvaierele, cărţile preţioase — aceste două, 
însușiri sînt întrunite de închipuirea, poporului - 
în legenda, care o face să-și vîndă, podoabele ca 
să se poată mîntui clădirea mănăstirii de la Ar- 
geș —, bună soție și duioasă mamă, ea nu-şi 
desminţia, neamul înnalt din care se cobora. Tatăl 
săi era numit de Sîbi „Parul Lazăr Despot“, şi 
era unul dintre cei din urmă, represintanți ai nea- 
mului ce stăpînise două sute de ani asupra, Ser- 
bici. Un văr al ei, Maxim, adăpostit în 'Tara- 
Romănească, al cării Mitropolit ajunse, făcu lui 
Neagoe scumpul dar al acestei femei alese. 

Nici Despina, însă r'avu zile fericite. Doi fii ai 
ei, loan şi Petru, o fiică, Anghelina, muriră, în 
vristă fragedă. După nouă ani de căsătorie, se 
stîngea, și soțul ei, încă tînăr. Singurul fii al ei 
rămas în' viaţă, Teodosie, desbrăcat de moşteni- 
rea lui, muria, la, Constantinopol, fără să fi putut 
avea, măcar mîngiierea că i-a adormit pe braţe. 
Apoi ea fugi în lume, rătăcind multă, vreme prin 
Ardeal, desbătîndu-se cu datornicii unui soţ risi- 
pitor pentru lucrurile. frumoase. Două, fete ale ei 
se aflaii lîngă dînsa, Stana și Ruvanda; şi cea, 
mai mică era, așa, de frumoasă, şi înțeleaptă, încât 
amîndoi Domnii romîni de atunci începură — ca 
în poveştile cu fata de Împărat — război pen- 
tru dînsa, în 1525. 

Fu învins Moldoveanul, Stefan-cel-Tinăr, fiă al 
lui Bogdan Orbul și nepot de fii al lui Ştefan- 
cel-Mare (mamă-sa, însă nu era Doamna, lui Bog- 
dan, Ruzanda, nici altă Doamnă, Anastasia, în- 
gropată în 1512 la Dobrovăț, ci numai iubita lui,
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Stana, pe care o îngropă totuşi în Putna 1). Solii 
munteni veniseră la Sibiiu încă de la 17 lanuar 

„1526 pentru a.lua-pe frumoasa Domniţă, Ruxanda, 
-- Nunta, ei cu biruitorul, Radu: dela, Afumaţi, fu 
“zăbovită puţin de război, şi ea nu se făcu decit 
în Maâiti-lunie următor. a 
„Doamna, Miliţa, nu tiecu însă, în ţară, cu toate 

“că, ginerele ei ceruse pentru aceasta, și învoirea 
- regelui unguresc. Încă în 1528, ea, stătea, tot în 
„Sibiiă, trimeţind numai din când în cînd. ștafete 
„în. țara. unde - domnise. Fiica ei cea mai mare 
- fusese măritată cu Ștefăniță, Moldoveanul. Încă, 
„din 1527. însă acest ginere era ucis și se bănuia, 
“că Doamna. Stana, înțeleasă: cu boierii, i-ar fi 
“pregătit sfirșitul. Ea, dispărea, însă peste puţin, 
la 1531:. Cu doi ani înnainte, ginerele. muntean 

„era, UGis'şi-el de ucigași, de neam mare, împreună, 
„cu un-fiă al lui din întăia, căsătorie. - 
„ „Băsărăbeasa“ rătăci decă Și mai departe între 

„> străini. Abia în 1535 tronul muntean era, căpătat 
„de Radu Paisie, care luă de soție pe Ruzanda, 
„cred. Radu' făcu nunta, “la, 1541; copilul “lui cu . fata, lui Neagoe primi numele de Marcu, aşa de: „. obișnuit; în: baladele sîrbești. Bătrina, Doamnă, veni 
Și Ga. în țară, unde o găsim, stînd în “București, ' = 1.17. “Novembre- din acest an chiar. Dar căderea, - în 1545; alui Radu o aruncă, iarăși în pribegie. . „Acolo “muri ea. peste “vre-o zece. ani, la, Sibiiu, unde-i plăcuse totdeauna, să petreacă. Numele ei diri urmă fu, se pare, acela, călugăresc, de Pla- tonida. Mitropolitul ţerii, Anania, merse de-i aduse 

  

1 Bogdan încurcase, înnainte de a lua pe Anastasia, războlă eu Polonia pent 
zavata. 

Moldova inte'un greă ru că regina-mamă nu voiă să-I dea pe fica ei Eli



  
Neagoe-Vodă (Basarab), Doamna Miliţa și copiii lor 

(pictură la Argos).
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oasele la 1554, punîndu-le în  gropniţa, Argeşului, 
de unde de curînd le-a, dat afară, „vestauratorul 
clădirii, d. Lecomte de Noiiy. 

VII. 

Doamna lui Petru Rareş şi fetele ei: Chiajna, 
lui Mircea Ciobanul şi Ruxanda lui 

- Alexandru Lăpușneanu. 

O nepoată a Despinei, Zlena, fata „Țarului 
loan Despot“, fu măritată prin 1530 cu Domnul 
moldovenesc Petru Rareș, a cărui soţie dintăiă, 
fata vre-unui boier, Maria, murise în 1529, find 
îngropată, la, Putna, Elena, căreia, i se mai zicea 
Și Ecaterina — saii Cătălina —, fu o Doamnă după 
chipul Despinei. Ba, a ridicat, bisericile SE. Gheorghe 
și Ospenia, din Botoşani şi o bisericuţă, în Suceava, 
și a dăruit atâtea, odăjdiă lucrate cu mîna, ei, 
dintre care una, un aier, se păstrează încă, la, 

Putna. Şi ei îi era păstrată o viaţă bogată în 
multe primejdii și nenorociri. Năvălirea, în 1538, 
a Sultanului Soliman o sili să fugă, cu băiețaşii 
lie și Ştefan şi fetele Chiajna şi Ruvanda, în 
cetatea, ardeleană, a Bistriței, unde multă, vreme 
ea, nu știu dacă, soţul ei mai trăieşte. Cînd Petru 
se duse la, Constantinopol să ceară, iertarea Sul- 
tanului și Domnia, ea avu. iarăşi lungi zile de 
straşnică nesigur anţă, Și la, începutul anului 1541 
cineva cerea, ştiri despre „Măria Sa Petru-Vodă, 
pentru că Măria Sa Doamna Măriei Sale mă
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- SI 
roagă să întreb de dînsul, căci mult se întris- 
tează“, | 

În Domnia sa cea de-a doua, Petru mai trăi 
cincă ani. Doamna, rămasă singură în 1546, avu 

durerea, să vadă că fiul ei cel mare, Ilie, se făcu 
Turc. Peste doi ani, cel mic, Ştefan, era omorît 
de boieri, la 1-ii Septembre 1552. Doamna avuse 
și două fete. O altă Domniţă, poate din întăia, 
căsătorie a lui Petru-Vodă, fusese soţia Domnului 
muntean Vlad, un beţiv care se înnecă în Diîm- 
boviţa. Cea, mai mare din fetele Elenei, Chiajna, 
luă, cu puţin timp înnaintea morţii tatălui ei, pe 
noul Domn muntean, urmaşul lui Radu Paisie, 
Mircea Ciobanul. 
„Cu dînsul avu ea, în 1550, un fit pe care-l 
numi Petru, după Petru-Vodă, Rareș, apoi alţi 
doi, cari primiră numele muntene de Radu (Mircea 
se zicea fiul lui Radu-cel-Mare) şi de Mircea, după 
tată. ka avu și mai multe fete: una din ele, 
Maria, tu căsătorită, în 1566, cu străbunul Can- 
tacuzinilor, Mihail, zis Şaitan-Oglu sai „Fiul Dra- 
cului“, dar, mirele fiind bătrin și urit, ea fugi 
de lîngă, dînsul în calea spre Constantinopol. O 
alta, Alezandra, și o a treia fură măzitaie după, 
boieri, iar a patra căzu pradă ambiţiei mamei 
sale şi trecu în haremul Sultanului Murad. Pe 
ună din ele Chiajna voise so mărite cu ciudatul 
Grec lacob Heraclidul Despotul, care luase Domnia, 
Moldovei și — interesant amănunt — ea, trimese 
acestuia, portretul miresei lui. 

Condeiul lui Alexandru Odobescu a făcut din 
Chiajna, un tip de răutate îndrăzneață. De fapt, 
soția, cumplitului Mircea Ciobanul va, fi căpătat 
ceva, din însușirile soțului ei. Dar din ceia, ce
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şăvîrşește ea, într'o viață, neobosită, după, moastea, 
acestui soţ, se desface numai o nestînsă, patimă, 
de a stăpîni. Plătind, uneltind, făgăduind, vicle- 
nind, ea, face ca plăpîndul Petru Şchiopul să ca- 
pete moştenirea lui Mircea, apoi tot ea îl pune 
Domn în Moldova, ea cumpără o clipă tronul 
muntean pentru un Vlad Voevod, care luase în 
căsătorie pe o nepoată a ei. Ea se luptă în 1587 
pentru ca Turcii să, ajute pe un concurent la 
Coroana, Poloniei, pe care dinsa, îl crescuse. Moare 
pe la 1588 abia, după ce cunoscuse toate cele 
bune şi cele rele ale vieții, de la, Domnie pănă la 
negustoria cu mărunțișuri pe care o făcu pentru 
a trăi, în surgunul ei de la Alep, în 1575. Lăsă 
Demn în Moldova pe fiul ei Petru, care numise 
Chiajna pe o copilă a lui, născută în 1588. Cei- 
lalţi doi fii se turciseră de imult. Locul unde e 

îngropat acest zbuciumat trup de femeie nu se 
cunoaşte.  * 

Deci în 1552 lîngă Doamna Elena, se afla nu- 
maj fata cea mică, Ruxanda. Maică-sa o mărită 
văpede cu un anume Joldea, care luă Domnia 
ca loan-Vodă. Dar pribeagul Alexandru Lăpuş- 
neanu, fiul lui Bogdan Orbul şi al frumoasei 
Anastasia din Lăpuşna, iubita lui, năvăli în ţară 
și cuceri şi Scaunul şi mireasa. Hlena fu zugru- 
mată din porunca lui și rămăşiţele ei încăpură 
supt piatra ce-și săpase de multă vreme lîngă, 
soţul ei iubit. Ruxanda, o femeie evlavioasă ca 
şi mamă-sa, făcu loc în mănăstirea Pobrata şi 
fratelui ei ucis. a 

Şi ea putea să deprindă, de la, bărbat —ca şi 
sora, din Țara-Romănească — toate tainele răutăţii.
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Legenda, o învinuieşte că, sar fi învoit la uciderea 
- prin otravă, în 1568, a soţului. Cînd acesta, muri, 
fiind acum, de frica Satanei, călugărul Pahomie, 
ea, îngriji de trebile Domniei supt fiul ei, Bogdan. 
EI era, singurul care-i rămăsese, căci urma altuia, 
Petru, se pierduse, iar fetele ei se măritaseră, cu 
boieri romîni şi greci sati, ca, Teofana şi Teodora, 
trecuseră, supt, lespezile de mormînt ale Slatinei, 
ori, în sfirșit, ca Sultana, se călugăriseră, Bogdan 
mai mărită, și el două dintre dînsele cu Poloni, cari-i 
plăceaii mai mult decît orice neam pe lume și 
între cari — ca, şi Despot — își peţi Doamna. 

Pănă să se însoare, el fu atacat însă, peste 
Nistru de un nobil polon căruia, îi făgăduise pe 
una din aceste surori ale sale fără să se ție de. 
cuvînt. Ruxanda nu trăi însă să vadă, isprăvile 
nebune ale acestui cocon răă crescut din prea, 
multă, iubire: ea murise la 12 Novembre 1569, 
și în astfel de împrejurări nu se găsi cine să-i 
scrie câteva, rînduri de pomenire pe mormînt. 

IX: 

Doamna lui Miha Viteazul. 

La, -Munteni, Mihnea-Vodă, fiul lui Alexandru și nepotul de fiă al lui Mircea “Ciobanul, iea, pe o Romîncă, Neaga, fiica unui Logofăt din părţile Buzăului, şi mama, Domnului scrie unei surori că O asemenea, legătură nu scade pe fiul ei, căci „bărbatul dă, preţ, femeii“ Și, orice ar fi fost înna- inte, Neaga, va, fi de-acum Doamna, ţerii.
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Pătrașcu-cel-Bun, tatăl lui Mihai Viteazul !, după 
moartea Doamnei sale Voica, cu care avea o fată, 

Maria, ce se mărită în ţară, iea, ca Domn, pe 
o altă fată de Logofăt, Stana, care pribegi multă, 
vreme prin lume, după moartea soţului ei. 

Doamna lui Mihai Viteazul, fiul lui Pătraşcu, 
„Stanca, fusese întăiii nevasta, altui boier, anume 
Dumitru. Si ea, era, Olteancă, şi bărbatul ei cest 
dintăiu: mama Stancei se cheina - Maria şi ea 

-avea și un fiu, Dragomir. Căsătoria era făcută, 
acum la, 1588, şi jupăneasa lui Mihai ca boier 
îl văzu ta 1593 ajungînd Domn. Ea fugi la 1595, 
cîzd cu uăvala cea mare a lui Sinan-Paşa, în 
Ardeal, dar nu întovărăşi pe soţul ei cînd el 
năvăli, la 1599, în această ţară, ci rămase la, 
București și Tîrgovişte, lîngă fiul ei Nicolae Pă- 
traşcu, pe care Mihai îl lăsase aici ca Domn. 
Stanca veni dincolo de munţi numai în 1600, 
cînd, după înfrîngerea sa de către Nemţi și Un- 
guri, nenorocitul eroă avea nevoie să, dea, zăloage 
ca să fie lăsat să-şi apere tronul muntean.. De 
atunci ea na mai văzut pe Mihai, care peri ucis 
în anul următor. Întoarsă în ţară, la 1603, Stanca 
muri de ciumă, şi numai alții putură să se în- 
grijească de rămăşiţele Domnului ei, pe care le 
aşezară la Dealu Radu Buzescul și soția lui, 
Preda. Fata lui Mihai, Florica, şi tatele ei, Ni- 
colae, înmormîntai la 1605-6 pe bunica lor după 
tată, călugărița, Teofâna. Peste puţin, Domnița, 
luă, pe Preda din Greci, şi o vedem ceva mai 

  

» Mihai fusese născut cu o Teodora (călugăriţă : Teofana). Dacă ar fi fost 
fiă legiuit, nu putea ocupa boieri! la dusmanii neamului săi, nici nu putea 

să jure, cu marturi, că Pătraşcu nu-i e tată: Şi el a fâcut şi una și alta.
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tărziu purtând judecăţi cu Mavula, tata. din flori 
a lui Mihai. 

X. 

Doamne muntene după Mihai Viteazul 

Urmașul lui Mihai, Radu-Vodă, Şerban, își tră- gea drepturile de Domnie de la, bunică-sa, Anca, fiica Banului Şerban Şi soția Banului Neagoe, unul din cei de pe urmă dintre Craioveşti. Ha stătea, în Ilfov, unde şi astăzi se văd de-asupra, Arge- șului, la, Coeni, rămăşiţele strălucitului ei castel. pe care-l lăsă, fiicei, Maria, și fiului. Serban Pos- telnicul. Şerban, fiind încă, boier, luase pe Hlena, care, din partea, ei, foarte bogată, își trăgea, nea- mul din vechii boieri de la Mărgineni, la capă- tul cărora, se pomenia Udriște bătrînul. Cînd Radu- „Vodă, muri, pribeag și lipsit, la Viena, în 1620, Doamnă-sa, era încă, în viaţă. Fata ei mai mare, numită Anca după, bunică-sa, fu măritată, apoi cu un tovarăș de pribegie, fiul lui Mihai Viteazul, şi copilul lor, care muri ca tînăr vițeaz Și vestit, primi gloriosul nume a] acestui bunic. Pe la 1640 numai, fata cea, mai mică, Elina, care purta un- mele Doamnei, ajunse soția lui Constantin  Pos- telnicul Cantacuzino. Si Viața acestei Domniţe e un curaţ tabloă de patriarhală, bunătaţe. Bună, gospodină, mamă a, mulţi copii, fii Și fete, — cazi toți, afară, de păti- mașul Serban, cel mai mare, care ajunse Domn în 1678, se îndreptată după, sfaturile ej cuminţi,
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cînd moartea soţului zugrumat o lăsă stăpînă a, 
casei—, miloasă cu casnicii și ţeranii ei, ea se 
desface ca un chip blind din Scripturi î în mijlocul 
unor aspre vremi viclene și răzbunătoare. În. 
Domnia, lui Şerban,. ea făcu drumul la, Ierusalim 
şi la muntele Sinai, întovărăşită de fiul ei Mihai, 
ctitorul mănăstirii romăneşti a, Sinaii. Moartea o 
prinse la o vrîstă foarte înnaintată, în ziua de 
2 Mat 1687, și îngroparea ei lîngă soţul răposat; 
de multă vreme, „în tinda bisericii den a dreapta“, 
la Mărgineni, se făcu cu o cinste şi o durere 
adevărată care nu se vedeau adesea. 

XI. 

„Doamna lui Heremia,.“ 

Doamne deosebit de pătimaşe sînt ale Movileş- 
tilor. Elisaveta, soția lui lereinia, a fost fata, unui 
nemeș ungur cu numele de Csomortâny. Fetele 
ei se măritară toate în Polonia. Regina-Chiajna 
luă pe Mihail Wiszniewiecki, înrudit cu vechea, 
dinastie moldovenească și fu bunica unui al doilea 
cu acest nume, care ajunse rege al Poloniei. Maria 
fu soţia lui Stefan Potocki, Ecaterina a lui Samuil 
Korecki, iar Ana, o femeie care se amestecă în 

multe, stăpini pe rînd, cu desăvîrșire, patru băr- 
baţi. 0 altă, fată, Zamfira, murise încă, din 1596: 
mormîntul ci se vede la Suceviţa. 

Ana sămăna bine cu mamă-sa, care nuera 0 
femeie obișnuită, ci se poate alătura cu Chiajna, 
cea veche în ceia ce privește energia sălbatecă.. 
Murind leremia, fratele acestuia luă puterea, pe
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-cînd Doamna gătise moştenirea, fiului ei Constan- 
tin. Pentru a face- Domn pe acest copil, ea ar fi 
otrăvit pe Simion și, oricum, începu o luptă în- 
vierșunată cu cumnată-sa, Marghita,— după nu- 
me, Unguroaică şi ea —, care înnălțase acum pe 
fiul ei, Mihăilaş. Acesta fu gonit și muri în 'Ţara- 
Romănească, unde Radu Şerban, care voiă săi 
dea pe fiică-sa Anca, îi făcu loc la 1608 în ne- 
cropola Dealului. Cînd 'Turcii scoaseră peste trei 
ani pe Constantin, ea năvăli cu acesta, care muri 
înnecat, apoi cu fiul ei cel de-al doilea, Alexan- 
dru, și cu cel mai mic, Bogdan, cari fură prinși 
în 1615 de Schender-Paşa şi turciţă. Doamna, su- 
feri atunci cea mai mare ruşine din partea pă- 
gînilor, şi-şi desfăcu de jale şi părul, închinîndu-l 
mănăstirii Suceviţa, unde se văd şi astăzi, spune 
cineva, care a fost acolo: „două codițe castanii- 
deschis, lungi de o palmă și jumătate, împletite 
la partea de sus, fiecare în deosebi, şi legate la 
un loc cu un fir de sîrmă, de argint“. 

Elisaveta, muri la 'Ţurci: „ai căzut“, scrie 
Miron Costin, „după un Agă turc, pănă la moartea, 
ei“. Cumnata, văduvă, se învrednici de mai multă 
și mai lungă, fericire. Ea izbuti să facă, pe, fiul 
ei. Gavrilaş Domn al Țerii-Romăneşti, unde dom- 
nise o clipă și soțul ei mort, Simion-Vodă, şi, 
aducînd lîngă dinsa pe copiii ceilalți, stăpîni din 
mijlocul lor. Dar Gavrilaş fugi la 1628 în Ardeal, 
cu fratele săii loan, şi pierdu pentru totdeauna, 
nădejdea, Domniei. Marghita, care dădea, porunci 
în numele ei, intitulîndu-se „lo Doamna, Marghita, 
soția, răposatului Io Simion Voevod“, trecu atunci 
în Polonia, la Lemberg, cu cei doi coconi ce-i 
mai rămăseseră, supt îngrijire. Moise Movilă ajunse



29 

mai tirziu, de două ori, Domn în Moldova, iar 
Pătraşcu se călugări și înnaintă pănă la înnalta, 
treaptă archierească de Mitropolit al Chievului, 
unde dădu o îndreptare nouă Bisericii răsăritene. 

Şi ea, petrecu în veşmînt călugăresc cei din urmă, 
ani ai vieţii, numindu-se astfel Melania. | 

Marghita, avuse o singură faţă, Teodosia, care 
se stinse în copilărie: piatra ei ds mormiînt, la, 
Suceviţa, a păstrat data morţii: 1596. Deci Si- 
mion şi leremia pierdură în acelaşi an două fe- 
tiţe, cărora singure li era lăsat să se odihnească, 
în pămîntul strămoșilor lor. 

Alte femei din neamul Movileştilor se întîmpină, 
însă pe lîngă Elisaveta, în zilele ei de pribegie: 
la Poloni, cînd ţinea Curte” aproape domnească, 
la moşia ei, Ustie. Astfel, Maria Postelniceasa, 
văduva, lui "Chiriţă Paleologul — care murise lup- 
tînd pentru Movileşti —; această Marie sau Mă- 
rieuța, care se numeşte în 1614 „Maria de Lojna, 
din neamul Curicin “, era însăşi cumnata, Doamnei, 
pe care o întovărășise în nenorocirea ei. Apoi 
Logofeteasa, Ileana, altă soră a lui Ieremia, care 
lleană pare să îi fost văduvă după încă, un sprijinitor 
al Movileştilor, mort pe cîmpul de luptă: Vasile, 
fiul lui Luca Stoici, şi în sfirșit mama lui lere- 
mia-Vodă, Maria, — o rudă a Ruxandei Lăpuşnea- 
nului, se pare—, care avea și un fiu din căsă- 
toria cu Balica bătrînul. 

Altă tovarăşă de pribegie, altă văduvă era 
Elena Barnovschi, care moșteni mai tîrziă acest 
bogat adăpost din Ustie. Ea pare să fi fost o 
vară a lui leremia. Fiul ci, Miron, însurat cu o 
fată a, lui Radu Mihnea, ajunse Domn în Moldova, 
fugi La Hotin, fu chemat din noă și merse pentru
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întărire la Constantinopol, unde 'Purcii îl tăiară, 
în 1633, ca să se înveţe boierii Moldovei a nu 
mai alege Domni. Durerea făcu din Elena o că- 
lugăriță, monahia Elisaveta, şi casele din Ustie 
se umpiură, iarăși de jalea unei mame nenorocite. 
Dai sora lui Miron, Scripea, rămase poate în Mol- 
dova, unde fiica altei surori (Yarica), Safta, luă, 
pe Costin, tatăl lui Miron Costin, pe cîndoa 
doua, fiică, Eftimia, se căsători cu unul din bo- 
gații și puternicii Cantacuzinești, 'Toma. 

Cu dînsa, se mîntuia, încă un neam de Doamne 
cărora soarta nu li-a crutat durerile cele mai 
mari ale vieţii |. 

XII 

Doamne străine în amândouă țerile. 

De-acuma, timp de 250 de ati, încep Domnii. 
de străini sat de Romîni înstrăinați. Cînd nu aă ei Tronul, el se găseşte în stăpînirea, vre-unui 
boier de ţară, înnălțat, în ciuda, Tureilor, cu sprijin 
nemțesc sai unguresc la. Munteni, cu ajutor polon în Moldova. 

Înnainte de Domnii străini avem însă, chiar în în al XVI-lea, veac, Doamnele străine. 
Numele: Doamnelor Străine sînt cunoscute, dar nu şi faptele lor, care nu există, Cele mai multe din ele sînt Grecoaice, din Constantinopol sai din Insule, dar. întâlniră Şi cite o Bulgarcă sati Polonă, ba chiar câte o Rusoaică, din Moscova. 2 

1 Soţia pribeagului Ion M 
a fost o Teodora. Gavri!as, 
văduvă, Elisabeta Zolyomy, 

ovilă, mama soţiei lui Miron Costin cronicarul, după fuga lui în Ardeal, luă pe o Unguroaică al căril soț fusese Mihail Isureity.
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Astfel Alexandru fiul lui Mihnea, ctitorut dintăit 

al mănăstirii Radu-Vodă, vine cu o Doamnă Fca- 
terina, care avea, rude în Pera, în Veneţia şi Ge- 
nova, care avea simpatii catolice, de și rămăsese 
ortodoxă; mama, ei trebuie să fi avut însă un 
rost prin țerile noastre, căci sora Ecaterinei, mă- 
ritată cu un Vallarga, poartă numele romănesc 
de Mărioara. 

loan-Vodă cel Cumplit (f 1574) fusese căsă- 
torit, în timpurile sale de aventuri prin Moscova, 
eu fata, cneazului Rostovului, Maria, care-i dădu 
un fii, Petru. Țarul loan Groaznicul îi propunea 
în 1574 să iea pe o altă fiică de cneaz, dar el 
se însură, cu fata, pîrcălabului Lupea. tiuru; aceasta 
trăi încă multă vreme după moartea soțului ei, 
rupt de cămile, şi avem dela dinsa o scrisoare 
în limba noastră. 

Tancu Sasul e soțul Mariei Paleologa : ea trăieşte 
să vadă pe lancu tăiat în piaţa din Lemberg 
şi-şi duce apoi viaţa în întunerec, tot în acest 
oraș, încunjurațtă, de prieteni, cunoscuţi și rude 
de-ale ei, cu toţii Greci din deosebite părți; Maria, 
fusese măritată, înnainte cu un Grec și avea cu 
el un fii, Pilip, şi o fată, Chrysaphina, 

Petru Șchiopul, și el homn al Moldovei, a cărui 
întăie soție fusese fată, de nobil ardelean, Llena 
Cherepovici — fiica lor se chiamă, Tadorița —, luă 
apoi pe Maria Amirali din Rodos, şi, în sfirşit, în 
pribegie, pe tînăra, roabă, răscumpărată Jrina Doica, 

din care i .se născuse fiul şi moștenitorul, Ştefan. 

Cu Doamna, Maria, Petru avu o fiică purtind 
același nume, care fu măritată întăiă cu Spăr 
tarul Zotu Tzigaras din Epir. Ea întovărăși pe 
tatăl ci în exilul din Tull lîngă Viena şi din
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Ţirol, pănă ce Zotu o sili să plece la Veneţia. 
Aică muri soţul ei, care e îngropat în biserica, 

„grecească a Sfintului Gheorghe. lar Maria găsi 
un nou tovarăș în nobilul venețian Polo Minio, 
care a venit cîndva şi la noi. Fiul ei dintăiui cu 
acesta fu botezat Ştefan, după numzle acelui 
frate al ei, născut din doica, Irina, care se stinseze 
la, douăzeci de ani în Innsbruck. 1 sa adlause 
numele de Teodor, „cel dat de Dumnezei“, fiindcă, 
pănă atunci Maria nu mai avuse copii. Prin el, 
care a lăsat cinci fii, prin cel opt fii ai nepo- 
tului săă Polo vor fi trăind și azi în Veneţia, nobili 
cu numele de Minio cari aă în ei sîngale lui 
Ştefan-cel-Masre. . 

Ștefan Șurdul şi Aron-Vodă, ţin pe două fete 
ale lui Andronic Cantacuzino, căsătorindu-se cu 
ele la căpătarea Domniei sai în cursul acesteia. 

La începutul veacului al XVil-lea, Doamna lui 
Radu Mihnea se chiamă, Arghira; Radu însoară, 
pe fiul săă Alexandru cu Ruzandra fata, lui Scarlat, 
Saigiul sai furnisorul de vite pentru măcslăria, 
împărătească, din Constantinopol.: Da şi ful lui 
Alexandru liaş! se numește Radu, mamă;sa 
Elena trebuie să fi fost tot Greacă. Dintre urmaşii 
lor cei dintăiă, Moise Movilă, ține ps Ecaterina, 
fata grecisată a lui Radu Mihnea, şi acesta mărită, 
altă fată, cu Miron Barnovschi, care ajunse apoi 
și el Domn al Moldovei. în Sfirșit Leon-Vodă, fiul 
lui Ștefan Tomșa — se zice —, e soțul unei Vic- 
toria : tatăl său adusese cu dînsul în Moldova o altă, Levantină” din Pera, pe Doamna cu frumos 
nume Ginevra. 

  

1 Acesta lăsă şi o fiică, măritată eu Hri soscoleii, Casandp; e mama Sul- ansi cars + uat e Alexandru Mavrocordat Exaporitul.
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XII. 

Doamna lui Mateiu Basarab. 

Mateiti din Brîncoveni care și-a. zis nepotul lui 
Basarab, apoi Basarab, aşeză pe tron lîngă diînsul 
pe Elina, fata lui Radu Năsturel Postelnicul, din 
Fierăştii Ilfovului, care ajunse apoi, la 1633, și 
Mare-Liogofăt, dar numai pentru scurtă vreme, 
apăiînd apoi iarăși ca Vistier şi trecîndu-se îndată, 
şi din viaţă, pe la 1614. Încă de la sfirșitul 
anului 1635 se înmormiîntase în biserica din Fie- 
reştă soția lui Radu și mama Elinei, Despina, că- 
reia, fiica, trebuia să-i puie apoi o frumoasă, piatră, 
de amintire. Nu erau boieri din cei mai mari ca, 
obîrşie, dar în neamul lor, multămită unor îm- 
prejurări pe care nu le cunoaștem, se dădea co- 
piilor o creştere deosebită, îndreptată către lite- 
ratură, artă, şi faptele bune. Mama Elinei trăi ca 
„fată din casa domnească, a lui Mihail“, — dom- 
nișoară, de onoare, am zice, — la Curtea, lui Mi- 
hai Viteazul el însuși. 

Foarte evlavioasă, Elina a ridicat "două, bise- 
rici, la Negoiești şi la Fierăști. lubitoare de în- 
văţătură, „ca şi fratele ei Udrişte, care a fost cel 
dintăit cărturar de slavonește al timpului săi, 
ea, a cheltuit; pentru tipărirea, -unei cărți de cîn- 
tări, unui Triod slavon. Gospodină harnică, o ve- 
dem cerînd odată de la „Catrina, judeceasa,“, soția, 
magistratului săsesc din Braşovul vecin, „izvoade 
de peteare, și mai mari și mai mică, şi de câlți 
şi de tot fealiul“. Femeie îndrăzneață, ea purtă, 
de grija ţerii, în 1633, cînd soțul ei, care-și luase 

3.
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Scaunul cu armele, merse la Constantinopol să-și 
capete întărirea, și avem încă o foarte cuminte 

„:Serisoare, romănească; pe -care.o îndreptă.. eă-atunci 
„către “pristeniul 'din Ardeal. al lui: Mateiii, „Gheor- 
„ghe. 'Râk6ezy Liu. r 

„Elina, avu noroc săi “trăiâscă, fiul, “care fu 
"sana şi” el“ Matsit, dar bătrina, stăti,' aproape 
pănă, 1â; sfirşit, în 1653; lîngă bătrânul 'eă: Mor- 

-“ Pnîntul: ci+se vede în: mîna, . dreaptă, - cum. întri în 
„biserica, “domnească de: la "Tîrgovişte, - Și în in- 
 scripțiă săpată, pe. marmură. în Ardeal: or de un 
meşter” ardelean, de un “ales talent; se "pomenesc, 

„Prin: “frumoase - „cavinte slavoneștă toate : însușirile 
„SI faptele ei bune: 

   

  
î 

"Ritimosul și “ impunătorul Vasile : “Lupu, „duș- 
iul lui. Mateiti- -Vodă, luase: în boierie pe Zu-    

     

'-dosca fata “lui Bucioc, un socru “de: viitor” Domn, 
: murit tras în ţeapă - de Tarci. "Ba trece 

7 Ap . nevăzută înnaintea. noastră, : ăspîndind 
 întlostenii” la. biserici. Fiul--eă- Toari: nu. trăi multă 
„Nrăme; fiind de lâ început; de o fire bolnăvicioasă,; 
 dar'eâ; îu ajunse să şi-l: vadă. inorţ.. "Tot așa, 
apucă, nică bucuriă nunţii celor . două, fete ale 
„ei, Vestit de frumoase: Maria. şi Ruzandă. : Cea, 
a ihtăjt se” mărită; la 1645, :cu- Jatius Rădziwill, 
„Anuk.dân cei mai -imară : magnați ai” Lituaniei, ȘI 
” făcu: “după căsătorie: —' cea; dintăii . dintre 'Ro- 
„mâmce,— o călătorie în: Apus: Într'un. portret; la 
-Acadernie: „dl “acestei” Marii „Moviloaiă,“ (, Mohy- 
lanka“) ea 'apâre: întrun bogat costum. “polon: o 
față. Tungărăaţă,. obrajii rumeni, ochii mări negri 
și” părul: bogat; ca, şi tatăl ei. Sa, stins întrâ străini, 
la, 1661, după « ce tot neamul ci se mîntuise afară, 
de sora "Ruxanda. 

  

  

  

  
 



  
Femeie din familia lui Vasile Lupu (poate Doamna Ecaterina) 

(tapiţerie în Mitropolia Veche din Iaşi).
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Aceasta navu noroc în toată, viaţa, ei, și a, fost 
totdeauna, jertfa celei mai brutale sălbătăcii. Ea 
trebui să primească de soț pe fiul de Hatman 
căzăcesc Timuș, care o peţi arzând satele Mol- 
dovei și gonindu-i tatăl în codri, şi care veni la, 
nuntă, stîngaciu în hainele ce nu-l prindea, mic, 
cu fața de Tatar stricată de vărsat, şi prinse 
a-și tăia unghiile la fereastă, pe cînd sunati mu- 
sicele și se întindeau danţurile pentru bucuria, de 
nuntă, a Domniței. Se duse departe, ea, luxoasa 
şi învățata fată a, lui Vasile-Vodă, şi trăi între 
Cazacii beţivi, zgomotoși şi lacomi de sânge, între 
femeile lor ţinute ca, slugile. Apoi i-l aduseră, 
mort de supt zidurile Sucevei, unde o ghiulea, îi 
sfărmase genunchiul, și adăpostul ci de văduvie 
fu la Rașcov, chiar pe malul Nistrului, aşa, în cât 
priveliștea, ţerii îi era totdeauna supt ochi. În 
zădar o chemă de acolo fratele ei vitreg, Şte- 
făniţă, în scurta lui Domnie. Dar, cînd dezbină- 
rile întrară în Căzăcime și cînd cumnatul ei 
Iurie peri și dînsul, Ruxanda se întoarse în Moldova, 
unde avea, moșie la Delenii Botoşanilor. Acolo îm- 
bătrâni ea, în apucături de stăpînă. O moarte 
grozavă o aştepta. Fugi înnaintea Polonilor ce 
năvăliseră, la 1687 în ţară și se adăposti la 
Neamţ, dar și aici răzbătu o ceată, de Cazaci, cari 
tăiară pe pragul casei capul stăpînei lor din 
vremea, lui 'Timuş. 

A doua, soție a lui Vasile a, fost o rudă, prin 
alianţă, a. Hanului tătăresc, o mare frumuseţă, cir- 
casiană, care, botezîndu-se, luă, numele creştinese 
de Ecaterina 1. Cu dînsa, avu Domnul singurul fit 

1 Și Constantin, urmaşul lui Mateiă, avu ca a doua soție ps o Cercheră, 
Natalia,
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care-i rămase pe urmă, acel Ștefăniță. La căderea, 
lui, ea fu încunjurată în Suceava, prinsă după 
uciderea lui Timuș, închisă cu multă batjocură. 
la Buciulești și apoi lăsată, în sfirșit, să plece 
lîngă soțul ei la Constantinopol, în urma căruia, 
mai trăi o bucată de vreme,—și după, ce-i murise 
fiul. 

XIV. 

Doamne din veacul al XVII-lea după ale lui 
Mateii Basarab şi Vasile Lupu. 

Soţia cea dintăii a lui Constantin Basarab, 
fiul lui Radu Şerban şi al Flenei, fiica, unui preot. 
din Dobreni (Ilfov), nu era din mare neam boie- 
resc: tatăl ei se chema, numai Stolnicul Nicolachi. 
Numele e grecesc, dar acest boierinaș era, de sigur 
Romîn, căci altfel n'ar fi dat fiicei sale un nume 
drept romănesc ca acesta, de Bălașa. După ce 
fusese juupăneasă, de boier mulţi ani de zile, Bă- 
lașa avu parte să fie şi Doamnă. Mulţămi lui 
Dumnezeii pentru aceasta, ridicînă clădiri sfinte, 
Sf. Vineri din Tîrgovişte și mănăstirea, Jitianul. 
În cea d'intăiti fu îngropată, cu pompă, deosebită, 
— Patriarchul de: Antiohia, făcînd Slujba —, la; 1654, și, peste cîteva luni numai, soţul ei, de curînd căsătorit din noi, pierdea Domnia, şi apuca, un lung drum de nenorocire. Fiica, ei, „coconiţa,“ Bălașa, nu ştim ce sa făcut. | | 

Odată, cu Constantin cădea, și vecinul săă mol--
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dovean, Gheorghe Ştefan, om roşcovan, grăsuliă, 
plin de bună voie şi gata, de chefuri cu vin şi 
de curte pe lîngă femei. Încă, din boierie, Gheorghe- 
Vodă ţinea pe o jupăneasă din neamul Boeștilor 
(Boul), Safta. O furase în mijlocul drumului fiindcă-i 
plăcuse. Bătrînul cronicar Neculce zice aşa: „Gheor- 
ghie Ştefan-Vodă, cînd era boier, murindu-i giu- 
păneasa, aa rămas văduvoii, şi, tilnind o giupă- 
neasă, săracă, frumoasă, tînără, anume Safta, au 
tîmpinat-o pe drum, mergînd cu rădvanul la Iaşi, 
şi ai poprit rădvanul cu sila, și sau suit fără 
de voie în rădvan, și ai întors rădvanul înnapoi 
la casa, lui. Si pe urmă au primit şi ea, şi sau 
cununat cu dînsul.“ 

Navu norocul Bălaşei de a muri în fericire. 
Cu soţul ei gonit ea trecu în Ardeal, unde nă- . 
dăjdui o clipă să vadă iarăşi strălucirea Dom- 
piei. Apoi Gheorghe Ştefan porni tot mai departe 
în eri străine, pănă în Moscova, pănă la Marea 
Baltică. Dar pe dînsa no ţinu mult timp cu el, 
căci o fată din casă, Rusoaică de neam, Șiefana 
Mihailova, cîștigă prin tinereța ei inima bătri- 
nului Domn izgonit. Cu Ştefana, care se dădea 
drept Doamnă, trăi şi muri pribeagul, pe cînd 
Safia, stătea, liniştită în Moldova, între credin- 
cioșii ce-i rămăseseră din timpurile bune. Și cro- 
nicarul Neculce, pe care-l auzirăm mai sus, a 
văzut pe biata, bătiînă, care pecetluia, încă scri- 
sorile ei cu bourul Moldovei și-și zicea Doamnă 
a acestei ţeri 

Ghica, bătrînul, urmaşul lui Gheorghe Ştefan, 
n'avea Doamnă. Fiul săă Grigore ţinea pe o Mol- 
doveancă, Maria, fiica lui Matiaş Sturdza, şi 
aceasta avu iarăși zbucium şi durere destulă cu
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bărbatul ei. 'Trecu prin Moldova la, Munteni, de 
pe tron în toate pribegiile şi primejdiile. Născu 
un copil în Ardeal, unde numai mila lui Mihail 
Apafiy, principele ţerii, o scăpă de a, fi dată în 
inîna, Turcilor, pe cari Gigore-i trădase. Rătăci- 
rile ei aă dus-o. şi prin: Veneţia, de :unde veni în 
Țara-Romănească purtthd scumpe haine de modă, străină,: pe care. datina; țerii ni O. îngădui să, le păstreze, Avu un singur fiiă,. Mateiii, care nu domni, Și două, fete, dintre care -una luă, ur. boier mol- dovăan, pe. Antohie, -Jora, poate, „iar - cealaltă, pe fiul lui: Antohie-Vodă, Roset, :Iordâchi. „Ele trăiră tot :prin“ţară, “pănă la moartă, și poate şi ea, pe lîngă ele, după, ce ajunse în văduvie.. 

Istratie-Vodă: Dabija, bătiânul care. ajunse Domn al. Moldovei în. 1661, -avea - lîngă dînsul pe bă- trîna; lui, Catrina. sasi Dajină. Ea fusese măritată, și cu un Buhuș, şi avea, din această, căsătorie dintăii -0. fată, Anastasia IL. Anastasia, Buhuș, fiastra, lui. Dabija, tuă: pe Grecul -rumeliot Duca, Şi, -la moartea lui: Istratie-Vodă, Moldovenii avură, pe .Vodă-Duca.. Ahastasia-i- dădă mai mulţi ur- mâși, —— una, fu soția, lui Nicolae. Costin —, dar nâvu de .lo€, grija numelui. ei bun, nici faţă, de soț în :tinereţă, nici, la  bătrîneță,: faţă. de GOpiă. La, București, cînd Duca se: prileji. a, domni acolo, se zicea; “că, Doămna, iubește pe frumoșul Logofăt Șerban - Cantăâcuzino” cu: lunga. “barbă - neagră, şi adîncii ochi mari. Jar, după, ce se duse la, Cons- tantinopol cu copiii, foarte puțin scîrbită că e 

  

1 Fiica Dafinei cu Dabi 
foarte tinără, la 1677, şi se 
Bova lângă Iaşi, 

ja, Maria, a fost soţia lui Iordachi Roset. A murit vede mormîntul ei, lingă domnescul tată, la Bir.



  

  
i i 

onstantin Brincoveanu şi Doamna Maria 
Ei (pictură la Ilurez),
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văduvă, ea prinse dragoste pentru un beiu de 
Maina, Limberachi, care-i mîncâ banii şi o părăsi. 

Serban Cantacuzino ţinea ca Doamnă pe o 
Maria, fiica unui boier Gheţea, de loc din Bul- 
garia, din Nicopol. Se ştie atita, că Doamna Maria, 
a fost foarte evlavioasă și că a ştiut să-și crească, 
foarte bine, dacă nu băiatul, cel puţin cele patru 
fete. Trei dintre ele se măsitară cu boieri mun- 
teni!, dar Casandra fu Doamna lui Dimitrie Can- 
temir cel învățat. Domnița Masia împărtăși soarta 
toarte schimbătoare a soţului ei, neastimpăratul 
şi nenorocitul boier Constantin Bălăceanu, ucis 
întro luptă cu Turcii. 

XV. 

Doamna lui Constantin Briîncoveanu. 

Marica lui Constantin Brîncoveanu şi Păuna 

lui Ştefan Cantacuzino încheie rîndul Doamnelor 

de ţară la Munteni, precum la Moldoveni se în- 

tilneşte la, urmă Ana, a doua soție a lui Mihai 

tacoviţă. 

Marica, fiica, lui Neagoe Postelnicul și nepoata. 

de fii a lui Antonie-Vodă din Popești, căsătorit 

cu Elina?, se vede a fi fost o bună gospodină 

1 Smaranda a luat pe Istrati Urdăreanu ; fiul ei, Istrati, a avut un singur 

copil, care n'a trăit. Maria a fost soţia lui Constantin Bălăceanu Aga: fiul 

ei Ioan n'a lăsat decit fete. Bălaşa ajunse soţia lui Grigore Vlastă : fiica ei 

a luat pe un Cantacuzino-Păşcanu din Moldova. 

3 Antonie era fiă al pretendentulul Mihai din Tirşor, a căcui soră, Tudora, 

fa iubita lut Miha! Viteazul (fata lor, Marula, tu soţia lu! Socol din Cornă- 

ţeni). Fratele lu! Antonie, Neagoe, vinase şi el Domnia.
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patriarhală, darnică și harnică, bucuroasă, de mulți 
copii — patru băieți și şepte fete — pe cari ii 
dăduse Dumnezeu. Bătrîneţa-i pregătia însă, gro- 
zava lovitură a uciderii întregului ei neam la 
Constantinopol, în 1'714, de securea calăului, într'o 
zi de bucurie, care era tocmai ziua ei, Sîntă-Maria, 
din August. Stătu un timp surgunită, de Turci la 
Chiutaie, apoi ea se întoarse cu fratele ei Pană 
Negoescu în ţara unde fuseseră Domni şi bunicul 
ei pe tată, Antonie-Vodă din Popești, şi răposatul 
ei soț. Era acum o biată văduvă, destul de săracă, și 
cu multă, durere se roagă de Braşoveni, în două, 
rînduri, să-i plătească o veche datorie, ca, să, scape 
și ea. de datornicii ei. Nici moartea, nici locul de 
îngropare al Doamnei cucernice care a făcut de 
piatră la, București Biserica dint”o zi, nu ni sînt 
cunoscute. 

Păuna era fiica, lui Andronic Greceanu. Încă 
înnainte de căderea, soțului ei, se zice că, ea avuse 
vedenii care prevestiaă o nenorocire. La 1716 
Ștefan-Vodă, era, gîtuit, lăsînd în urmă o femeie 
cu mintea slăbită și doi copii nevristnici. Aceştia, 
se aleseră, răi. lar mama, lor, după ce vînturâ o 
bună, parte din Europa, cerșind ajutoare de drum, 
de la Împăratul, Și pensie, se aşeză în Ardeal, 
unde avea moșia Recea, în 'Tara, Făgărașului. 
Acolo muri, bătrină, şi singură, întrun tărziă. 

  

3 Stanca luă pe Radu-vodă Uiaş; Maria 
ava un fi, pe «Ducuteţ» trecut ia Rusia); 
Ancuţa pe Nicolae Roset; Bălaşa pe Manol 
Constantin Băleanu ; Ilinca 

pe Constuntin-Vodă Duca (ea 
Safta pe lordachi Creţulescu ; 
achi Lambrină; Smaranda pe pe Scarlat Mavrocordat şi Şerban Greceanu.



4l 

XVI. 

Doamnele din epoca, ianariotă, 

Doamnele veacului al XVI-lea, știă să, se lupte 
pentru Domnie, să, „poruncească, oștilor, să pedep- 
sească, dușmanii, să cîrmuiască, ţara, Şi să judece. 
Şi de la, Doamnele din cestălalt veac, al XVII-lea, 
pornesc porunci, și, întîmplător, hotărîri de jude- 
cată. Regența e păstrată statornic Doamnelor, cînd 
soțul pleacă în războiă sati cînd ele rărnîn, ca, 
văduve, epitroapele fiilor. Așa sa, întîmplat în 
Moi dna cu o Ruxanda Lăpușneanu, cu soțiile 
Movileştilor, iar la Munteni cu Chiajna și cu 
Doamna, Ecaterina, ca și cu Marghita, mama, lui 
Gavrilaş Movilă. 

Cînd aşa-numita, „eră fanariotă “ începe după 
1700, soțiile Domnilor, mai mult străine, nu mai 
au însă niciun arnestec în trebile ţerii, ci lînce- 
zesc în ginecei, în seraiul Curţii, apărînd numai 
la hramuri şi la, cîte un alaii. 

Așa, cerea, moda, turcească, stăpînitoare în toate. 
Despre cele trei soții ale lui Nicolae Mavrocordat, 
despre cele două, ale fiului să Constantin, despre 
soţia a doua a lui Grigore Matei Ghica, Zoiţa, 
nu se poate spune nimic. Întîmplarea, face să 
ştim că Raliţa, Doamna, celui dintăiă Callimachi, 
era, o ageră, stăpînă de casă |. Nică acele Doamne 
pe care le atinge cea mai mare nenorocire, soțul 

  

1 Nurorile et, Doamaele lui Grigore şi Alexaadru-Vodă Callimachi, fură 
Grece, dar intăia soţia a lui Alexandru, Ruzanda, era fiica lui Scarlat-Vodă 
Ghica şi nepoata de fii a Zoiţel. Soţia lui Grigore chiar, deşi fata lui bei- 
zadeă Alexandru Nicolae Mavrocordat, se chema Ileana,



42 

lor fiind înjunghiat sau decapitat, nici acelea nu 
fac să se audă pănă la noi o plîngere. 

“Maria, Pulheria, Smaranda, soțiile lui. Nicolae- 
“Vodă, erai Grece, dar. Constantin Mâvr ocerdat luă 
în. căsătorie pe Smar anda, nepoata. lui Stefan-Vodă 
"Cantacuzino, fiică, a..lui Răducanu, * “fratele săi, 
apoi pe o: Moldoveancă, Ecaterina, fiica hii Con- 

„stantin Roset; și ază se vede. 'la, Cetăţiie, lîngă 
Iaşi, icoana; Precistei dăruită, de :dîrisa, Pe mor- 
“rnîntul Zoiţei, : “noartă, la; 1729. și adusă la mă- 
“-năstirea, Pantelimoii de fiul: ei Scarlat, pe.atunci 
“Doran. în Moldova, e'0 inscripţie romănească. Ea, 
lăsă 0 fiică,  Ruzanăda. “Constantin Racoyiţă ţinu 

“pe. 'Tărigrădeanca Sultana,; poate fiică lui. Gheor ghe 
Başa-Mihalopulo, care se odihnește: la: Golia, din 
Iaşi, „Dioartă - în tinereţă,, -Sspre marea durere a, 

- “soţului: care căută să moară, din. beţie... Din: fetele 
luă „Grigore Alexandru Ghica, -cer tăiat. de: Turci 
Aa 1777, una liă pe Lupu “Balş alta pe. Filip 
“Cate rgiu. Soţia lui Constantin Moruzi: era, o Greacă, 

arfete “de-ale .lui ati luat pe Scârlatachi Sturza, 
pe-Săndulachi Sturza, pe lîngă alte trei. date după 

„tii fateci. Zoiţa lui Răducanu Ruset, o- biată, orfană, 
EU scțiă lu Alexandru Moruzi, iar o prea- fturnoasă, 

> “Văcărească, Saftă, a lui Constantin. Ipsilanti 2. O 
„fâtă; a, luă Nicolae Caragea, fusese. “una, din soțiile 
ui. lenăchiţă, Văcărescu, postul. lar Scarlat Calli- 
Smachi ţinea, pe- mas anda, fata luă “Nicolae Ma- 
vrogheni; cae: muri săracă, și e îngropată, ia Golia, 

  

  

   

   

  

  

  

   

          

1 LA fost îngropată la Mitropolie ; mormiatul s'a distrus la Yre-6 sălbatecă reparaţie. Smaranda avu o fiică, Sultaua, 
* Mama et era Safta Creţulescu, care purta numele fetei lui Constantin Brincoveanu, din care se cobora, Tatăl ei era Constanţia Văcărescu, Sora Doamnei, Smaranda, luă pe Mihai Manu. “



  
Smaranda, soția lui Scarlat-Vodă Callimachi,
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din. laşi. Era astfel o naţionalisare a dinastiilor 
străine ce ajunseseră a domni peste noi. 

Cu loan Sturdza, și Grigore Ghica, cel d'intăiă 
avînd încă pe bătrina lui, Ecaterina Doamna, 
(Roznovanu), cel de-al doilea despărțit de soţia, 
sa, Maria Hangerli, fiica Domnului cu acest nume, 
ucis în București, — Doamna, Marghioala, vestit, 
de vorbareţă, de primitoare şi de neastîmpărată, 
care primi, la Colentina, în palatul ei care se 
ruinează acum, și pe Rușii lui Liiders și pe Turcii 
lui Fuad-Efendi din 1848 —, începe vremea, cea, 
nouă, la 1822. 

Doamnele acestui timp sînt prea cunoscute ca, 
să trebuiască a, se vorbi de dînsele. Adevăratele 
chipuri eroice sau duioase sînt însă ale unor tim- 
puri acum depărtate.



    

II. 

CÎTEVA CHIPURI DE DOAMNE. 

   



I. Fetele Lăpușneanului. 

Fetele lui Alexandru Lăpuşneanu cu Ruxanda, 
fiica cea mai mică a lui Petru Rareș, ai fost 
acestea: 

1. Teofana, moartă încă din 1560-1, îngropată 
supt o frumoasă piatră de mormiînt, de marmură 
bună, în pronaosul mănăstirii Slatina, ctitoria, 
părintelui ej. 

După chipurile ctitorilor, zugrăvite la Slatina, 
se vede că ea a fost cel mai mare copil al Dom- 
nului, mai mare şi decît fiul Bogdan. 

2. Teodora, mai mică decit băieţii Bogdan şi 
Petru. Ea se stinse în copilărie, la 1565-6, şi 
piatra de mormînt săpată pentru dînsa se vedea 
pănă mai dăunăzi tot la Slatina. 

3. Marica, mama, unei Ana, veni după un alt 
fii, Ionașcu. Ea sa căsătorit cu un Polon, Or- 
zechowski. Supt Aron-Vodă, care se dădea drept 
fiul lui Alexandru Lăpușneanu, ea, veni în Mol- 
dova. Pe atunci fiica ei Ana era căsătorită cu 
acel Czolhanski, despre care un document măz- - 
turisește că se chema Vasile şi că a murit prin 
1610. Moastea i se va fi întîmplat în luptele 
dentru gonirea, din Moldova a lui Constantin Mo- 
vilă, Domnul «i.
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Dintr'un document contemporan se vede că din 
căsătoria Anei cu Czolhanski se născură doi fiii, 
cari primiră nume romăneşti: lonaşco are pe 
acela al unchiului săii, Pătrasco pe al altui un- 
chiu, Petru Lăpuşneanu, precum și o fată, nu- 
mită Maria, ca şi bunica. 

4. Chiajna se mărită la 31 lanuar 1569, în 
Domnia, fratelui ei Bogdan, cu un boier din ţară. 

Soţul ei fu Grecul Apostolachi Comisul, şi din 
această căsătorie se născu un fii Dumitrașco, 
care muri la 1601, amîndoi părinţii săi fiind în 
viaţă. Am crezut că această Chiajnă nu era, fiica, 
Ruxandei, ca una ce nu e zugrăvită între ctitorii 
Slatinei, dar, gîndindu-mă la, numele ei, care e 
şi al surorii Ruxandei, sînt aplecat astăzi a lăsa, 
chestia, deschisă, | 

5. Zrofana era, să, se căsătorească în 1583 cu 
Alexandru, un frate, necunoscut altfel, al lui Mih- 
nea. Turcitul. Mai tăiziă ea ajunse soția nobilului 
polon Paniewski. Era văduvă, și fără copil în 
1592, cînd fratele ei Petru, zis Cazacul, luă Domnia, 
Moldovei și n'o uitâ, în dașurile lui. | 

6. Anghelina, numită, așa, după un nume tra- 
diţional în familia Despoţilor sîbești, care dădu 
Rominilor pe Doamnele Miliţa, a, lui Neagoe şi 
Elena, a lui Petru Rareș, nu e cunoscută, decît 
prin pomelnicul care o amintește. 

7. Sultana, în sfirșit, se făcu, precum sa ară- 
tat, călugăriţă, la -Socola. 

II. Fiicele Chiajnei şi ale lui Mircea Ciobanul, 

Cunoaștem numele a două din surorile, după, 
tată și după mamă, ale lui Petru Șchiopul. Maria
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fu măritată după puternicul Saitan-Oglu, Mihail 
Cantacuzino, dar Chiajna, în urma unei certe pe 
drum între bătrînul şi urîtul Grec şi noua. sa soție, 
puse să se oprească caravana nupțială, ce se în- 
drepta, spre imperiala reședință, din Anchial a, gi- 
nerelui, şi să i se ducă fata înnapui. Afacerea avu 
răsunet la Poartă şi provocă trimeterea unui 
firman către iresponsabilul copil de pe tronul 
muntean. „Creştinul poreclit Şaitan-Oglu“, scria 
Padișahul tinerei sale raiele de la Bucureşti, „unul 
din raielele Împărăției Mele, spuindu-mi înnainte 
că sora, ta, pe care i-o dăduseși în căsătorie, a 
fost apoi despărțită cu sila de tine, chiar în 
Tara 'Turcească, îți scrisesem să împaci lucrul. 
Îmi spui acum că după purunca mea ai trimes 
înnapoi prin oamenii tăi şi ai dat pomenitului 
Şaitan-Oglu tot aurul și hainele ce dăruise surorii 
tale la nunta ei, şi că astfel lucrul e împăcat. 
Dax bagă, de seamă că, oricum, nu te-ai purtat 
bine în această afacere: Pentru asta dată ţi sa 
iertat însă greşala“ (17 Zilcadă 973). 

La această, dată de 5 Iunie 1566 două din 

celelalte surori ale lui Petru erai măritate. Una 

luase, după, sfatul Patriarhului constantinopolitan 
Ioasaf, pe un Grec, Stamati, nepotul prelatului, 

şi căsătoria, fu serbată în aceiaşi vreme cu efe- 
mera, căsătorie a Domniței Maria. O altă Domniţă 
ajunse înnainte de 1562 soţia tînărului Socol, 
fiul vizirului lui Petrașcu, întrebuințat încă supt 
acest Domn în misiuni peste hotare şi, mai tărziii 
(1563), candidat la tronul muntean al generalilor 

împărătești din Ardeal. 
În 1574, o altă fiică a Chiajnei fu închinată 

tînăzului Sultan Murad, atunci sangeac de Mag- 

4
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nesia. Ca „soţie“ a Sultanului, ca, femeie din 
harem, această, coboritoare a lui Ştefan-cel-Mare 
sprijini tronul moldovenesc al bicisnicului ci frate 
Petru, și el odinioară, crescut la, Curtea, moşteni- 
torului osmain. 

Alezandra, soţia, Cămărașului Gheorghe Și mama lui loan și Aslan, amîndoi însemnați boieri mun- teni din întăia, jumătate a, secolului al XVII-lea, era poate deosebită, de cele trei Domniţe pome- nite pănă, aici. O găsim, împreună cu bărbatul Și copiii ei, în suita Voevodului fugar, la 1591. O soră a lui Petru fu maina, lui Gheoghe Hat; manul, alt Curtean de restriște al Domnului. Pe ună 0 ceru în 1566 Grantrie de Grandchamp, ambasador frances pe lîngă, Poantă, ȘI om cu ne- voie de bani. Același ambasador al regelui I'ran- ciei urmă aceste stăruințe, peţind, pe cînd Mir- ceoaia era la Alep, pe una dintre principese, prin tălmaciul şi secretariul său Jean-Baptiste Bedier, cate se întoarse fără ispravă. În sfirșit, cum s'a, spus, Despot dori Și el să, fie ginerele Mirceoaii şi, încrezător în el cum era, hotăsîse faţă, de înnalte personagii străine și ziua, cînq se va serba că- sătoria. 

IIî. Doamna, Ecaterina a lui Alexandru-Vodă, - Munteanul, 
„La Constantinopol, Alexandru fiul lui Mircea va fi Visitat adesea casele primitoare ale „rîncilor“ din Pera, Sai, cum îi ziceai Grecii, Galata. „Acolo“, Spune învăjțatul şi naivul Gerlach, , găseşti tot felul de petreceri şi distracţii împotriva, melancoliei ȘI  bnisteţei “. Alexandru se căsători prin 1558 cu Ecaterina, fiica, unei Perote catolice, măritaţă,
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întăia oară cu Nicolae Vallarga, Italian din Cons- 
tantinopole. Bărbatul ei de-al doilea, tatăl Eca- 
terinci, era din familia chiotă a Salvaresilor, care 
fusese odată, înfloritoare. Doamna, avea un frate, 

“Zanetto, şi două surori. 
Cea dintăiă, Lucreția, se mărită cu un anume 

messer Xenos, care trăia încă în 1576. Cu 
acest Xenos ea avu trei fete: Esther, zisă și 
Prepia, Benetta, sai Benedetta şi Păuna. Cea 
dintăiti se mărită cu Ragusanul Ioan de'Marini 
Poli; a doua cu Clucerul Pîrvu, fiul Marelui Pan 
Ştefan, — acelaşi Ştefan, care aduse steagul de 
domnie lui Petru-Vodă în 1559 şi care, tocmai 
cu acest fii Pîrvu, zidi vechia biserică din Bu- 
covăţ, cu portretele Mirceştilor, la 1574—; a 
treia cu Spătarul Pătru „Richiacana“. După o 
scurtă, văduvie, Lucreția se căsători a doua oară, 
cu Constantin 'Frangopulo, în 1577. Frangopulo, 
rudă cu familia domnească, a Munteniei, e Marele- 
Vistiernic Constantin, ce se îniîlneşte în actele 
munteneşti de la 1579 la, 1582. În 1579 îl vedem 
făcînd o călătorie la, Constantinopole, unde fusese 
negustor (era, de loc din Zante); dăduse faliment 
însă şi se refugiase prin 1563. tocmai în Min- 
grelia. Un emisar al lui Despot şi al partidului 
grecesc din Cipru, care voiă să facă, din acesta, 
regele insulei, îl aduce înnapoi în Capitală, pro- 
mMiţindu-i plata datoriei, la 1563, spre toamnă. 

O altă, soră, singura din întăia, căsătorie, se 
mărită, cu un vlăstar al familiei ducale genovese 
Adorno, cu numele de Fabrizio. După moartea 
acestuia, ajunsă în lipsă, — trăia din ajutoarele 

“-surorei sale din Muntenia, — Mărioara, se retrase 
la 1573 în mănăstirea San-Maffio din Murano,
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unde stătea însă ca mireană, avînd casele ei 
proprii. Aici zideşte o capelă, unde era să fie 
înmormîntată, și redactează întăiul ei testament, 
prin care-și lasă averea, lui Alvise Spă și fami- 
liei lui, la 31 August 1574. 

Peste puţin Alexandru, om poate bătrîn, ori- 
cum bolnăvicios şi slab, ajungea, Domn. Ecate- 
vina. nu putea să apară, în rîndul întăi al acestei 
Domnii şterse. Ea, creștea, după, normele de bune 
moravuri ale Răsăritului pe fiul ei Mihnea. 

Cînd acesta, ajunse Domn, prin moartea, înna- 
inte de vreme a, tatălui, în Iulie 1577, datina 
țerii dădu mamei cîrmuirea, precum aceiaşi da- tină, dădea îngrijirea, averii soțului mort în seama, : văduvei, chiar după ce Copiii ajungeaă mari. 

Un şir întreg de scrisori pe care acum vre-o cinsprezece ani le-am găsit în Veneţia, în mînile d-lui Urbani de Gheltof, care le ' dăruia Acade- miei Romîne, ni-o arată pe Ecaterina scriind 
bogaţilor împrumutători de bani din Țarigrad 
cari ţineau în miînile lor Domnia, și surorii cato- lice, care, ascunsă de lume în mănăstirea din insula, Murano lîngă Veneţia, ar fi vroit să, vie bucuroasă, din sărăcia, Și uitarea ei, la bielşugul ȘI cinstea, lcaterinei, dar care trebuia, împiede- cată de la, această, lungă călătorie ca să nu tul- bure, ca, o „Rrîncă“, de altă lege, datinile răsări- tene ale Curţii și conștiința,  supuşilor copilului Mihnea-Vodă,: „Esti, adevărat, sora, mea, ești Singele mieă, şi te iubesc Şi te doresc, dar țara, aceasta nu sufere ca ei de atita Vreme să mă, port după ritul grecesc Și sora, noastră, (Luere- ţia), aşijderea, și acuma d-ta, să vii și să mergi la o
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biserică, frîncă, și noi pe de altă paste la altă, 
biserică, grecească. E rușine, şi ne rîde lumea!“ 

Ecaterina, în luptă pentru Domnie cu Petru 
Cercel, fratele frumos, elegant, cult, talentat şi 
purtat pe la Curtea francesă, al lui Mihai Vi- 
teazul, fu biruită. Petru ajunse Domn, şi învinsa, 
mese la Rodos cu nevristnicul ei fii, acuma un 
Domn mazil. Tînăra Doamnă, Neaga, din părțile 
Buzăului, de puţin timp soţia, lui Mihnea, îi în- 
tovărășia în această pribegie, care ţinu doi ani 

„Şi fu mai mult o odihnă de către datornici. To- 
tuși cei trei pribegi trebuiră să, treacă, pentru ca, 
noul Domn să nu se mai teamă de apropiata lor 
întoarcere, tocmai la Tripoli din Africa, unde ajun- 
seră, „bine, cu ajutorul Maicei Preciste“. Aici îi 

găsi, la 1583, vestea de bucurie a, venirii: lui 
Mihnea, ca, Domn a doua oară. 

Grija. creditorilor va fi oprit-o cîtva timp pe 
Ecaterina, la Constantinopol, căcă sosi în ţară după, 
fiul şi nora, ei, tocmai la sfirşitul lui 1584, pentru 
bucuria Anului Noă. „Dumnezeii ştie cum o mai 
ducem și noi, cu „câtă, neliniște şi cu ce strin- 
soare şi supărări “, scria, biata, bătrînă, în primă 
vara anului 1587, cînd, pentru Scaunul domnesc, 
trebuia plătite datoriile, mari de 889 de poveri 
de aspri, ale lui Petru, „acel neiertat de nele- 
giuit“, care „a prăpădit şi a, sărăcit lumea, şi a 
calicit aici și ţara, însăși, de care numai Dum- 
nezeă să-și facă, milă.“ 

Îndată, i în vară, după ce mersese cu fiul, nora 
și 8.000 de oameni în Moldova, la nunta de îm- 
păciuire a lui Vlad-Vodă, fiul lui Miloş şi nepotul 
de frate al soțului ei, cu o „fiică de fiică a, 
dușmanei „Mircioaia“, ea căzu bolnavă, şi un
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hagusan, care veni în August, o găsi „fără tihnă, 
fiindcă, țara, e mare și alte judeţe nu-s decît ori ea 
ori Vodă, judecă toate: ci vezi d-ta dacă are de 
lucru oră nu!“: Din noi ea se îmbolnăvi la Bucu- 
vești. Fiul ei aduse un medic din Ardeal, care o în- 
dreptă. O a, treia întoarcere a bolii făcu pe 
Mihnea, însuși să plece cu boierii şi Curtea în- 
treagă, de la Tîrgovişte, pentru a o vedea. Ri- 
dicîndu-se din pat, ea porni îndată, pe drumul de 
mulțămire la o icoană, făcătoare de minune a, 
Maicei Domnului, departe cale de un ceas şi stătu 
pe ziua de 15 August; la hramul de acolo al 
Adormirii Mariei. Se credea, chiar că, ea, va, duce 
haraciul, tributul la Poartă, dar nici starea să- 
nătăţii ei nu era încă aşa de bună. 

Îndată, începea lupta, grea, cu bani mulţi, îm- 
potriva. . „dușmanului “, același Petru-Vodă, care 
se întorcea, la Constantinopol, setos de Domnie. 
Ecaterina nu trăi să-l vadă biruind iarăși: lun- gile griji îi isprăviseră, iute viaţa, și ea, se va, fi odihnind, fără piatră, de mormint, lîngă soțul ei, și el azi fără pomenire, în biserica din deal la, București, care poartă, azi numele nepotului lor de fii, Radu-Vodă, înnoitor al clădirii. În fu astfel cru- țată și ruşinea de a-și vedea; fiul scos din Domnie, amenințat cu sărăcia, temnița, moartea, și ajuns prin aceste mijloace la 1591, păgîn noă între păgînii cei vechi, Mihnea „Turcul“ sau, pentru noii săi tovarăşi de lege, Mehe- med-beiiă,
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IV. Doamna, Velica, iubita lui Mihai Viteazul 
și stăpîna Ardealului. 

Bătiînul domn 1. Puşcariu, membru al Aca- 
demiei homîne, a adus, în 1907, o comunicaţie 

intitulată, “poate cam neaşteptat, „Două Zamfire“, 
în care se vorbeşte, mai la urma urmei, cum re- 
cunoaşte și autorul micului studiu, nu de două, 
ci de „o Zamfiră“. 

? 

k, cunoscută cealaltă Zamfiră, în treacăt po- 
menită, — fiica lui Moise-Vodă, cel ucis la 1530 
în lupta de la Viişoara, soția Ungurului. Ștefan 
Keserii, căruia i-a dat și urmaşi, şi apoi a Po- 
lonului Stanislav Nisowski, stăpîna moșiilor Sîn- 
georgii şi Valea-Streiului, în părţile hăţegane, ale 
pămîntului dacic străvechi, ctitora mănăstirii 
Prislopului, tot de acolo, mănăstire frumoasă, şi 
trainică, unde î se vede încă mormîntul de piatră, 
cu inscripție latină 1; ziditoarea, acelei biserici din 
Dănsuş, care poartă încă zugrăveala, din vremea, 
ei, şi care nu e de loc un templu roman, ciun 
lăcaş de închinare creştin, înjghebat cu preţios 
material de pietre acoperite cu însemnări antice; 
ocrotitoarea Vlădiciei romăneșşti a egiumenilor din 
Prislop. Despre această fată de Domn, rămasă ca 
stăpînitoare de pămînturi întinse în Ardeal, d. 
Puşcariu putea, să mai spuie că, o clipă, ea se 
gindise la un al treilea măritiş, cu aventurierul 
ungur Pavel Markhâzy, care nădăjăuia să ajungă 
prinţ al Ardealului cu ajutorul lui Sinan Vizirul—, 
învinsul de mai tărziu de la Călugăreni. 

Foarte bogată, Zamfira, căreia, piatra de mor- 

3 S'ar fi găsit şi una slavonă, îmi spunea păr. vicariu Radu din _Haţeg.
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mint îi dă numai 44 de ani la Mart 1580, cînd 
își încheie veacul, caută să se întinerească, pentru 
a plăcea îndrăznețului mire. Şi ar fi fost, de sigur, 
un noroc pentru bieţii iobagi cari înfățișau, pe 
atunci, Romînimea Ardealului să aibă, drept „Cră- 
iasă“ a ţetii pe această Romîncă, după tată, și 
mamă, al cării părinte domnise dincolo de munţă. 
Ctitoria, ei de la Prislop, bine păstrată, şi mor- 
mîntul se pot vedea, în vol. 1 din catea mea, 
„Neamul romănese în Ardgl Și Tara Ungurească “, 
pp. 311-2. 

Cealaltă, Domniţă, Zainfira, iese la iveală, numai 
prin actele pe care, cu mulți ani în urmă, le 
punea la îndămîna d-lui Pușcariu colegul său 
loan Gâl de Hilib, Ungur ca toți Ungurii, dar, 
ca nealți Unguri, umaş direct al straşnicului 
Voevod muntean Mircea Ciobanul ȘI, deci, mai 
Basarab decit toţi ceilalți. 

La l-ii Maii 1564, Gașpar Baresai, alt fruntaş 
romîn trecut la neamul stăpînitor al Ungurilor, 
vindea, satul Cetea, în părţile Bălgradului, Logo- 
fătului loan din Piteşti, care era soțul Domniței 
Stana și ginevele lui Mircea Ciobanul (care avuse 
și un frate, Stan). Mai tărziă apar, pe rînd, în 
documentele d-lui Pușcariu copiii lor: Zamfira, 
care se mărită întăiu cu Petru Răâcz, cîtva timp agent ardelean la, Constantinopol, apoi cu neîn- semhnatul loan Balintit, care, ca şi Râcz, avea, moșie la “Teiuş, locul unde se leagă acum mai multe linii de tren ardelene;  Velica. soția lui Fabio Genga, care căpătase o nobleţă, de Ardeal şi moșie la, Hăţegel (deci: de Hadzaczel), şi fiica lor, Zcaterina ; în Sfişit Petru, zis Logofătul, ca
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si cum numele tatălui său ar fi fost un nume 

de familie, și despre care nu ştim alta nimic. 
Destul de interesant şi atîta: cu Domnița lui 

Mircea-Vodă, cu fiicele de Domniţă Zamfira și 
Velica, cu fratele lor Petru, cari-și at drumul 
lor prin aristocrația, de altă credinţă, a pămiîn- 
tului acestuia străin, — totuşi aşa. de romănesc 
Și el. 

Dar putem şti mai mult, mult mai mult, despre 
acest neam înstrăinat, cu povestea romantică. 
Din publicaţii ale mele, care nai ajuns la cu- 
noştința d-lui I. Pușcariu li putem da tuturor 
acestor pribegi o viaţă. | 

Hiîrtiile, daniile slavonești, în fara-homănească, 
din partea lui Petru-Vodă Şchiopul, şi el fiu al 
lui Mircea, deci fratele -Stanei, către loan Logo- 
fătul se păstrează toate, neatinse de vreme, cu 
frumoasa lor hîrtie aspră pe care se întinde ne- 
grul slovelor fine și roșul tare al chinovazului în 
monogramele artistice, de Museul Ardelean din 
Cluj, unde le-am văzut în 1901. Din ele se des- 
luşeşte că, Ioan, sai, mai bine, căci aşa, îşi zicea, 
— şi pe atunci fiecare formă a unui nume de 
botez era. un nume deosebit —, van, era la 1563, 
în Novembre, Maxe-Postelnic, stînd în ţară, unde 
căpăta, o parte din moşia Trestenicul, iar apoi 
dania, 'Ţiganului Berbecea din Brăila. Logofăt 
ajunge în 1564, cînd, — fără a se strămuta în 
Ardeal, unde stătuse ca pribeag încă din 1559, 

după peirea ocrotitorului săi, a cărui fiică o luă; 
apoi, în surgun, și după venirea dușmanului în 
scaun, — el își cumpără, ca o moşie de adăpost, 
Cetea, În 1565-8 i se întăresc de Petru cumpă-
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răturile muntene la Boruleşti, Şi i se mai dau 
Tigani: Pașadia, care fusese plătit scump: cu 
o mie de aspri turceşti, Coifan — ce nume răz- 
boinic! — şi mai mulți alţii. În același an, cum- 
natul lui Ivan pierde însă Domnia, și casa din 
Ardeal, singură, adăposteşte pe fugari, cari nu 
voiesc să stea. în ţară, supt noul Alexandru-Vodă, 

Incă din 1559 mersese în Ardeal „loan Logo- 
fătul, casnic al lui Mircea-Vodă Ciobanul“. tatăl 
lui Petru Șchiopul. Tot atunci făcea drumul la, 
noi Petru Răâcz, de bună, seamă Petru Râcz de 
Gilgăă, viitorul săă ginere. loan logofătul, care 
vine în Ardeal supt Mihnea-Vodă, nepotul lui Petru, după 1580, pare a fi altul decît acest Ioan. 

Tată! Zamfirei pare a nu se maj îi întors din Ardeal, unde-și cumpără . MOȘII. 
Deci, pe la 1580 încă, Ivan nu mai era în viaţă. Nici Domnița Stana nu mai trăia. atunci. Ea se stînsese la Cetea sau în Orăştie. 
La 1599, apar în actele d-lui Pușcariu fetele 

lor, Zamfira,— botezată poate de fiica lui Moise- 
Vodă, — şi Velica, cea. d'intăii ca văduvă, cea 
laltă ca, soţie a lui Fabio Genga. Peste un an le aflăm la Bălgrad — orașul locuit acum de Mihai- Vodă, stăpînitorul Ardealului. Își zic: „jupaniţa Samfira“ şi „gospojda, Velica.“, (nu înţelegem deo- camdată de ce „gospojda“, adecă, „Doamnă“, căci ipotesa, ce făcusem altă, dată, că ar fi fost soția lui Petru Cercel, fiatele luj Mihai, cade); fratele lor Petru e mort, dar surorile at la ele pecetea, și din ea, care poartă cu mândrie vul- turul muntean şi însemnarea. „Petru Voevod“. se vede că, acest frate, fii de Domniţă, avuse am- biții de Domnie; îi trăiește însă, fiul, Ştefan, care



59 

a fost poate şi el, peste cîțiva ani, doritor de 
tron. Cu toţii dai mănăstirii Golgota moșie la 
Răzvad. 

Din căsătoria Zamfirei cu Petru Râcz se născu 
Adam, care la 1602 avea moşiile Bogata-Romă- 
nească și Ungurească, Poiana-Blenchii, Valea-Por- 
cului, Fălcuşa, Tirlişua, Măgura şi Gilgăul, în 
comitatul Solnoc-Dobica, — precum ni arată o 
notiţă a căpitanului Marțian. 

Râcz Adam, fiul „Doamnei“ Zamfirei, poate fi 
acel „Rattz Dan“ care se întorcea din Moldova 
de la Petru-Vodă, fratele maicei sale, la 1584. 
E luase pe Drusiana Toroczkai. Şi din Balintit, 
al doilea, soţ al Zamfirei, se născură urmași un- 
guri ai Domnilor noștri. 

Notiţa d-lui Marțian ni destăinuieşte. această 
descendență a Zamfivei (care trăia, la 1602) din 
cele două căsătorii. 

Astfel neamul lui Ştefan-cel-Masre, dinastia Mol- 
dovei, ca şi a, lui Basarab-Vodă, dinastia mun- 
teană, trăiesc, cu nesfirşit amestec străin, în fa- 
miliile lui Iosif Kiss, Francisc Balintit, Ieremia 
Corniș. și Dominic Gal din 1815. 

Si iată încă un amănunt, — acesta şi mai 
interesant pentru cine vrea să vadă trecutul, s 
trăiască în el. Fabio Genga, soțul Velicăi. e un 

"om foarte cunoscut, favorit italian de-ai princi- 
pelui ardelean Sigismund Bâthory care-și dădea, 
aijere să pregătească. răscoala Ardealului, în fo- 
losul Creştinătăţii, împotriva 'Turcilor. Mihai Vi- 
teazul l-a păstrat la Curte, dar nu pentru ta- 
lentul său diplomatic sai pentru grațiile lui de
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curtesan. La, 15 Mart 1600 un agent al Împă- 
ratului, venit la Mihai- -Vodă, trimete și această, 
ştire: „Toate afacerile ţerii le are în mînă o ju- păneasă, romîncă, măritată, cu Fabio Genga, cu care. se. ţine. .cu știința, tuturora, şi pănă, 'ntr atita, încât “a poruncit, supt pedeapsă de moarte soțului să. naibă a face cu: dînsa..- 

. Păternica “ţiitoare --a lui “Mihai Viteazul, stă- pina prin iubire. a. “Ardealului, . „cucerit de sabia romăneastă, nu era o. femeie. de rînd, ci o ne- poată 'de;*Domn, — “ sîngele 'lu'Mircea, Ciobanul și, prin: “bunica, „ei; Doamna, Chiajria, fiica lui Petru hăreș, sînge: al lui Ştefari-cel-Mâre. 
„Dodmnai Velica 2 înțelegem acuma, de ce- ȘI zice AȘA — își iea.. “locul; înitire figurile trecutului nostru, și niineni nui va .face “un păcat prea, inave: din: aceia că, “întie. Fabio... “Genga, şi Mihai Viteazul, a preferat, pe acesta; din urmă i, 

  

EC Aa 

n Doamna „luă Ieremmia-Vodă. 

“în mănăstirea. Suceviţa atiună de bolți o cutie de; argint, în eare se - cuprinde o coadă, groasă, de . frumos păr castaniă- -deschis. Cutia nu poartă, nicio. însemnare, dar toţi ştiu să, spuie că, acesta, e; prinosul Doamiei- lui: Ieremia, ] Movilă dat cti- torieă soțului ei în clipa celei mai mari nenoro- citi ŞI: celei, „mâai „adinci, AUșirii:  Încheind poves- 
i i Ponte cei -ce ar dori să caute dovezile celor de maj sus, sint de con- 

sultat: Hurmuzaki, XI, tabla; Doc. Bistriţei, 1, p. LII; Trei chipuri din veacul al XVIz-tea, în Convorbiri literare pe 1904, p. 413 şi urm.; Cronica 
lui Constantin Căpitanul, ea. Iorga, p. 66, nota 3; Căpitanul Marțian, în Răvaşul, n-l 7. 

:



  
 
 

Doamna Elisaveta Movilă.



6 

tirea, luptei de la, Dracşani, din 1615, care aduse 
stîngerea Casei lui Icremia-Vodă, Miron Costin, 
care n'avuse prilej să vadă pe ambiţioasa în- 
vinsă, căzută în mîni dușmane și batjocurită, dar 
care putuse auzi povestiri înduioșate despre mă- 
rirea,, trufia, neastîmpărul şi groaznica ei cădere, 
înseamnă: „Iară Doamna, la, mare ocară ai sosit ; 
de care singură a, mărturisit cătră, boieri: trecînd 
cu carul, aă văzut pe boieri, şi lăcrămînd au zis: 
„Boieri, boieri! ruşinatu-m'aă păgînul. “ 

Aceia. care pierdea astfel pentru totdeauna 
orice rost pe lume, orice legătură cu lumea creș- 
tină, pe care o tulburase de atîtea. ori, chemînd 
pe 'Purcă asupră-i prin provocările ei, e fără îu- 
doială una, din marile figuri tragice ale trecutului 
nostru. De la Chiajna, fiica isteţului Petru Rareş 
și soţia, sîngerosului „cioban“ de măcelărie Mircea, 
nu stătuse una ca. dînsa, lîngă un Domn al nostru. 
Cu Chiajna şi samănă ea: ca şi nepoata de fiu 
a lui Stefan-cel-Mare, ea venise prin căsătorie 
într'o ţară, străină, care n'avea de ce so iubească, 
găsind însă, în locul straşnicului bărbat domnesc 
al aceleia. un blajin boier gras, gros la minte, 
încet la. faptă; ca şi dinsa ea își petrecu.la mor- 
mint soțul, vărsînd lacrămi de mînie împotriva 
soartei care o amenința cu pierderea, puterii şi 
stăpînirii sale; ca şi Chiajna ea, se gîndi încă, de 
a doua zi la Domnia ei de fapt supt numele 
fiilor; ca şi mama lui Petru S$chiopul, Doamna 
Elisaveta avu odrasle care nu erau în stare a 
merge de sine pe lume, şi astfel în Scaunul 
Terii rămase ambiția, ei; ca şi înnaintașa în energie 
vitează, ea ajunge prin oraşele turceşti fără să, 
poată păstra însă ca, aceia demnitatea unei vă-
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duve de Domn creștin, cu trecere pe lîngă cei 
mari ai Porții și în stare să aducă mazilii și ri- 
dicări în Domnie pentru folosul celor din trupul 
său. 

Nu ştim sigur cînd sa însurat leremia Movilă, 
înta”o vreme cînd acest boier înrudit cu Despoţii 
sirbi, prin Doamna, lui Petru Rareș de sigur, Și 
prin Ruxanda lui Alexandru Lăpuşneanu, fiica, ei, 
nu visa, poate de Domnie, care era a urmașilor 
dinastiei întemeietoare a Moldovei. loan Movilă, 
tatăl săă, întovărășise, dacă se poate tălmăci 
astfel mărturia, genealogistului polon Okolski, pe 
Alexandru Lăpușneanu în campania din Ungaria, 
cae aduse din noi în stăpînire pe văduva lui 
Ion Zâpolya, Crăiasa, Isabela; după întoarcere el 
se însură cu „vlăstarea Despoţilor“: ce spune 
Ololski despre „iubirea, şi cinstea“ ce căpătase 
în „neamul Hunyazilor “ isprăvit, atunci, vine nea- 
părat dinta'o confusie. 

Nu e de mirare deci că fiul cel maimare al 
lui loan, leremia, care poartă un nume puţin 
obişnuit la noi, nume din Vechiul Testament, la 
care se îndreptaii pentru botezuri mai mult Slavii 
din Balcani, înîuriţi de vechiul lor bogomilism, — își luă și el soţie de la, Ungurii din Ardeal, ca puțini dintre boierii noștri, deprinși a se însura în țară, cîștigînd și moșii nouă la, nuntă. Tot Okolski ni spune că el a luat pe „0 fată din Ardeal. a unui fruntaş din neamul Csomortâny “. . Acest neam de nobili ardeleni, această, seminţie de nemeşi se întilnește în Ardealul veacului al XVI-lea şi are dese Și strînse legături cu țerile
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noastre. Ieremia a putut cunoaşte pe bătiînul 
Cosmo'tâny sai pe fiul acestuia 'Toma, şi cu pri- 
lejul soliilor pe care cel din urmă le îndeplinia, 
în ţerile noastre. Şi leremia, dacă el şi nu Vartic 
e „Vornicul din Moldova“ pe care-l pomenesc so- 
cotelile Braşovului în 1587, bătea drumurile Ar- 

dealului. Se ştie că odată viitorul Domn al Mol- 

dovei din mila Polonilor, sprijinitorii statornică ai 

acestui statornic vasal, pribegi în ţara lor, adu- 

cînd căderea lui Iancu Sasul şi întoarcerea în 

Scaun a lui Petru Schiopul, de la care Movileștii 

toți, — Ieremia, însuşi, Simion, "Toader, Vlădica 
Gheorghe, ajuns Mitropolii. supt acest Domn evla- 

vios, — avură, nwmnai bine. Nu e de mirare deci 

cățleremia, ca și Simion și acest noi Mitropoiit 

al Moldovei întovărăşiră pe Vodă Petru, atunci 

cînd acesta, pierzînd orice nădejde de la Turcă, 

apucâ. drumul Apusului catolic, de unde nu era 

să se mai întoarcă niciodată. Un timp leremia, 

stătu pe lîngă surgunitul de bună voie, pentru 

ca, apoi să treacă în Polonia. De acolo nu se în- 

toarse decît în 1595, pentru a domni. 

încă înnainte de aceste din urmă, rătăciri ale 

sale, Ieremia, era, soțul Elisavetei Csomortâny, căci 

la 25 Maiti 1603 el măsita pe fiică-sa Regina 

(Chiajna) cu Mihail Wiszniewiecki. Cu Elisaveta, 

și cu cel puţin cea mai mare din fiicele sale pe- 

trecu leremia în acesti ani de înstrăinaxe, la 

Ustie, pe Nistru, între Jaslowiecz și Rohatyn, pe 

atunci proprietate a ducelui loan-Simion de Sluczk; 

aici primi el, la 1593, diploma de indigenat polon, 

şi de aici plecă pentru a face propuneri politice
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pribeagului Petru Șchiopul, pe care-l află, tocmai 
la, Bozen, în Tirol. Mai tăxzii Ieremia cumpără 
această, moșie de la acela căruia-i mulțămia, căl- 
duros pentru adăpost, ca unui „domn și bine- 
făcător milostiv“, la; 21 Decembre 1591. Se poate 
chiar ca, fiul cel mai mare al lui Ieremia, Cons- 

„tantin, al cărui nume aminteşte pe al putermni- 
nicului principe ortodox, Constantin de Ostrog. 
Voevodul Chievului, așa de mult amestecat în 
afacerile ţerilor noastre, să, se fi născut pe pă- 
mint polon, acolo la Ustie. 

În cursul Doniniei lui, leremia-Vodă păstră, le- 
gături cu 'Toma Csomortâny. În 1599, îndată 
după luarea în stăpînire a Ardealului de către 
cardinalul Andrei Bâthory, cumnatul Domnului 
moldovenesc mergea la dușmanul acestuia, Mihai 
Viteazul, pentru a-i arăta, că ar fi bine să-şi lase 
țara, unde Turcii nu voia să-l maj îngăduie. 
Socotelile Braşovului înseamnă, trecerea, lui prin 
acest oraş. Prin Mart 1600 Mihai, ajuns el acuma 
poruncitor în Ardeal, trimetea, deci oameni ai săi 
pentru a căuta, pe Csomortâny, unde va fi, în 
Moldova, ori în Polonia, de bună, seamă, pentru a negocia, prin el cu Ieremia. EI va, fi întovărăşit 
îndată pe acesta în fuga, lui la, Hotin, Și de acolo la Camenița, unde familia domnească: Vodă, fra- tele lui, Simion, fiul lui, Constantin, copil de cîțiva ani, întovărăşiți, de sigur, de Doamnă, de episcopul de Rădăuţi, Teodosie, şi de boierimea credincioasă, Movileştilor, se afla la 2 August 1600. În Iunie 1601, după căderea lui Mihai, Toma se strecura prin Bistrița, ca, om al lui Si- gismund Bâthory, înțeles şi cu Moise Szekely,
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„gheneralişul“ ardelean. În vara anului acestuia 
1601 îl vedem la Cluj, de unde serie pentru a 
lua măsuri în vederea găzduirii cetelor de Mol- 
doveni și Munteni pe cari Movileștii îi trimeteau 
ca să sprijine pe Sigismund, întors în țara sa 
de moștenire. Sa 

Doamna Elisaveta era catolică de sigur, și e 
îndoielnice că ar fi primit legea noastră. Fiii ei 

ai fost, fireşte, ortodocși cu toții, dar, în ce pri- 

veşte fetele, avem această dovadă, numai pentru 

Ana, care, deşi măritată și ea în Polonia, își 

păstră legea. grecească. De sigur că llisavetei i 

se datoresc şi simpatiile lui Ieremia, pentru Poloni 

şi retragerea, lui la, dînşii și gîndul, ce avus6 o 

clipă, de a se așeza pentru totdeauna în mijlocul 

lor. Ea-l va fi îndemnat, ca şi acești vecini și 

prieteni, vechi ocrotitori și ajutători întru â lua 

Domnia, să sprijine în persoana lui Bernardino 

Querini, episcopul de Argeș, catolicismul, care 

credea, pe atunci să poată, cuceri Moldova. Ea va, 

fi adus lucsurile aşa ca. fetele ei să nu fie date 

după cine ştie ce boieri de țară, fără, nume mare, 

ci după fruntași aă nobilimii polone. Regina, luînd 

pe Wiszniewieski, era să ajungă astfel viitoare 

bunică, de rege al Poloniei; Maria, numită după, 

mama, lui Ieremia, luă, pe Ştefan Potocki, Voevod 

de Braclaw, Ecaterina pe Samuil Korecki, Ana 

(Stana) pe Maximilian Przerembski. Mîndria  Eli- 

savetei va, fi născocit pentru Movileşti origini așa 

de glorioase ca aceia din Mucius Scaevola ori 

din „Casa, Flavie a împăraţilor din Constanţinopol. 
în trămîntările luptelor împotriva lui Mihaiiă 

Viteazul, și Teremia şi Simion se termeaii să-și 

2
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amestece pe ai lor, nesiguri fiind încă, de izbînda, 
din urmă. Astfel Doamnele şi copiii domnești 
vămaseră, la Camenița, din vara anului 1600 pănă 
la începutul anului următor; numai „bătrâna“, 
adecă Maria, mama Voevozilor, trecu, întovără- 

şită de fiul ei, Mitropolitul, în Moldova. Despre 
Doamna, Ilisaveta, se spune în deosebi că nu voiă 
să, plece, pentru. a nu-și lăsa, singur fiul Cons- 
tantin, unul-născut pănă atunci, pe care Polonii 
îl chemaseră la dietă, unde avea să represinte 
vasalitatea părintelui săi! Moldova întreagă, lo- 
vită de un bir noi, se ridica pe atunci împo- 
triva  greutăţilor. nesuferite aduse de găzduirea, 
oștilor polone, pe care tocinai starostele Cameniţei, 
întors după aşezarea în Scaun a lui Simion, le 
lăsase în această ţară, creştină, și prietenă, unde 
se puteai hrăni bine fără, nicio cheltuială. Satele 
erai părăsite în mijlocul iernii Şi prin codri copiii 
muia de asprimea, gerului din Pebruar; boierii, 
ale căror case erati batjocurite de acești străini 
neruşinaţi, fugiaii peste Dunăre, la Turci. Merce- 
narii trecea peste Nistau, hoţește, turmele, cire- 
zile, cară pline de jaful satelor, curților boiereşti, 
tirgurilor. 'Trebui să se hotărască, pedeapsa cu moarte pentru cel ce sar dovedi dușman al Po- 
lonilor aftători în Moldova ca să, se împiedece 
măcelărirea lor de către cei cari-și pierduseră, 
acum toată, răbdarea. 

În astfel de împrejurări e ușor de înțeles pentru ce amîndouă Doamnele zăboviră, la Camenița. Dar în primăvara anului 1601 ciuma, se stîrni în această, cetate de adăpost: muriră, cîțiva, casnici aj Elisa- vetei, și sora ei însăşi. Să plece, naveai încă, voie de la Zamoyski, Și Logofătul muntean Dan
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Danovică, credinciosul lui Simion, arăta, la 23 
April, înt”o scrisoare desperată, în ce” hal se 
află Elisaveta şi cumnata ei, „ce necăjite, ce 
bolnave, ce bîntuite de frica morţii înnainte de 
timp“. Tulburările izbucnite îndată, după aceasta, 
în Ţara-Rhomănească prin ridicarea  Buzeştilor 
asupra lui Simion, „străinul“, vor fi zăbovit 
poate și mai departe întoarcerea Doamnelor. Mihaiti 
însuşi, împăcat acum cu Împăratul, părea .că se 
gătește de o răzbunare întreagă, şi crîncenă,. Abia 
la 1-iă Septembre putea leremia să trimeată, în 
Polonia vestea morţii temutului duşman. 

Acuma Elisaveta se va fi întors, ceia ce era 
foarte nemerit întrun timp cînd la Hotin co- 
mandantul polon bătea cu buzduganul pe piîr- 
călabul lui Ieremia și-l ameninţă, că-i taie barba. 
Acest pîrcălab din scrisoarea leşească se chema, 
Gheorghe Izlozeanul, și soţia sa Cristina, căreia 
i se zicea „cneaghină,“, era, fiica, lui leremia Mo- 
vilă, o fiică necunoscută pănă acum: ei deci dă- 
deaii, în Mast 1599, o Evanghelie, ferecată de 
lachim argintarul din Suceava, Bisericii Adormirii - 
din Hotin. Se poate ca această fiică a lui le- 
remia-Vodă să fi fost născută cu altă soție a 
lui, pe care no cunoaștem, căci se pare că încă 

din 1600 Izlozeanul avea un fiă, Pătraşcu, care 

era „ureadnic“ de Botoşani. O fată, a lui Gheorghe 

şi a Domniței Cristina, Anghelina, e înmormintată, 

în necropola Movileştilor, Suceviţa. Gheorghe muri 

înnainte de 1619, cînd face vînzări „cneaghina 

Ciistina,  pîrcălăboaie“ ca văduvă, locuind tot 

în Hotin și stăpînind o sumă de moșii în aceste 

părți.
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Încă, din timpul războiului, Domnița, Maria, luase 
de soț pe Ştefan Potocki, fratele lui Ioan. În Fe- 
bruar din “acelaşi an 1603, leremia făcea cunos- 
cută Regelui apropiata, căsătorie a, fiicei sale Re- 
gina cu Mihail Wiszniewiecki, un Rutean ortodox, 
rudă, cu Domnii Moldovei cei vechi, şi rugă pe 
„îndurătorul săi Domn şi stăpîn“ „să nu des- 
prețuiască sărmana casă a p:ea-umilitului său 
Slujitor și credincios supus“. Nunta sa şi făcut, 
după cum vestia scrisoarea, la 25 Mai după 
stilul vechiă, în Suceava, care de mult nu vă- 
zuse bucurie domnească. Cu cîteva, zile înnainte, 
delegaţii regali, arhiepiscopul și castelanul din 
Lemberg, cercstaseră, pricina pentru Ustie, moşia 
polonă cumpărată de Ieremia şi ocupată acum 
de ostașii neplăţiți ai fratelui săi Simion, şi ho- 
tăriseră că leremia, garant pentru fratele său 
Și gazdă, a, lui, trebuia, să, se înţeleagă cu acesta, 
pentru plata, întregii datorii pănă în Novembre. 
Spre sfirşitul anului 1603 şi în cursul celui următor, 
ambiția domnească a lui Simion nu era încă, 
amorțită, și el mai cerea, de la, Poloni să, fie spri- 
jinit pentru a, se așeza în Țara-Romănească, unde 
Radu Şerban se întăzise prin marea biruinţă, 
din Ardeal. 

Pe acel timp mercenarii, cari, după porunca 
Regelui, ieşiseră, din Ustie, se pregătiai a o lua 
iarăși în stăpînire, căci acelaşi Simion nici nu se 
gindia la plată. Data, aceasta, o nonă intervenţie 
a Regelui porni de la, dreptatea, desăviîrşită a lui 
leremia, care nu era ţinut a, plăti din averea 
fiului datoria, fratelui, pe care nu el, ci Hatmanul 
polon Zamoyski îl adusese și-l lăsase în 'Țara- 
Romănească, şi de la, datoria de cinste a Regatului
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ca, posesiunea lui Constantin să nu fie primej- 
duită, nici păgubită. Soldaţii ar trebui să se mul- 
țămească dacă Ieremia ar voi să li dea o despă- 
gubire oarecare: acestuia i se punea în vedere 
că dreptul nare singur cuvîntul în desbaterile cu 
ostașii nesupuși, „păsări pribege, care nu pot fi 
judecate după lege“. Simion ar trebui, adăugia 
instrucţia, să plătească din averea, lui; dar la aşa 
ceva el nici nu se gîndise. . 

Deci leremia fu silit să răspundă lefile. Atunci 
numai, Ustie scăpă de primejdia unei desăvirşite 
nimicini. Îndată, încă în mijlocul iernii, îngrijită, de 
averea, fiului ei, Elisaveta alergă acolo. Din Ustie 
scrie ea la 13 Februar 1604, iscălind neobișnuit, 
ca un Domn, „cu mila lui Dumnezeu Doamnă a 
ţerii Moldovei“, ca să mulţămească fraţilor din Sta 
vropighia, de la, Lemberg pentru rugăciunile ce ai 
făcut pe vremea, „suferinţilor noastre “. 

Elisaveta, rămase ea în Moldova, — după moartea, 

lui Ieremia, întîmplată la 30 lunie 1607, pe ne- 

așteptate, în lași chiar, sai pe una din moșiile 

ei? Nu putem spune. 'Prebuie să se însemne însă 

faptul că mormîntul lui leremia a rămas fără o 

piatră, amintitoare. Și soţia, și fratele, și fiii, mai 

tărziă, îl uitază. Abia în urmă de tot se îndură 

de părăsirea, acestui loc de odihnă o rudă a Mo- 

vileştilor, pe care Miron-Vodă Parnovschi Movilă, 

îl numeste vărul său, Gavril sai Gavrilaș, pe 

atunci numai fost Stolnic, iar mai tărziu Vornic. 

Pe cînd într'o danie din Maiti 1606 a lui leremia, 

se pomenesc numai doi fii, Ilisaveta, avea acum și 

un al treilea, în scutece, amintit la 1607 întâlu, 

pe Bogdan.
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Pe Simion nu-l putea uita văduva, pentru o luare 
de stăpînire care i se părea o nelegiuită usurpaţie. 
Nici noul Domn no cruța pe dînsa. Aceasta, se 
vede limpede din scrisoarea lui de la, 15 Iunie 1607 
către fraţii Stavropighiei din Lemberg: se spune 
apriat că na trimes bani pentru clădire „din pri- 
cina, greutăţii, și mai ales a lipsei Vistieriei sale; 
precum şi pentru aceia, că răposatul fratele nostru 
leremia-Vodă, fusese ctitor, și am crezut că Doamna 
luă nu ne va lăsa să-ă luăm locul întru aceasta. 
Totuși, aflînd de Ia trimeşii noștri că, dumneaei nu 
vrea să isprăvească această munci, ci ne lasă pe 
noi a 0 mântui,. ceia ce şi ei doriam, trimetem 
deocamdată, o mie de zloți leşești“. 

Peste cîteva luni numai, la 14 Septembre 
st. v. 1607, Simion muria. Ambasadorul vene- 
țian pe lîngă Poartă serie: „a murit cu oarecare 
bănuială, de otravă, pentru : că, boierii din acea 
(ară nu-l iubiaii, din pricina cruzimii sale“. lar 
Miron Costin e și mai lămurit: „lară, moartea 
lui Simion-Vodă, precum ai rămas din om în 
om în țară, poveste, ai murit otrăvit de cum- 
nată-sa, Doamna lui leremia-Vodă, trăgînd Domnia 
mai curînd la, feciorii“ săi, temîndu-se că se vor 
întemeia. feciorii lui Simion-Vodă la Domnia, 'Țerii; 
cae faptă acei Doamne, apoi, at arătat Dum- nezeii cu patimile ei“. Această învinuire n'o găsim 
însă întrun izvor, scris în limba, francesă, dar 
de origine polonă, şi anume în legătură, tocmai cu acel partid din Polonia care sprijini pe fiul 
lui leremia,; în povestirea alcătuită, de Baret pe 
temeiul spuselor aventurierului lotaringian de Jop-
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pecourt, se spune numai că Simion „a trecut la 
cele veşnice“ (passa; de ceste vie en I'6ternelle). 
E de observat însă şi aceia că, într'o vreme care 
nu era deprinsă a cruța, Elisaveta na fost nici- 
odată, întrun act public al duşmanilor ei, ară- 
tată ca ucigaşă. Ni se pare, iarăși, că Simion 
era, destul de obosit de o viaţă zbuciumată pentru 
ca otrava să, nu fi fost de nevoie spre a-l grăbi 
sfirşitul. | 

Văduva, lui Simion poartă numele unguresc de 
Marghita (Margit), deşi la măzitiș i se impusese 
acela, ortodox de Melania, singuiul pe care-l în- . 
trebuinţează documentele de la soțul ei, cînd 
vorbesc de dînsa.. 

Fa, deci şi ea, venită, din Ardeal, dintre nemeșii 
de acolo, poate chiar o rudă a Elisavetei. Astfel 
ura, pătimaşă între două străine, care aduceau 
cu ele firea aprigă a altui neam, aruncâ Moldova, 

-pe opt ani în tulburări, jafuri şi nenorociri şi 

aduse peirea. celei mai strălucite boierimi de țară, 

de la bătiînii cari-și amintiati de ultimele zile 

bune ale vechii Moldove, pănă la zburdatecul ti- 

neret crescut după moda polonă. Căci, dacă vă- 

duva, lui Ieremia privia peirea lui Simion ca, sfir- 

şitul unui provisorat nedrept, văduva acestui din 

urmă, înţelegea. ca moștenirea, Scaunului moldo- 

venese să-i vie fiului ei, Mihai ori Mihăilaș, care, 

născut în 1592-3, purta în slăbiciunea lui de 

copil numele mare al gloriosului Mihai Viteazul. 

Ea făcu pe o seamă de boieri să-l „aleagă 

În numele lui înțelegaa, însă ea să domnească, și, 

în adevăr, o vedem dînd privilegii butnarilor din 

Piatra, întrun act romănesc scris în grabă, 

în lipsa pisarului slavon, şi cu această, inţi-
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tulare în vechea limbă a oficialităţii: „Marghita, 
Doamna răposatului întru fericire Simion Movilă 
Voevod“. Un obiceiă pe care-l păstră, de altfel, 
cînd fiul ei Gavrilaş căpătă, Țara-Romănească.: 
și acolo „lo (!) Doamna Marghita, Doamna răpo- 
satului Simion Voevod“, judeca, „depreună cu 
boiarii“, și „afla, dereptatea“. 
“Numai atunci mormîntul lui Simion-Vodă, fu și 

ol „înfrumusețat“ lîngă, al fratelui săi, la Suce- 
vița. Inscripţia spune: „Și a rămas mormântul 
săi în uitare, fără împodobire, pănă ce a vrut 
Dumnezeă de a putut preariubitul fii al său, lo 
Gavriil Moghila. Voevod, să fie Domn în cel diintăiti 
Scaun al părintelui săi, în 'Țara-Romănească,, cu 
(cz) mama hi, Melania Doamna. Atunci a scris 
piatra şi a pus-o, la anul 7128 [1620], luna lui 
Martie în 15“. 

Mihăilaș era Domn în Septembre 1607, la. 23; în 
Octombre Constantin îl izgonia;; în aceiaşi lună, 
încă, Marghita îl înlocuia pe acesta cu fiul «ei, 
ajutată, fiind de aceiași mercenari cari luaseră, în 
stăpînire Ustie și cari erai acum în , TOCOȘ“, în 
revoltă împotriva, regelui, gata să treacă, însă în 
slujba oricui li-ar da bani. „At căutat lui Con- 
stantin-Vodă... şi cu boierii din partea lui a ie- 
șire cu fuga din Iaşi; după cari ait trimis Mi- 
hăilaş-Vodă în goană, ȘI ai ajuns carele boierilor 
de le-ai jăcuit la Mihăilești“, serie Miron Costin. 
La 16 Novembre, Mihăilaș făcea, o danie mănăs- 
tiii de lîngă Iaşi a lui Petru Șchiopul, Galata. 
Între 16 și 19 Decembre Constantin biruia, la Şte- 
făneşti pe Prut, cu cetele lui Potocki Şi Wisz- 
niewiecki şi cu Cazacii pe cari-i stînsese supt 
steagurile sale. La 6 Ianuax 1608 Constantin scria,
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la, Bistriţa cu veste de biruință, ca. Domn din 
mila lui Dumnezei şi a celor doi ocrotitori mai 
mari de pe pămînt, Sultanul 'Turcilor și Craiul 
Leşilor; el pomenia numai de părintele său, fără 
a mai aduce aminte că pe Scaunul săit de moş- 
tenire saii strecurat un unchii şi un văr, ÎMpo- 
triva dreptului. Tot de atunci trebuie să fie scri- 
soarea către fiul lui Constantin din Ostrog, ră- 
posat de curînd, către Janus: și aici e vorba 
despre părintele săi „de slăvită amintire“. Mi- 
hăilaş trecuse la Radu-Vodă, Şerban, pe a căruia 

fiică, o luă în căsătorie, ceia ce nu-i aduse alt 

folos decît un mormînt la mănăstirea Dealului, 

la doi paşi de locul unde miîni pioase coboriseră, 
în pămînt sfinţit capul lui Mihaiu Viteazul. Pe 

ceilalți fii ai lui Simion, mai tărziu și pe Marghita, 

îi primi Ardealul. 
Trei ani ţinu Domnia lui Constantin, încunju- 

rată acum de toată clientela boierească a Mo- 

vileştilor. Pe cînd copilul ei de unsprezece ani 

punea, pe acte o frumoasă iscălitură de duct latin, 

Elisaveta seria „fraţilor“ din Lemberg, trimețin- 

du-li bani pentru biserică, din „Vistieria Măriei 

Sale Domnul“. Dacă și Constantin face acest 

lucru, el adauge că va fi „cu ajutorul Doamnei, 

mamei sale“, Ea-i e „mamă şi făcătoare de bine“. 

Cînd pentru biserica, din Lemberg se dai bani 

din veniturile de la, Ustie, scrisoarea vine de la 

Constantin şi de la „Elisaveta, Moviloaia (Movi- 

lina), Doamnă a ţerii Moldovei“ şi după moartea 

soțului «ei. 
Această Domnie se mîntui printr'o catastrofă. 

Sprijinirea. lui Radu Șerban împotriva Turcilor 

aduse scoaterea de Turci a lui Constantin-Vodă, 
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În Octombre 1611 el trimetea. la Poloni, pentru 
a cerşi un sprijin diplomatic ori un ajutor mi- 
litar, pe. Nistor Ureche şi pe Bucioc Păharnicul. 
În Novembre Ștefan 'Tomşa, era numit Domn mol- 
dovenesc. Constantin se închidea, în cetatea Ho- 
tinului, cu familia sa, Doamna, klisaveta, „mă- 
tuşa“ Maricuţa, soră a, lui Ieremia, Și soție a, Pa- leologului Chiriţă, cu „Ileana Logofeteasa “, sora, 
Maricuţăi, poate soția lui Vasile Stroici I.ogo- 
fătul, şi nu a lui Vitolt logofătul, un străin, se 
paie, care îndeplinise numai sarcina unui af doilea Logofăt. Apoi cu acest Vitolt, cu bătaînul Vis- tier Simion Stroici — Lupu sati Iaca, fratele aces- tuia, murise, lăsînd o văduvă, Păscălina, şi un fiu, lonaşcu —, cu Vistiernicul cel noi, Nicoară, Prăjescul, şi el o rudă a Movileștilor, care, fiind numai al treilea Logofăt, înmormînta, la Suce- vița, în Novembre 1597, pe fiul său Procopie; cu Dumitru Buhuş, cu Ştefan  Boier din Făgă- raș, pisarul unguresc poate, și cu Pătraşcu Cio- golea, noul Logofăt-Mare Și altă rudă a, Movileș- 

tilor. La 17 Ianuar 16129 fugarul Domn tînăr 
scria din Hotin prietenilor săi, arătîndu-li că, faţă „de sosirea Pașilor cari a călcat făgăduiala, Sul- tanului și faţă de trădarea unora, dintre boieri, 
el a fost silit, „cu învoirea, Și socotinţa, sfetnicilor săi, să se retragă în cetatea, sa, a Hotinului, cu cei rămași credincioși şi cu oastea, în aş- teptarea,- unei vremi mai bune“. Pe "Tomşa. îl arăta. el ca pe un Ture adevărat, care a mers cu lenicerii în războaiele împotriva, Persiei; boierii lui ar fi „pribegi, Greci și Turci“. Constantin aștepta ajutoare polone, de la cumnați, şi oştă
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cu plată, dar, peste cîteva zile cel puțin, Ureche 
se afla dincolo de Nistru, la. Camenița. 

În Maii Tomşa, cerca să-şi împace veciniă, cari 
îl ameninţa cu o năvăle; el asigura că a ier- 
tat pe Constantin şi că nare de gînd a-l urmări; 
ştie doar că „acel care era aici pe vremea, lui 
şi făcea, din el ce voiă“, ca și familia Potocki, 
sînt vinovaţi ei singuri pentru răul pe care nu 
era în stare a-l face „un tînăr ce nu se putuse 
învăța a fi Domn“. Departe dea voi să pri- 
mească, această, mărinimoasă iertare, Constantin 
era, însă gata de războiul pe care urmașul lui ar 
fi voit asa de mult să-l înlăture. Îl îndemna, fi- 
reşte, „Elisaveta, Movilă, din mila lui Dumnezeii 
Doamna, Voevodeasa, ţerii Moldovei“, caze se afla. 
în ziua de 14 lunie lîngă dînsul la Camenița, 

Hotinul fiind acum părăsit: ea stăruia pe lîngă 
fraţii: Stavropighiei din Lemberg ca ei să nu pri- 

mească ajutorul la care se credea dator, ca 

Domn al Moldovei, noul Ştefan-Vodă.. 
Expediția, se făcu supt directa, supraveghere a 

Mavelui-Hatman polon Zolkiewski, ca, o răsbunare 

pentru „jignirea.“ drepturilor regelui Poloniei prin 

izgonirea, lui Constantin Movilă cel „numit“ de 

Poloni. 
Lupta de la Comul-lui-Sas, în ziua de 19 lu- 

lie, aduse înfrîngerea hotăritoare a strînsurii de 

oameni de toate neamurile şi legile pe care Con- 

stantin Movilă o aruncase asupra Moldovei; că- 

pitanii, acum fără stăpiîn, ai lui Mihaiti Viteazul, 

Mirza, Raţ, „Gheţea“, cîștigaseră, biruinţa, învin- 

gind a, doua oară neamul, slab la războiă, al 

Movileştilor. Potocki fu robit de Moldovenii şi 

Turcii Tomșei. Domnul de odinioară căzu el în-
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suși în miînile unuia din Tatarii Hanului. Cel care 
avuse acest noroc fugi răpede cu sciimpa-l pradă 

„spre Nistru, spre Nipru; înnaintea zidurilor „Da- 
șăului“, ale puternicei cetăți tătărești Oceacovul, 
„Sau scornit vîntul, și sai umplut luntrea de 
apă, şi acolo“, scrie Miron Costin, „Sai înnecat 
Constantin-Vodă în Nipru“, Cronicarul Mateiă al Mi- 
relor nu e sigur de acest sfirșit al lui Constantin: 
„sa făcut nevăzut, și a fost mare jale; nimeni nu 
l-a, ştiut- unde era, unde fugise, ori de l-ai luat 
Tatarii, ori de a perit undeva (2xvq)“. După, 
Joppecourt, Constantin însuși sar fi aruncat în 
ară, — în Nistru —, crezînd să poată scăpa. 
Piasecki crede că Voevodul a, stat între robii de 
1înd ai Tatarilor şi, nedescoperit, a, perit de su- 
ferință. Să nu se uite însă, că, dacă la Miron 
Costin se adauge că tînărul Domn avuse un to- 
varăș de robie, pe Comisul Mihăilescul, — cred: 
Cristea, Mihăilescul, fostul pisar domnesc,— aceasta, 
înseamnă, că, prin Mihăilescu a, venit apoi în Mol- 
dova vestea înnecării. Acesta se întoarse în 
țară și rămase pe lîngă, Movilești: la 1620 el 
era martor la vînzarea casei Logofătului Vitolt, 
credinciosul Elisavetei, către Vornicul Nicoriţă,. 

Nistor Ureche, necrezînd că se poate dărîma, 
așa de lesne o Domnie așa. de nouă, rămase, 

„după mărturia, aceluiași cronicar, la, Camenița ; nici întrun chip nu voi să se potrivească, sfatului unor tineri nebunateci, pe cari-i aștepta o moarte pre- timpurie ori groazele închisorilor păgîne. De sigur că” nică Elisaveta, Doamna, nu era în acea neno- vocită zi de Iulie câre trebuia să, fie pentru fe- ciorul ei iubit sfirșitul a toate lucrurile. 
Ea nu știu alta decit că Vodă Constantin e
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în puterea, Tatarilor. La 9 Septembre, stînd acum 
iarăși la, Ustie, Elisaveta dădea, călugărilor pravos- 
lavnici din Liov asigurarea că tot dînsa va isprăvi 
biserica. lor, cu fiul Constantin, pentru care, 
ca şi pentru „starostele Felinski“ — Potocki —, 
cerea rugăciunile lor de izbîndire, ca să-i „mîn- 

giie Dumnezei“ pe toți. Avem şi 0 scrisoare 
a ei din 24 Septembre, tot de la moşie, în 

care, iarăşi, nu se vede niciun semn de des- 

nădejde: pe fiul ei îl credea bine păstrat undeva. 

în casa vre-unui Mizac gata să-l vîndă cu preț 

bun. E drept că, încheind încă la 8 Octombre 

un tratat cu Tomşa, regele Poloniei pomenise, 

între cei cari trebuie liberaţi, pe Potocki, dar pe 

Constantin nu, — poate însă pentru că acesta nu 

era, socotit ca aflîndu-se în mîni moldovenești. 

La, 18 Februar 1613 castelana din Ustie, care 

avea lîngă dînsa pe Maria, lipsită de soțul ei, 

prinsul din Constantinopol, și pe Logofătul Vitolt, 

vorbia numai de „nenorocirea“ (inefortunny) fiului 

ei Constantin, „Măria Sa Domnul, fiul mei iubit“, 

care „şi-a fost pierdut Domnia şi a fost căzut 

apoi în mânile păgînilor “: Leon Sapieha, un vechii 

prieten, cancelarul Lituaniei, era rugat să lucreze, 

nu numai pentru. liberarea, dar pentru așezarea 

din noă în Scaun a învinsului. Peste cîteva luni, 

„Voevodeasa şi Doamnă“ trimetea bani la lem- 

berg printrun Başotă, om al Masicuţăi Paleologa, 

care, ea, se afla încă la Camenița. În tot cursul 

anilor 1613 şi 1614 o aflăm pe Elisaveta în 

acelaşi loc, cu aceleași nădejdi. Serisoaxea din 

1613 a Sultanului spune deslușit că numai Ureche, 

Bucioc,, Simion Stroici şi încă cinci boieri se află,
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în provincii polone, dar că Voevodul lor și alţi 
boieri „sînt în mînile noastre“. 

Totuși, în acest an 1613 încă, vestea, morţii 
lui Constantin sosi, prin scrisori ale Hanului și 
Mizacilor, cari pănă atunci vor fi primit rUgă- 
minți și daruri, fără a da un răspuns deslușit. 
Elisaveta, fusese la Varşovia, şi la întoarcere veni 
asupră-i, prin aceasta, lovitura cea. mai grea. 
„Scoasă din Domnie Și din bunele mele drepturi 
de moştenire, iată că mă, lovește acum şi pier- 
derea, fiului miei iubit, Constantin-Vodă, despre 
care pănă, acum trăgeam nădejde că, este în viaţă, 
și sănătos, şi cu aceasta, mă mîngiiam și-mi mai 
îndulciam amarul.“ În oferta Hanului de a-și da, 
călăreți pentru așezarea, la Iași, în locul lui Tomşa, 
care-l jignise ori păgubise cumva, a celui de-al 
doilea, între fiii Ieremiei, Alexandru, putea, să afle 
însă 0 alinare, dacă nu durerea, cel puțin ambiția, 
nesăţioasă, și mai puternică, decît orice altă sim- 
țire, a Doamnei. 

În Octombre 1613, un act judecătoresc polon 
zice lui Constantin: „răposatul“. Nistor Ureche, 
care fusese primit între nobilii Poloniei încă de 
la. 1607, şi avea, de la, începutul anului, rostul de a- 
rendaşal moșiilor căpităniei de Rohatyn în Pocuția, 
era dat în judecată de Elisaveta, pentru că ar fi pri- mit, fără a-i întrebuința la havacii, 600det boi, 
ar fi luat pentru sine Şi “veniturile 'Ținuturilor 
Orheiului şi Cernăuţilor, ax fi păstrat averea lui 
Donici și a ginerelui său, Isaia Balica, fiul din altă căsătoiie al bătiînei Maria, Movilă, si jertfa răsbunării lui "Tomsa, că ar maj fi oprit 50.000 de ughi și unele leti ale slugilor domnești. Elisa- . . . . - > Veta, primi citaţia la Halicz, unde ea mai avea
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o pricină cu Melania-Marghita, cumnata ei, de 
la, care cerea; datoria de 95.000 de ughi a lui 
Simion către leremia. Și în cele dintăit luni ale 
anului 1614 Doamna leremiei, cu cei doi fii, 
Alexandru şi Bogdan, ea tot la Halicz, unde 
chema, ca maturi: pe Nicoară, Prăjescu şi pe Bu- 
cioc. Ureche, care moșşteni în 1614 pe văduva 
lui Balica, era dat în judecată şi de soldaţii po- 
loni neplătiți ai lui Constantin Movilă, în frunte 
cu leremia Otwinowski. Se mai judeca şi cu 
moștenitorul celui de la care ţinea Rohatynul, 
pentru că, acesta fiind dator regelui, pribeagul 
moldovean fusese scos din arendă. 

Elisaveta strîngea bani de unde putea numai 
pentru a plăti oastea care trebuia să dea lui 
Alexăndrel, fiul . ei, moștenirea Ileremiei și a lui 
Constantin ; acesta e scopul călătoriilor, plinge- 
rilor, gîlcevilor. În 1615, isprăvind cum va fi îs- 
prăvit judecăţile pentru datoriile de pe la prieteni 
şi rude, [lisaveta sai, cum se scria dinsa, /e- 
lisavefta, „Doamna răposatului întru fericire lere- 
mia Movilă“, era, la Ustie, încunjurată de rudele 
și credincioşii ei, între cari, pe lîngă cei pe cari-i 
cunoaștem, un vameș și altă lume boierească. 

„Atotputernicul Dunnezeia i-a adus supt sabia 
Domniei Mele, unde și oasele lor faţă sunt“, scrie 
mâîndru Ştefan Tomsa despre Balica Și ceilalți 
învinşi de la „apă Jijiei“ „ „în drumul Sasului, la 

vii, pe Prut“. Cu ură domni bătrînul tiran şi 

cu ură i se răspunse. După biruința din Iulie 

1612 el tăiase pe Vasile Stroici, pe Balica, pe 

Chiriţă Paleologul, pe un Stolnic Miron : nu știi 

ce fel de rudă va fi aceasta din urmă cu Movi- 

leștii, dar Stroici era, probabil, soțul unei surori
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a lui Ieremia, Paleologul al celeilalte, iar Balica 
li venia, frate vitreg; și diacul lui Constantin- 
Vodă, fu jextfit în hohotele de rîs ale cruntului 
văsbunător, care nu voiă să ţie seamă de căr- 
turari, pentru că „mai cărturar decît Dracul nu 

este altul“. Cu aceasta, Casa Movileştilor se spăr- 
sese. Dacă-l vedem pe 'Tomşa, ieşind în Septem- 
bre 1614 la Țuţora în lagăr, aceasta nu se da- 
torește vre-unei ameninţări de peste Nistru, ci, 
de bună, seamă, ciumei, care bîntuia şi în anul 
precedent. 

Dax răutatea lui Tomșa, patima-i de sînge ridică. 
asupră-i boierimea cea nouă, „Casa bo“, care 
umbla „cu zilele a mînă“: Astfel, cînd se făcu 
deșirea de la. Cucuteni lîngă laşi, în fruntea ne- 
mulțămiţilor era, Logofătul Nichifor Beldiman, care 
se întilneşte pănă la 1-ii August 1615 în dre- 
gătorie, Vornicul Bărboiul, al cărui adevărat nume 
pae a fi fost Uisu, celălalt Vornic, Mirzea, 
omul lui Mihai-Vodă, de care se ţinea tagma, os- 
tășească a „Mirzeștilor“, Hatmanul Sturza, Vis: 
tiernicul Boul — acesta un fost Vistiernic, căci 
Vistiernicul în activitate era Costachi Roşca, alt 
om noii. Oastea cu care se putea apăra 'Pomşa 
se alcătui în pripă din dărăbani — cari, pentru 
plată, călcară, jurămîntul ce făcuseră cu slujitorii 
ceilalți —, din leșeni „strigaţi în leafă“ — Joppe- 
court mai adauge că tîrgoveţilor Scaunului dom- 
nesc li sar fi dat scutire de bir —, adecă; negus- 
tori, „slugile negustorilor“ și vagabonzi, „oameni 
nemernici“, apoi din cîteva „steaguri de călă- 
rași“, care veniseră” din 'Para-de-jos pentru a, fi 
trecute în revistă, de Domn, după un obiceiă stră-
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vechiu, care se zicea, în vechea noastră limbă 
militară: „căutare“. Pe urmă, ȘI slujitorii boie- 
rilor. trecură, la, Vodă, pentru că dădea bani. La 
„Fîntîna lui Păcurar“, de unde sa numit ma- 
halaua Păcurarilor, bogăţia, şi îndrăzneala, vitejia, 
personală a lui Ştefan-Vodă, bivuiră. Dintre răs- 
culați, numai Bărboiul însă şi fiul săă plătiră cu 
moarte. Ceilalţi fugiră peste Milcov, unde Radu 
Mihnea, Domnul muntean, socoti că are dreptul 
să-i primească. Mai tărziu însă, cînd Tomşa era 
acum numai un fugar, Turcii, la Tarigradul că- 
rora învinşii merseseră cu jalbă — Radu ar fi 
dorit să capete Moldova pentru „coconul“ săi, 
Alexandru —, îi dădură în mînă, cu ceauşi, la, 
Focșani, şi îndată trupurile descăpăftnate fură, 
zvîrlite în apa Siretiului din porunca, beţivului 
Domn. - 

Lupta din margenea, Iaşului trebuie să se fi 
dat în toamna anului 1615. În zădar luă loan 
Danilowicz, Voevod al Rusiei, măsuri pentru ca, 
Doamna Elisaveta, care strîngea, trupe în provincia, 
Haliczului, cu fiul ei, să fie împiedecată de a 
provoca şi mai mult pe Tatari printr'o năvălire 
a ei în Moldova. La i-ii Octombre Petru, pîrcă- 
lab de Hotin, care, împreună cu Gheorghe Balș, 
al doilea Logofăt, îndeplinise în 1614 o misiune 
la Poloni, trăda, cătră Movileștă, dîndu-li fără îm- 
potrivire Hotinul, unde se strigă Domnia, cea nouă 
a lui Alexandru-Vodă. La 6 Octombre oastea me- 
nită să, cucerească Moldova, pentru „dreptul-moş- 
tenitor“, oaste a, cării strîngere căutase a o îm- 
piedeca. Polonia, oficială, pleca spre laşi. La 22 
Novembre trabanţii cei frumoşi ai lui Tomșa, cu 

6
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haine de Flandra, flendreș (flăndrisch), cu ceapra: 
zuri, „ceprage“ şi nasturi de argint şi cu „pene 
de argint la, comănace“, eraii zdrobiţi la, dealul 
Tătărenilor lîngă laşi de Polonii lui Alexandru, 
pe-cari-i comandă cumnatul său Wiszniewiecki 
şi un alt nobil polon de pe lîngă hotar, Samoil 
Korecki, care era, numai pețitorul Domniței Ale- 
xandra-Ecaterina. Oastea, de siiînsură, venită, de 
silă, fugi. Tunazii îndreptară, greşit cele douăzeci. 
de „puşti“ ale lui Stefan-Vodă. La 24 Januar 
1616 oastea lui Toms șa, care nu se lăsa uşor, 
suferia, şi definitiva, înfiîngeră, din partea lui Ko- 
recki, care-şi pusese tabăra la Tecuciii: fostul 
Domn al Moldovei avu abia, cu cine să fugă spre 
Brăila. Răsculaţii din Orheii, cari nu voia pe 
Poloni în Moldova, pentru că-i prădaseră, Cazacii, 
şi se uniseră cu Tatarii pentru a-l izgoni, fuseseră, : 
biruiţă de Wiszniewiecki, 

Numai atunci se întoarse în M oldova. Doanma, 
lui leremia, cu fiica ei încă, nemăritată, și începu 
vesela, viaţă de Curte. Ha, fu întreruptă, de moartea, 
lui Wiszniewiechki. Acesta, care, ca Rutean, era 
de lege ortodoxă, fu împărtăşit în post de un 
preot romîn, şi preotul, înţeles cu Tomșa, ori mai 
curînd cu Gavrilaşcu, fiul lui Simion, care nă- 
dăjduia să, fie Domn Și era mult mai dorit de 
țară, amestecă, se zice, otravă în cuminecătură,; 
vinovatul, sai calomniatiul numai, fu ars legat 
de un jeţ, Și în această, cruzime se poate vedea, 
mânia, răzbunătoare a. Elisavetei. Trupul lui Wisz- 
niewiecki nu fu îngropat în Taşi, ci trimes acasă, 
unde soția îi găsi locul de îomormintaze în vre 
una din bisericile de pe moşiile familiei.
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Peste cîteva, zile, în Februar, Doamna. hotăra, 
retragerea spre Hotin, înnaintea, lui Schender- 
Paşa, atotputernicul paznic al garanţiei, care în- 

„nainta, spre Moldova. Acolo stătu Alexandru-Vodă, 
cu familia, Curtea, şi oastea, pănă prin Mart- 
April. Supt zidurile cetății ea putu să vadă în 
Sfirșit înfrîngerea, Tatarilor Tomșei, pe care Turcii 
îi lăsară în Iaşi fără a, mai veghia, asupra Dom- 
nici lui aşa de nesigure. In Hotin se auzită, cân- 
tecele de bucurie care fuseseră, auzite cu citeva, 
luni în urmă la, Iași, „ŞI Doamna cu jupănesele 
ei“ se împărtășiră, de ospețele războinicilor. A 
doua zi Korecki serba nunta, lui, pe cînd Tomșa, 
ardea cele „22.000“ de case ale Iașului şi fugia 
spre Milcov. Peste cîteva săptămîni în Sfirşit 
Alexandru: și Korecki eraă la Buzăă,. și ei nă- 
dăjduiai să poată da lui Radu Șerban această, 
Țară-Romănească, gata de supunere. 

Radu Mihnea, așezat în tabăra, de la Ploieștă, 
nu cuteza să se miște împotriva, năvălitorilor. 
În curînd Korecki supuse din noii pe Orheieni şi 
urmări pe pribegi pănă, supt zidurile Cetăţii-Albe. 

Dar, cînd Schender, cu Ibrahim de Silistra, 
veni. la Tîrgovişte pentru a face cunoscut lui 
Radu-Vodă, că Sultanul l-a mutat în Moldova Şi 
oastea-i înnaintă spre Milcov, Elisaveta se lăsă 
înșelată, de- minciunile Turcului, care o asigura, 
că vine numai ca, să aducă lui Alexandru-Vodă 
caftanul. Hatmanul polon Zolkiewski fu Și el amăgit 
Spuindu-i-se că, fără, doar și poate, Moldova are 
să fie a lui Gavrilaș Movilă, ocrotitul său. Ca- 
zacilor li se dădură bani pentru a-i smulge de
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supt steagurile lui Alexandru, iar Hatmanul Bucioc 
se îndreptă, cu 2.000 de călări, spre Mihnea. 

Abia cînd Tatarii ajunseră lîngă laşi, ochii 
pănă acum întunecaţi de viclenia lui Schender 
văzură, primejdia; de o săgeată, fu rănit Gheorghe 
Potocki, nepotul celui ce zăcea în temniță, la, 
Constantinopol, și el muri peste cîtva timp. Oastea, 
turcească, goni din Cotnari pe ostașii Movileştilor, 
cari se retrăgeau spre Hotin. Korecki fu atins la, 
picior și în spinare de săgeți tătăreşti. 

Doamna şi fiica, ei se afai între fugari, — 
abia vre-o şese mii de oameni. Bucioc li tăiă. 
calea între Cotnari și Botoşani, în margenea, sa- 
tului Dracșanilor, cu iazul cel mare. Munteni se 
aşezară la dreapta; Turcii veniat din urmă; la, 
stinga era codru adînc. Schender ceru căpete- 
niile; după, ce tunurile turceşti vorbiră, trebui să, 
se ajungă, noaptea, la o capitulare. Astfel Ale- 
xandru, Bogdan, Doamna căzură, în mîna, Tur- 
cilor; Korecki, descoperit, avu aceiași soartă; 
Domnița, Alexandra, fu dusă, de Tatari la Cetatea. 

„Albă, unde născu un fii. 

Miron Costin zugrăvește scena, marii nenorociri . 
a Movileștilor: Doamna Elisaveta, prinsă, pîngă- 
rită, strigînd a doua zi, înnebunită de rușine și 
mânie, înriaintea, boierilor acele cuvințe straşnice: „Boieri, boieri, rușinatu-m'aiă păginul“. Un Agă o 
tiri cu dînsul în Constantinopol, Şi uşile ferecate 
ale unei case turcești se închiseră, pentru tot- deauna în urma ei. „Ad căzut după un Agă ture pănă la, moartea ei“, scrie Miron Costin. Un nobil din suita, Trimesului german zugrăvește
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astfel întrarea în Capitala turcească a roabei 
desnădăjduite: | | 

„La 25 Septembre sai dus la Seraiul Împă- 
ratului turcesc, pe G'innaintea, casei noastre, patru 
steaguri, după, ele mulţi Poloni Şi între dînșii un 
călugăr, legaţi laolaltă, ca, niște cîni, apoi cîteva 
trăsuri pe care stăteaă bolnavi Şi doi trîmbiţaşi 
cari trebuiaii să, sune din triîmbițe, şi încă mai 
în urmă o doamnă nobilă, pe care eio serviai, cu 
doi fii ai ei, în vîrstă de vre-o nouă, zece âni, 
într'o trăsură acoperită. Fuseseră, bătuţi și prinşi 
de Tatari, cari, cu învoirea, Împăratului turcesc, 
şi ca să se poată răzbuna, puțin pentru Cazaci, 
năvăliseră în Podolia, (si6). Prinșii ai fost trimeși 
la Bagno (fr. bagne; temniţa galerienilor) şi apoi 
la Galere. lar Doamna, a primit legea. imaimilor, 

„_decă cea mohammedană, împreună cu amindoi fiii 
ci, și apoi a, fost dusă, între femeile împărăteşti. 
Fiii însă aii fost păstraţi în Seraiul Împăratului. 
Cel mai mare, cînd l-ai întrebat dacă vrea, să 
se facă Musulman, a răspuns că, dacă maică-sa, 
face așa, şi el o va urmă.“ 

La, Ustie se aşează apoi, — după căderea, fiului . 
ei, Miron-Vodă Barnovschi, înrudit cu Movileştii 
tocmai printrînsa, — o altă Doamnă Elisaveta, 
care păstra, legăturile cu Stavropighia din Lem- 
berg. Ana și Maria Movilă, măritate amîndouă în 
Polonia, vînduseră, moşia, lui Miron Barnovschi, şi 
cea dintăii a, răscumpărat-o poate după moartea; 
acestuia, așa cum se prevedea, în diata, lui. 

Gașpar-Vodă, Gratiani liberâ, pe Potocki, câtva, 
timp după ce Korecki găsise mijlocul de a scăpa 
singur; Domnița, cea, mai mare, văduva lui Wisz-
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niewiecki, creştea, copilul pe care-l numise, după 
tatăl ei, leremia,; el era, să fie tatăl unui rege al 
Poloniei. 

„.„ Sora ei Ana se mărităr cu un Przrembski, apoi 
cu un Czarnkowski; cei doi din urmă, soți ai 
acestei femei straşnice, despre care sa vorbit. 
mult răă ca pedeapsă pentru câte uneltiri politice 
făcuse și cîtă zavistie sămănase, — o adevărată, 
icoană a nenorocitei sale mame —, fură Vladislav 
Myskowki și Stanişlav Potocki. 

Maria, Potocki, care se împrumuta cu bani şi 
argint de la ruda ei Miron Barnovschi, luă, după, 
moartea, celui dintăii bărbat pe Nicolae Firley, Voevodul de Sandomir. Ea, păstra legături cu Moldova: la, 17 Iulie 1634, simţia, nevoie de ru- găciunile preoţilor legii sale de la început și ade- vărate, și, astfel, printro Scrisoare al cării text grecesc e de mîna călugărilor de la mănăstirea, Aron-Vodă, închinată, la, mănăstirea, din Chalke în Insulele Principilor, „Maria, Firleiowa, W. 8.* adecă, „Voevodeasa, de Sandomir“, care avea în 
pecetea, ei bourul moldovenesc, dădea o sută, de lei pe an, „pentru ca, să, fie pomenită la, Sfintele 

„ Daruri, ea, şi copiii ei“. Stăpîniă încă, poate, acele moşii, cu sate, pe care i le dăduse leremia, la, nunta ei cu Potocki și pe care Vasile Lupu gă- sise cu cale să le „aprindă. | 
Întrun tărziti, cînd și Domnia, lui Vasile înce- tase, neastîmpărata, Domniţă Ana, se gîndise a, pune în Moldova, pe „un frațe al ei, care, fină _trimes tînăr Ja, Constantinopol, fusese hrănit în legea, musulmană, dar ţinea, la cea grecească“, în care se născuse. Nu pare a îi Alexandru, care ar fi fost amintit altfel, ca, unul ce fusese Domn;
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singură, aflarea acestuia în Polonia ar fi făcut, 
de sigur, mult zgomot. Trebuie să se vadă, prin 
urmare în acest candidat la Domnie din 1655 - 
Bogdan, cel mai tînăr fiă al Doamnei Elisaveta, 
rămînînd ca fratele săi mai mare să fie acela 
care peri de pe urma circumcisiei. Bogdan fusese 
un timp în slujba Sultanului, ajungînd și Capugi- 
bașă, „căpetenie a Portarilor“, Trecerea lui în 
Polonia se făcu în așa de mare taină, încât Miron 
Costin n'o ştia, cînd, pe la, 1660, își seria, cronica, 

Mormîntul lui Bogdan Movilă trebuie să se afle 
pe vre una din moșiile familiilor polone înrudite cu 
a sa: O întrebare se pune: într'o vreme cînd mor- 
mintele eraii încunjurate de o îngrijire așa de pi- 
casă, puteaii lăsa, fetele încă în viaţă ale Elisa- 
vetei Şi acest fii care se întorcea, în Creștinătate 
oasele mamei lor în vre-un profan cimitir al Mu- 
sulmanilor? Poate că nu. Şi poate că izbutiră, a 
le căpăta, ori răscumpăra. N'ar fi de mirare atunci 
ca și acest mormînt să se descopere cîndva, 
aflîndu-se prin inscripţia de pe dînsul și ultimele 
împrejurări din viaţa, unei femei cu însușiri neo- 
bișnuite, care, mai presus de crimă, ȘI mustrare 
de cuget, a lăsat în istoria Moldovei urme adinci 
prin care a curs mult sînge, al celor mai bune . 
neamuri de boieri romîni. 
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Portul a evoluat, — ajungînd din vreme în vreme 
la, înfățișări cu totul deosebite de acelea de la, 
care plecase, — numai în clasele superioare ca 
bogăție, ca, neam sai ca, dregătorie. 

Această, evoluţie se poate împărţi foarte noted 
și sigur în citeva perioade. Şi anume: 

1. Întăiti avem  înrturirea, orientală, bizantină, 
E cea, mai veche şi aceia pe care o putem cu- 
noaște mai grei prin cercetarea, de-a, dreptul. Ea, 
a fost luată prin Slavi, Sirbi Și Bulgari, de peste 
Dunăre, și a durat puţia, fiindcă, focarele de in- 
fluență, sau prăpădit cu totul încă, din veacul al 
XV-lea, prin: cucerirea turcească. 

2. Paralel cu ceă dintăii, şi înlocuind-o în 
curînd cu totul, e influența Apusului, care trece 
la noi prin Saşi și prin Poloni mai ales, întru 
cîtva prin Italienii, mai ales Genovesi, cari făceai 
negoțul în părţile Mării: Negre. ka, stăpîneşte cu 
totul pănă în a doua jumătate a veacului al 
XVI-lea, chiar, amestecîndu-se numai de la o bu- 
cată de vreme, după 1500, cu a, doua influență, 
bizahtină. Moldova, care nu era, de-a dreptul 
mărginașă cu Răsăriteni, a, avut-o întrun chip 
mai deplin, mai desăvirșit, Şi mai trainic decit; 
Țara-Romănească, despărțită, numai prin apa Du- 
mării de Balcani.
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3. Cea de-a doua influență bizantină, vine prin 
Grecii din Constantinopol Și din insule, tot mai 
mult amestecați în toate ramurile vieții noastre, 
apoi prin Romînii, vînători de Domnie şi boieri, 
cari petrec o mare parte din viaţa, lor în locu- 

“rile răsăritene. La, sfirşit, această, influență, ca- pătă o înfățișare turcească (în fond însă, şi 
aceasta, tot bizantină), ceia ce se întîmplă în 
veacul al XVIil-lea, cînd ne dăm după aşa-nu- 
mMiţii Fanarioţi, cari “Şi ei se dădeau după stă- 
Pînii lor, Turcii. 

4. În sfărșit, Ruşii mai ales, dar și Austriacii, 
cari ai ocupat de atitea ori Principatele în vea 
curile al XVIII-lea, și al XIX-lea, meșterii nemți, 
negustorii brașoveni şi lipscani, cari ai pătruns, 
de pe la 1774 maj ales, în ţară, Evreii, cari a năpădit Moldova, consulii, călătorii, profesorii, ac- torii ambulanți, toți aceștia ati impus felul de viaţă, al Apusului, în care trăim astăzi în chipul cel mai complet, cît priveşte măcar îmbrăcămintea Și locuința. Negoţul Europei are interesele sale ca să adoptăm la vreme toate rafinăziile, adesea, ori urite, costisitoare, netrebnice Şi nesănătoase, ale 
unei civilisaţii pripite, zgomotoase, aspre şi tru- 
faşe, care n'are prin urmare numai părți bune. 

Să urmărim aici numai înfățișarea portului femeiesc. ” 

Doamna lui Mircea-cel-Bătrîn purta, de sigur, veșmîntul Împărăteselor şi înnaltelor Doamne bi- zantine sati slavo-bizantine. Și anume: cununiță cu mai multe ramuri ascuțite, haină de desupt croită larg, din brocard cu floră de aur pe fonâ
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"TOŞ, verde sai brun, în deosebite nuanțe; ca po- 
doabă, a hainei acesteia Gintăiă, o dungă de fir 
la gît și o alta, tot aşa de lată, căzînd în lungul 
veșmintului, a treia, în sfirșit, cu pete ovale co- 
lorate, tivindu-i margenea. Une ori dunga, cea, 
lungă, din mijloc putea, să fie înlocuită, prin mai 
multe dungi paralăle. Astfel Teodora, soția. Împă- 
ratului bulgăresc Şişmari, are două dungi de fir 
la mijlocul hainei, pe cînd alte două se desfac 
din nişte cercurâle de aur ce cuprind umărul de 
jur împrejur. Ca şi în veșmîntul bărbaţilor, un 
cerc de -aur înfășură braţul, iar cel de la, înche- 
ietura, mînii se prelungeşte dedesupt pănă la cot; 
Mantia e totdeauna, de altă coloaze Și primește 
une ori și ea benzi de fir; fetele ascund mînile 
în această mantie, pe cînd ele. apar în cealaltă, 
haină, la, femeile măritate, fiind acoperite de mantie 

„numai de-asupra umerilor. 
Acest costum, luat atunci, în veacul al XIV -lea, 

odată, cu eticheta sai ceremonialul, odată cu 
limba de Stat şi cu caligrafia, cu miniaturistica, 
și parte din sculptură, în sfirșit cu toată arta 
slavo-bizantină, sa, păstrat fără deosebire în toată, 
epoca, neatirnării noastre, devenind pe încetul o 
sfintă, datină, care nu se putea, clinţi. 

O dveră de la Putna dă unul din cele dintăiă 
chipuri de Doamne ale Moldovei care se cunoaşte 
pănă acuma. Maria, fiica lui Radu-cel-F TUMOS, 
poartă tocmai aceiaşi cunună. Un văl lung şi 
larg cade pe umeri. Mantia e întocmai ca a, lui 
Ștefan. E încălțată cu papuci roşii ca .şi soţul ei. 

  

“ Melhisedec, în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, |, partea 1,



94 

Pe un părete al bisericii Sfintului Nicolae din 
Iași, elădită,. de” Ştefan, soția cea, dințăiă a, lui Ștefan, Evdochia, purta !. cam același veșratnt, si 
el se vede. şi pe stofa .cusută tu aur căre era 
menită, să. acopere: mormînţial. celei “de-a, doua 
Doamne a, luă, Maria de la, Mangup: de la cu- nuna, acesteiă, 'atimnă, niște “podoabe “în chip de 
șuviţe, ...: 

  

Împrăsămintea- Doamnelor. “muntene = din acest veac al: XV-lea. înfățișează, : deosebiri. Haina, de 
desupt; e :încreţită fin, în-- ling, şi câm la, mijloe 
ea, par6. că;-se desface. printwo cusătură, în lat, for- mind. un pieptar Și -0. fustă. -Gregi cercei cu mai multe-ramuri, de aur Și mărgăritare, aj urig aproape până; la unieri. Cătălina, : Doamna; ui “Rădu-cel- Mase; ; poartă, în zugrăyeala, de -la Govora „un văl- vărgăt ce: se lasă - pe umeri“; haina; de de-. asupra..ă de; brocard roşu cu sarnitură-de samiur; |. cea, de. :desupt:e de aceiași coloară. Această, modă, munteană,:oiientală, a_tr&cut Şi în Moldova, şi se păstrează; și: pănă, la. sfirşitul veacului al XVI-lea. 

n- ce. privește acum 'stofele ce . se. purta pe atunci, ele -sînţ, bine cunoscute. Le adueeati Grecii Și Italienii cu postavuri tăsăritene, „de.peste Mare“, Ragiisanik cari  vindeaii „marfă. de Vendţia, adecă, în rîndul întăjă, brocardil,: apoi” Armenii Şi Nemţii din Lemberg și Cracovia, -Saşii din Brașov, Sibiiă și Bistriţa, _. N Na 
Astfel, cît: privește 'cele două; dintăiii categorii de negustori, de la dînșii se cumpăra „camha“, 

    

1 Bisaica a fost dărimată pen'ri a faes loc anal caprieiu al d-lui Lra Comte du Noiy. 

bă



  
Doamna Evdochia a lui Ştefan-cel-Mare 

(zugrăveală de părete ia Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi).
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pe care Italienii o numiaii camocato, stofă ce se 
lucra în hăsărit, adesea, cu flori de aur, cusături 
cu fir sai, cum se zicea pe atunci, „de sîrmă 1“, 
apoi alte stofe de mătasă, precum şi barhet, taftă, 
serasir de aur. Ceilalţi vindea postavuri famande, 
de Ypres şi de Louvain, “de Beauvais, sau ger- 
mane, din Colonia, din Breslau, în sfi rșit chiar 
fabricate silesiene, care se chiamă, de QC ehia, fiindcă, 
Silesia fusese reunită o bucată, de vreme cu Bo- 

"emia Cehilor, și postav litvan 2. Saşii numiat în 
veacul al XVI- lea, calităţile ce se desfăceau la 

: Schavlach adecă ecarlate, postav stacojiă, Sta- 
mei, Derchhammer, și mai ales postavul Schay, 
căruia şi noi îi z ziceam șai şi-l întrebuinţam mai 
des decit pe toate celelalt te feluri 2. Dintae lucru- 
rile confecţionate, nu aducea deci pălării gata, 
lucrate la ei sai poate și în Apus. Vor fi sămănat 
cu căciuliţa, lui Ţepeş în portretul din Ambras, 
pe cînd pălările grecești aveai virful înnalt ȘI 
margenile mari, ridicîndu-se tot mai mult spre 
ceafă, precum sînt acelea, foarte urîte, care se 
puseseră, la inodă acum cîțăva ani de zile. Haine 
croite veniati une ori din Polonia, ca şi nădragi 
Şi poate cămăși, care încep a se întrebuința, ca 
articol de îmbrăcăminte deosebit 'de haină, abia, 
în veacul a! XIV-lea. Briiele leşești erai mult 
căutate. Sașii mai trimeteau, dar numai ca, dar: 
Domnilor și Doamnelor, evantalii de pene de păun. 

Juvaierele și scumpeturile jucaă un mare ol 

  

> Cf. Ştetulescu, Măni istireă Tismana, să. II-a, p, 49. 
3 V. 1. Bogdan, Documente şi regeste privitoare lă relaţiile Zorii-Romă- 

neşti cu Brașovul şi Ungaria, Bucuregti, 1902; ediţia a I-a, 1%5 ; „Iorga, Bras 
şovul şi Românii, Bucureşti, 1903. 

2 Sozoteli ardelene, în Apeniice 'a vol. XI din colecția Hurmuzaki.
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în podoabă, unul mult mai mare ȘI mai trainic 
decît astăzi. Necontenit Domnii și Doamnele ce 
reaii -de. la; meşteșugarii. de peste. munţi păhare, 
vase, năstrape, . “cești și tot; felul de- argintării, 
pentru: podoabă, Și” înfrumusețare. „Ca să-și facă 
cineva, 0..părere: despră; bogăţia” de lucrări scumpe 
co" cuprindea; casa. unui om: mare din Ţara-Ro- 
mănească sau “din Moldova la, sfirșitul.- veacului al 
XVI-lea, pe timpul: lui Mihai: Viteazul "deci, ajunge 

să: răsfoiască, lista, în: “întregime păstrată, a lu- 
crurilor ce. rămaseră în. Tirol: pe urma, lui Petru Șcliiopul, Doina muntean: întăi și: apoi Domn 
moldovenesc “piibeag.- Cu ele .se. împodobise Vodă, ŞI soțiile lui, Maria . și - „bina, “ca Și fiul domnesc, Ștefan. a 
Găsim în” i cet strălucitor pomelnic, din care se. desfac pare că focuri: de pietre scumpe ŞI Scân- teierea, lăptoasă, a .mărgăritarelor mari, juvaiere propriu: zise, numite, cele: mai” multe. în turcește: inele, bilezicună, “zilijii Cât, “cercei. —— -uniă bărbaţi cur -e Potru Cercel, venit; din: Apus, purtaiă, după moda, de: acolo, “ei. înşii cîte. un cercel -— , halhale, gingire = lanţuri —, -ezghepuri, mulcăle, fimiruri, hângere eu pietre scumpe, -păzvatură dă cai, felegene de-aur, lefturi cu: „iămanduri“ saă diarnante, rubine balașe: (balais),. „Zar agde“ ppolmazuri“ (tot dia- miante),, „zafivuri “ +: iacutiuri » lafițuri sau lanţu- guii-— pe câre, : ni numai Doaranelă, -dar și Domnii lg. purtati la, git pe vremea, lui Petru Rareș, ca un semn deosebitor- al puterii” lor, — apor: sină, tipsti, talere, chipuri. de. dobitoace şi lucrari de - argint și: aur. bătut: ȘOimĂ,. „cerbi, boi, corăbii, năstrape,; 'Sfeșriice, lingări, cupe, teasouni, chiar „Călimări de argint cu cerneală,“ , buzdugane, cu
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Doamna Maria din Mangup, soția lui Ștefan-cel-Mare 

(perdea de mormânt la Putna)
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ţite cu tecă de argint scumpe, fiiie de „mătasă, 
cu lanţuri de argint“, fiiie de argint cu piru» 

zăle, „scări“, şele, zăbili tot de argint, aurite, 
„săbii de aur pătrate“. Întilnim perne cusute cu 

fir, ceazșafuri cusute cu mătasă, gugiumane sai 

căciuli de sobol, caftane — îmbrăcăminte tur- 

cească — de serasi” de aur, „cămăși roşii ale 

Doamnei“, „15 cenghere. muierești“, „feregele de 

catifea ale Doamnei“, „feregele de atlaz ale ace- 

leiaşi“, „dulame de atlaz și taftă“ ale Domnului 

însuși, băsmăluţe turcești, fin lucrate. Tot așa 

mese de cristal, oglinzi în patru colțuri, cu cadrul 

de mătasă roşie şi turcoase, iacinte și granate 

prinse în aur, ceasoarnice care se atîrnaii la gât 

şi aveai forma, unui o, peceţi, amulete, „nasturi 

de cristal prins în aur, încunjurat de perle și pietre 

scumpe“, pănă și verigi pentru picior, brăţare. 

Inţeresează în deosebi „o scufie femeiască cu 

rose de aur și mărgăritare mari“, „0 scufie neagră 

de catifea, cu mărgăritare mari şi rose mică de 

aur, pe care e prins un juvaier de aur, cu dia 

mante şi rubine“. Apoi „surguciuri cu pene de 

cocor, prinse în aur, garnisite cu mărgăritare și 

rubine“, „podoabe femeiești cu lanţuri lungi și 

mărgăritare ce atirnă de ele, pe care le întrebuin- 

ţează, femeile la cap“ — și întradevăr le poartă, 

în picturile de la Argeș, Ruxandra, fata, lui Neagoe, 

— bytie cu turcoase, rubine și copci de aur — 

cum se vede una, minunat lucrată, în filigrană de 

Veneţia, între odoarele bisericii Curtea-Veche din 

Bucureşti —, „gulere cu mărgăritare pentru fecio- 

raşul Domnului“, „gulere bătute în aur în chipuri“, 

cruci de purtat la gât, cu chipul Maicei Domnului 

pe ele, „degetare de aur“, felurite haine de atlaz 

şi damasc, de brocard, toate în colori vii, „scufii 

1
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ungurești “ pentru Domni, măntăli turceşti, de sobol, 
căptuşite cu roșu, mănuși albe, galbene, care se 
aduceau. din Ardeal, Și câte altele „asemenea, cu 

"acestea... _ 
   

Aceleaşi. elernente ca 'în, stnbrăcăinintea, bărba- 
“ţilor, se, întîlnesc, în îmbrăcămintea femeilor şi mai 
tărziu. Pe la 1600 :6le mai purtau, supt, 'coroanele 

_ Doamnelor. chiar, vălură. ce. acoperiaiă... capul și 
„cădea pe umeri — astfel e zugrăvită, Măria, mama 

„Tu Teremia Movilă, la Suceviţa, — şi . rochii de 
brocard:. cu dungi” de fir Ja gt . „ȘI „pe . margeni. 

„Elisaveta; alui Iererhia- Vodă. : are “coadă, de păr 
-* slobodă “pe. spate, acea, coadă, „pă 'eare, -în clipa, 

_prinderii - “de Turci, . “Doamna a închinat=0' . acelei 
ctitorii. a sale. unde. se află și. acum. Ea; poartă, 

- căciulă, „două, rochii una esto. alta; „cea. „de dea- 
“supra cu. podoabe: de blană, şiraguri ;-de- mărgă- 
'ritare, nasturi cu pietre scumpe, — ca, în Chipul, 
“cusut, al'unei femei din neainul lui Vasile. Lupu, 
“chip ce: face parte din zestrea Tei Ierarhilor. 

Ă Lt ara IE 

a În îmbrăcămintea, “Doanănelor di a * două Ju- 
mătate a veacului al XVII- lea ne nimic schimbat 

- decât înlățiirarea, ceresilor _celof masi şi  hâinelor 
î încreţite. „Altfel aceleaşi “rochii lungi, aceleaşi 

“mantii de brocard ȘI atlaz. Coroana; dispare însă 
şi din icoanele de ctitor, Și în locul ei se vede, 

„la. Cetăţuia, de pildă, care ni arată cum se îm- 
“ brăca.. Anastasia, frumoasa Doamnă a lui Duca, 

Și fetele ei, —0 pălăriuţă, de blană, joasă, cu ci- 

a : Chipul Doafanăi și al fetei lui Petru Şehiopul din mănăstirea Galata (în 
„Hurmuzaki, XD: sjat prefăcute. "Doamâa, fără coroană, are văl pe cap, fata o 
căciuliță cu pene,



  
Preda Brincoveanu cu soţia, Păuna, fiica, Ancuta şi fiul, ?.>.
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teva pene de struţ, formînd surguciă. Cînd Doamna 
vine la, biserică, pentru o serbătoare mare, ea, 
poartă rochii care, prin bogăţia, blănurilor de sa- 
mur şi numărul cel mare al mărgăritarelor, ru- 
binelor și altor juvaiere, preţuiesc 400.000 de scuzi 
de aur, adecă de patru ori cât_nasturii lui Vodă. 
Soţiile boierilor celor mari ai Sfatului se întrec 
prin „hainele lor prea-frumoase, împodobite cu 
lanţuri de aur şi blăni de cacora 1“. 

Stofa, ce se punea în noile veşminte din vea- 
„cul al XVIll-lea, era canavațul de fabrică, italiană, 
(canevazzo),  postavul obișnuit, mătasa, atlazul. 
Colorile eraii numite tot în cuvinte turceşti: ghiul- 
ghiulii = „rose“, turungiă = „orange“, alageă = 
„verg6“, ş. a. Terminii de croitorie eraă luaţi şi 
ei din această limbă: astfel, dintro blană de sa- 
mur se puteai face lim; se alegea din „so- 
rocul“ de blană paceaua, piciorul, pentru anumite 
podoabe. Nasturii de mătasă cari încheie unde nu 
se pune nasturele de metal scump cu pietre, se 
ZIC ceapraze, de unde acel care pregătește astfel 
de lucruri de galanterie e cunoscut de acum în- 
nainte supt numele de ceaprăzar. 

Pe cap, Doamna Mărica, a Brîncoveanului, cele 
_septe fete ale ei, jupănesele și jupăniţele pun lese 
de mărgăritar, care ţin banii de aur — podoaba, 
de cap a fetelor — sai vălurile, „văliturile“ vechi, 
prinse în ace cu gămălie prețioasă. La, serbători 
mari ele obişnuiesc îșlicul — pe care-l cunoaştem din 
zugrăveala de la Cetăţuia —, în care surguciul 

„de pene e ţinut prin flori de pietre scumpe, avînd 

1 Călători, ambasadori şi misionari, în «Buletiaul Societăţii geografice», 
sem. 1i, 1893, p. 78 din tiragiul aparte,
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una; mai frumoasă decit, celelalte ca, “tinta. Haina 
dedesupt: se chiamă * zu, dacă e- lungă, jar 3 
dăcă-ţine loc de: pieptar, ghiordie. Numele. cele. 
vechi,, păstrate în Moldova, mai puţin înrîurită - 
de modă, sînt sucnă. şi: fimbăr. Cea, de de- -asupra, - 

-e tot dulama: Stofele sînt orientale sasi veneţiene- 
(pe attuncă se zică: venâtice): lastră, ușoară; şi: 

grea, sarasir, şahmarand, canavaţ, tabin, hatai, - 
„ belacoasă, terțanel, sandal de. Verieţia,, atlaz, mai - 
“ales: Horentin, taftă, leșească,. (întrebuințată, mai. . 
mult; la, căptuşeli).: “Rochiile sînt împodobite: GU: 
„Copa, zise. și „căpătaie“, . eu flori de. fir şi: de: 
“mătăsuri, cu şireturi,. cu Vechi: “iasturi:scumpi de : 
| mărgăritare. Blănile; "fără deosebire de- anotimp; 
hoțăresce tot aşa, de. mult; . samurul răriîne "cea. . 
dintzit printre ele,  paceaua sală. pîntecele. d6 samur - 

de. sobol, -dar pe lîngă -dînşul: ai: pr eţ; visul : 
Și. i jăerul.. Un br încinge inijlocul, Şi toată ră ia 
găiia. vechilor juvaiere: “cercei” cu „picioare“ şi: cu : 
„cășuţăle“, lanţuri, lefţă şi: leftișori, sălbi, brăţâre, | 
paftale strălucesc la, luroină, soarelui “sait a f- 

„cliilor.: - 

Pentru noul veac, al XVIII-lea, pentru a, doua, - 
jumătate a lui, în biserica bucureşteană- a. Icoanei 
femeile: ati rochii largi cu flori, un guler alb răs- 
fiînt,: precum. și bendiţe de. galon aurit în jurul * 
gitului; un colan de blană, se prelungeşte pănă, - 
la -mijlocul strîns cu o cingătoare de paftale 
scumpe,—discuri de aur săpat legate între dîn- - 
s6le;-pe. cap ele . poartă o căciuliță de. postav, 

. șlicul, așezaț- pe. codițele împletite ale părului, 
prins: print un galon. cu flori vesele şi avînd la 
o; parte o stea de. mărgăritare, sau pietre scumpe.
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cu multe ramuri. Fetele aii în cap tot căciuliţe 
„de acestea, dar fără o asemenea, stea, pe cînd 
băieţii apar cu fesișoare, ca şi ale boierinașilor 
negustori. 

Moda nouă, „europeană“, începe prin anii 17'70- 
1780, sai chiar ceva mai tărziu, în veşmînt ca, 
şi în locuinţă. 

Pe la 1780, Doamna unui om aşa de luminat, 
așa de „înnaintat;“ ca Alexandru Ipsilanti, gă- 
seşte hazliă să-și schimbe o clipă hainele cu ale 
Săsoaicei soția, lui Sulzer, cunoscutul călător prin 
părţile noastre. Călătorul Petty, care veni la noi 
pe aceiași vreme și văzu un bal la București, 
nu spune despre nicio rochie europeană rătăcită, 
printre cele bogate și strălucitoare ale Răsăritului, 
ci numai de toalete după datina, „grecească“ şi cea, 
„romănească“. O doamnă englesă, care văzu Bu- 
cureștii lui Vodă, Mavrogheni şi fu primită cu o 
deosebită cinste la Curte, Lady Craven, văzu în 
cămările Doamnei numai persoane greceşti cu 
turban şi o fată de boier romîn cu „0 pălărie 
de samur foarte înnaltă, prinsă în dosul părului, 
care era ridicat drept în sus, peste un fel de 
legătură supţire“: era fata vestitului Ban Du- 
descu. În sfirşit un Germano-Rus, Struve, care 
trecu prin ţerile noastre la, 1793 nu găsi nică 
el la un „bal al Curţii“ din laşi decît focurile 
diamantelor și apele mărgăritarelor, iar nu şi co- 
chetăria, încă necunoscută la noi, a, costumului 
apusean din gătitul veac al XVIII lea. 

Odată, cu începutul veacului al XlX-lea, şi fe- 
tele din casă cîntă din piano şi din harpă, cuin
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le-a auzit călătorul frances Lagarde, puţin în- 
nainte de 1821, în casa celui din urmă dintre 
Brîncovenii din ramura, veche, Marele-Ban Gri- 
gore. 

Aceste cîntărețe de salon, care împodobesc „ba- 
lurile“, .de acum înnainte mai dese de cit ori- 
unde aiurea, poartă pe atunci părul ridicat sus 
şi „anglaisele“, buclele lăsate să atîmne lîngă 
urechi, ale domnișoarelor din Europa. Fără, să, pă- 
răsească misăzile de blană, obişnuite şi în mij- 
locul verii, ele se îmbracă în rochii de stofă, 
nouă, de coloare deschisă, rochii rose, albastre, 
foarte întoiate, cu mînecile umflate, — aşa cum 
se pot vedea în portretele ctitoreşti de la Schitul 
Icoanei, la București. Femeile măritate pun şaluri 
şi vălură de dantele pe cap: fichu-ul frances în- 
locuieşte pe încetul paceaua de samur, șalvarii 
Și cipicii turceşti, cusuți împreună, ai fugit de 
mult înnaintea botinelor, ghetelor învingătoare 
(ghete = = guâtres). Numai bărbaţii merg încă măreț 
în rochii răsăritene, blănite şi acoperite cu plă- 
nuri, avînd pe capul ras turbane de șal, puse: 
cochet la o parte de cei tineri. 

Ce vine acum nu mai interesează pe acel ce 
caută în trecut originalitate, tradiţii, coloare lo- 
cală și frumuseţă specială, după ţeri Și după 
naţii.



  

IV. 

FEMEILE ÎN VIAȚA SOCIALĂ A 

TRECUTULUI. 

 



Navem nicio lămurire despre cele mai vechi. 
timpuri ale vieţii publice la, noi, dar putem spune, 

“după asămănare cu alte societăţi şi după ceia ce 
putem observa de-a dreptul mai tărziu, că situaţia 
femeii nu sămăna cîtuși de puțin cu aceia din 
societăţile de nemişcată „demnitate“, de ferire 
sfioasă a lumii bizantine. , 

Gineceul e întradevăr unul din păcatele cele 
mai mari ale civilisaţiei bizantine. Femeia nu e 
pretutindeni, pentru a da, vieţii sociale elastici- 

„citate, discreție, strălucire. Nu: ea nu va sili prin 
autoritatea graţiei sale pe învăţat a nu se pierde 
în amănunte, care nu privesc decit pe foarte 
puțini, a nu întrebuința o limbă greoaie care 
miroase a atelier, a nu face critice amare și 
grosolane care arată totdeauna pe acel care știe 
de prea, puţin timp un lucru și e prea tudul de 
aceasta; ea, nu va deprinde pe războinici cu buna- 
cuviință a păcii, nu va pune pe omul de Stat 
în cunoștința unor realități care nu se văd în: 
locurile de adunare, în locurile de luptă ale par- 
tidelor, realităţi de bunătate şi de milă; ea nu 
va; învăţa, pe bărbaţi a se privi între ei cu alți 
ochi decit aceia cari vreau să impuie şi să su- 
puie; ea, nu va; fi lăsată, să acopere aspra reali- 

tate cu supțirea pînză albastră a unei ilusii, a
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unei prefăcătorii — să zicem — de împăciuire Și 

înfrățire. Între roabe, la lucru; între aceleași 
"voabe, între negustorese venite din afară cu tot 
felul de ştiri şi de intrigi, la clevetire și lene, 
— aşa, se împarte viaţa femeii în această civi- 
lisaţie greşită, care a început cu desprețul femeii 
pentru ca, să aibă la urmă bărbaţi din sufletul 
cărora perise orice” urmă de bărbăție. 

Al caracter al vieţii sociale bizantine e lipsa 
de noutate, de spontaneitate, de originalitate, 
înțepenirea în forme seci, al căror înțeles a 
perit de mult şi al căror folos na existat poate 
niciodată. Ea, înlătură, de la o bucată de vreme 
tot sufletul; cine-l are, trebuie să, se ţie la o parte, 
căci ar putea, să pară ciudat, rău crescut. Ace- 
leaşi gesturi, aceleași vorbe, acelaşi zîmbet la ace- 
leași împrejurări şi în aceleaşi ceasuri. Pare că 
nu sînt oameni vii cari se caută pentru a-şi îm- 
părtăși prisosul vieții sufleteşti, pentru a-și desă.- 
vîrși astfel educaţia, ci preoții formalişti ai unei 
religii în care nu mai crede nimeni şi din care 
n'ar rămînea chiar nimic dacă sar duce şi ritualul 
sfînt, 

La noi, din potrivă. Într'o lume. de fapte în: 
drăzneţe şi de vorbe hotărite, tari, crude, traiul 
acesta nu e bizantin în nimic. Înnaintea; noastră 
navem sfinte mumii, legate cu panglicile conve: 
nienţelor şi formulelor, ci oameni neobișnuit de 
vioi, de nestăpîniţi în mișcări, de slobozi în cu: 
vinte. Nu e niciun colț de taină unde să se as- 
cundă, sfioase, femeile. Din potrivă, Doamna, se 
amestecă, în toate și, cînd Domnul cade, ea e 
gata, să joace. rolul lui. Sa văzut ce fernei au 
fost Despina, lui Neagoe, Elena lui Petru Rareş,



107 

Chiajna lui Mircea, Ciobanul, Ruxanda Lăpuşnea- 
nului, pentru ca să vorbim numai de cele mai 
vechi. E o viaţă tînără care zbucnește, naivă şi 
crudă, pretutindenea. - 

Serbătorile cele masi erai ale Bisericii. Doam- 
nele și jupănesele își aveai locul lor hotărît, la o 
parte totuşi, unde nu puteai răzbate uşor privirile, 
supt umbra vre unui cafas, de sus, către care 
ducea de multe ori, cum.se poate vedea şi ază 
la Biserica, Domnească din Tîrgovişte, și un drum 
deosebit, ascuns de ochii mulţimii. 

Altfel petrecerile cele mai dese erati — ţerănește 
iarăşi — beţiile cele strașnice. Cînd Mihaiă Vitea- 
zul cuceri Ardealul, se văzură astfel la Pălgrad 
ospețe cu Mitropoliţii şi boierii cei mari, care 
țineau noaptea, întreagă şi răpuneau pentru citeva, 
zile pe acei ce luaseră parte la dînsele. Fireşte 
că jupănițele şi Doamnele nu se amestecau la 
această mare bucurie a bărbaţilor. Mihaiu își lă- 

„sase Doamna în țară şi se mîngiia împotriva po- 
veţelor Bisericii cu o prietenă, soţia lui Genga: 
lîngă, el se afla astfel, fără să se pomenească, 
mult de dinsa în mersul furtunos al vieţii de 
Curte, această, „Doamnă“ Velica, şi sora, ei, Zam- 
fira, fete ale Vornicului Ivan şi cîte alte soții de 
boieri îi. întovărăşiseră, Dar acestea din urmă şi 
tovarăşele lor din țară stăteau acasă, fără, paza 
bizantină, de alminterea, ţesînd la, furcă, între roabe, 
visuri de fericire în clipele strașnice ale războiului. 

Cu puţin timp înnainte de Mihaiu, domniă în, 
Țara-homănească acel Mihnea-Vodă, care sa, turcit 
în 1591 și a rămas în amintirea neamului ca,



108 

Mihnea, „Turcul“. Mama lui, Ecaterina, Levantina 
din Pera, pe care am înfăţişat-o întrun capi- 
tol precedent, . purta epitropia, și avem de la 
dinsa, printro întîmplare fericită, scrisori în- 
dreptate către o soră a ei, de lege catolică 
și care se făcuse călugăriță în insula Murano, 
de lingă Veneţia. De aici -se vede viaţa de 
Curte, în adevăr, — dar cît e de sărăcăcioasă! 
Lîngă Doamnă se află încă, sora, Lucreția, mări- 
tată cu un Grec, şi cele trei fet ale acestuia, una 
purtînd numele romănesc de Păuna; mai tărziu, 
Mihnea-și aduse ca Doamnă pe Romînca, Neaga, 
şi copilul domnesc Radu se juca prin încăperile 
întunecoase ale reședinței ; femeie iertătoare, Neaga 
se îngrijia ca o mamă de un alt Radu, fecioraş 
nelegitim al soțului că. 

Levantinele, deprinse totuşi cu viaţa morocă- 
noasă din Constantinopol, găsesc pe. cea de la 
noi și mai nesuferită. Oamenii li se par închişi, 
stăpîniți de prejudecăţi. Singura bucurie o a 
cînd sosește ceva din Stambul sai din Veneţia: 
lucruri de găteală, perii: și altele ca acestea, în | 
schimbul cărora, trimet blăni, bogasii, lighene de 
aramă, plapome, pînze de in, marame, batiste. 
Odată Mihnea, încă un copil atuncea, cere a 
i se trimete doi căţei de rasă apuseană, ca 
să-și treacă, vremea, cu dînșii. Altă dată, trimesul 
surorii Mărioara aduce două, cărți, de sigur ita- 
lienești, pentru care se mulțămește în deosebi. 
Necontenit griji de bani, cu Turci, Evrei, Greci, 
cari-şi cer datoriile, și amenințarea veşnică a, 
maziliei. „Această ţară nu e moştenirea, noas- 
tră“, suspină odată Ecaterina: „azi sîntem, şi 
mine nu sîntem, după voia lui Dumnezeă, şi
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ne aflăm în mîna Turcului, şi nici noi nu știm 
unde vom fi pănă, la, capăt. Şi iată, că, în ade- 

x, peste cîtva, timp, nenorocirea maziliei aruncă, 
precara văzurăm, pe bieţii. oameni tocmai în Ro- 
dos, lingă Asia, apoi pănă la Tripoli, pe coasta, 
de Nord a Africei! 

Încă, odată, ar fi însă cineva, foarte greșit dacă, 
ar crede că, afară, doar de asemenea, împrejurări 
triste, totdeauna, ȘI în toate împrejurările Doamna, 
se ascundea, era, silită să se ascundă, ori era, 
mai bine, după datină, să rămînă, ascunsă. În unele 
împrejurări ea, era, datoare să se amestece, să in- 
tervie, fiind văzută, slobod, vorbind, hotărînd ȘI 
poruncind. Anume, de cîte ori soţul ei era, dus, 
în cercetarea, ţerii, în primblări, la hramuri, în 
călătorii sau în războaie Și nu numia—cum se 
făcea, de sigur mai totdeauna, în lumea, cea mai 
veche —un ispravnic de Scaun ca să ţie ţara; 
sau, chiar cînd îl numia, dar nu înţelegea, să-i 
lase puterea, deplină ori nu-l credea, potrivit pentru. 
a represinta, Domnia în toată maiestatea, ei, Doamna, 
ținea, locul Domnului. 

Avem astfel porunci iscălite de Doamna, Eli- 
saveta, lui Ieremia Movilă, de Safta, lui Gheorghe 
Ştefan şi chiar de paşnica, Doamnă bătrînă a be- 
țivului Dabija- -Vodă. Ele se îndreaptă către dre- 
gători şi dai mărturia unei judecăţi îndeplinite. 
Spun cine e soțul, de la care li vine toată pu- 
terea, dar fac să se scrie cartea domnească în . 
numele lor. Dedesupt nu e pecetea, Domnului, 
ci mica, delicata, pecete de inel a, Doamnei, care. 
e de faţă, ascultă, și, după sfatul cei se dă, 
dar se dădea, și Domnului, hotărește.
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Am văzut ce spunea Ragusanul din slujba, lui 
Mihnea-Vodă despre multa grijă ce o avea la 
1587 cu „judeţele“ Ecaterina, mama tînărului 
Mihnea-Vodă. Acesta nu era atunci, bine înţeles, 
un copil: însurat, avînd doi fii, el trecuse de mult de 
vrista „majorităţii“ domnești, şi totuşi Ioan Marini 
de Poli spune limpede că hotărtrile se dai, după, 
împrejurări, și ai aceiași putere, și de Domn și 
de mama sa. Probabil că —, de oare ce Ecaterinei, 
ca și soţului ei, îi plăcea mai mult decît vechea 
Tîrgovişte Bucureştii cei noi, unde părechea, dom- 
nească a, făcut şi o biserică şi unde a lăsat să 
fie îngropată, împreună şi cu o Domniţă Elena, 
care e poate fata lor, măritată cu Ivașcu -Go- 
lescu, și apoi un Vlad, fiă al lui Mihnea, deci 
nepot al lor. —mama judeca aici, iar fiul la Tîr- 
goviște. 

De un interes deosebit e această, poruncă a 
Ecaterinei-Dafina, Doamna lui Istratie-Vodă Da- 
bija, plecat la, oaste. În ea Ecaterina se îndreaptă, 
nu către un boier, cum, în locul ei, ar fi făcut 
soțul domnesc, ci, ca; femeie, către altă, femeie, 
către soția dregătorului pe care porunca îl pri- 
vește: 

„Doamna, Ecaterina, a dumisale lui lo kvstratie 
Dabija Voevod, cu mila lui Dumnezeti Domn al 
țerii Moldovei, scriem Domnia, Noastră la dum- 
neaei la, Păhărniceasa-cea-Mare, sănătate. Mai 
întăiu facem ştire dumitale să, cerţi feciorii şi să, 
li dai grijă să nu îmble bănină vinul Armenilor 
sau Jidovilor, ce foarte să, li daj învățătură, să, 
îmble cu ispravă, că acmă iacă. nu iaste ca an 
vin mult, să nu se bage seamă, ce acum iaste 
Vin prea puțin. Deci să-ți fie şi dumitale aminte
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şi să dai certare feciorilor să nu. se ispitească, 
să bănească vinul, că, dacă vom înțelege că sati 
cheltuit nescari vin, vinul omului aceluia îl vom 
face vin domnesc, şi pre feciori îi voii pune la 
închisoare, pănă a veni Măria Sa, Vodă. Aceas- 
ta-ți facem ştire dumitale, și nime să nu înceapă 
a culege pănă nu va veni omul nostru acolo. 

Doamna, a voit. În lași, anul 7172 [1663], 
Septemvrie 27. 

La dumneaei, la Păhărniceasa-cea-Mare, să, se 
deaie. “ 

Astfel de drepturi, pe care le găsim, de a!tfel, și 
la Marghita, văduva lui Simion-Vodă și mama, lui 
Gavril, Domn al 'Ţerii-Rornănești, se explică prin 
continuarea, stării de lucruri din timpul minori- 
tăţii fiilor. 

Doamna, era, întradevăr, regentă de drept, şi, 
ori de cîte ori putem urmări după izvoare, se 
vede că era, aşa. Precum sa, spus şi mai înna- 
inte, îngrijirea, întregii moșşteniri de către văduvă 
era. un drept al ei, după obiceiul pămîntului. 

Aceasta însă numai cînd, neapărat, mama, era, 
soţia cununată în biserică, înnaintea tuturor, şi 
privită. cu tot respectul cuvenit unei Doamne în 
timpul stăpînirii aceluia, care, ducîndu-se, lăsase 
Scaunul gol. Femei care, chiar fiind de neam 
bun, nu fuseseră Doamne — între altele și mama, 
lui Ștefan-cel-Mare, poate, şi de sigur mama, lui 
Mihai Viteazul — nu puteau avea, îngrijirea poli- 
tică, a țerii. Mă îndoiesc dacă sar fi recunoscut 
acest drept unei femei luate într'ascuns de vre-un 
Domn care nu îndrăznia, totuşi, pentru o obîrşie 
din cale afară de modestă, a, iubitei sale, so în-
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fățișeze în veșmînt de mireasă înnaintea tu- 
turora. 

Se cunoaşte. bine un astfel de cas. E al lui: 
Petru Şchiopul, Domn al Moldovei, a cărui soţie, - 
Irina, nu se putea. vădi ca Doamnă, după însuşi 
textul cărţii de nuntă, decit atunci cînd pasul 
pribegilos domneşti ar fi trecut hotarul ţerii. 
„Bietul Domn, e. văduv; o :roabă;i-a dat însă un 

“frumos fiu pe care l-a. botezat; Stefan-Vodă, ȘI-l 
- iubeşte. din :toătă, inima, înnainte de a, “fugi: din 

ţară, Domnul O iea, de soție, dar pe ascuns de 
oieri Şi: numai înnaintea. cîtorva, credincioşi. După 
care scrie cu biatalui mînă nedibace un act de 
mărtutie, pe care trebuie să-l traducem: aproape 
pentu a-l înțelege: : 

„AL: 7099 (1591), Inna, Ghânaz 17 zic, Dumi- 
necă, sâră, 3. ceasuri;: ne-am. Cununaţ “Ga mama. 
lui Ştefan-Vrodă, artume lina. Bote ezata,. . Adevăr 
ani 25; pănă sînt în ţată,; să nu.-se spuie cuiva, 

„să ştie -toţi,-să fie ascuns; să nu ştie nimele din 
„casă, lâr, “dacă, Voiul ieși în. altă, țară, atunci să, : 
ştie toţi. cum că “cununaţi “sîntem. Să, ştie “toți. 
Am mărturisit: cu. adevărat, Martaură: Mitropolitul 
Gheorghie din: Suceava, şi episcopul GI hedeoa de - 

--Rădăuţi,. şi Anastăsie egumen de Galata-mănăs- - 
ture, Și Stroici Logofătul: cel-Mare, -şi. feremia;- Vor- 
picul, „Şi Andrei Hatmanul, și Tneorghă Hatmanul, 
Căsnăragul, Hrisoverghi, şi. “Cămăraşul . “Gheorghe, 
ȘI Vasile -Păhar nicul, şi alți mulţi [care] nu este 
pus numele .lor:. Să, ştie toți. Am scris cu mîna, 
mea, şi am pus pecetea noastră, mai mare, măr- 
vurie, să, se știe. lo Petru Voevod, Gheorghie. . 
Mitropolit Movilă, * | 

adăpostul din 'Tulin, lîngă Viena, ca şi în
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acela din Înasbruck, din Bozen, și alte femei 
vin cu Domnul, amestecîndu-se acuma, slobod cu 
cele din partea locului. ” 

E sora, lui Petru, Alerandra, soţia lui Gheorghe 
Cămăraşul, e nevasta, nepotului Gheorghe Hast- 
manul. Mai sînt şi aitele, dar mai ales una inte- 
resează prin ciudata, ei situaţie ie. Domnul, bătrin, 
bolnav, rătăcitor și „șchiop“, îşi luase în căsătorie, 
cum am văzut, ţiitoarea, și prin aceasta, el se 
crezu în drept să-şi aducă, o alta. Între tovarăşi . 
săi de pribegie este și Cerchesa Mania, care, faţă 
de slabul Domn și de blinda, Doamnă, juca adese 
ori ua urit rol de căpetenie. 

Pentru veacul al XVil-lea avem destule izvoare 
cu privire la, ceremonialul serbărilor bisericești. 
De Bobotează, Doamna nu primeşte lîngă soţul 
ei darurile obişnuite, dar în ziua, însăşi a serbă- 
torii ea, şi, întimplător, Domniţele ieaiă parte. la, 
slujbă, laolaltă, cu Domnul şi bărbaţii din familia, 
domnească. Vine şi se duce, fără a vorbi, fără a 
face cu mîna altă mișcare decît ăceia pentru 
semnul crucii. Nu-se putea lăuda, nimeni că ar 
fi auzit un cuvint din gura care trebuia să ră- 
mîie, dincolo de hotarul iatacului, muţă. 

Ca un semn de ridiculă lipsă de creștere și 
neîngăduită alintare sa socoţit la sfirșitul vea- 
cului, cu un Domn aşa de slab. cum era Con- 

„stantin Duca, strigătul de mînioasă ambiţie, de 
sfidare dureroasă al soției lui, Maria, fata Brîn- 
coveanului, în ceasul mazilinii lui şi ieșirii din 
Cute, că tatăl ei, bogatul bogaţilor, va „pune 
pungă de pungă“ pănă la Stambul și se va în- 

8
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toarce din nouă Doamnă spre a face să îngheţe 
pe aceia, bărbați și femei, cari acuma, îndrăzniau 
un zîmbet de răsbunătoare bucurie. 

Şi tot în acea atitudine de măreție tăcută, 
nemişcată, se vede Doamna, la Paşti, la Crăciun 
ȘI în celelalte zile mari ale Bisericii. Ia, ospeţe 
nu-i. 106. şi “pentiru | “dinsa. În odăile. - de spre 
Doamnă“ „“unde e şi-o curte: deosebită, cu oas- 
peţă deosebiți, - acolo stă, soția, stăpinitorului, cu 
fetele, cu - copiii nevristnică, încredinţaţi, pănă 
foarte “tărziti, mamei, - și. cu fetele din..casă, care 
sînt, de “cele: mai multe or, de near. mare, bu- 
curoase* de o astfel de cinste, cu--femeile din bo- 
ierime,” poftite, din prietenie mâi' mult; -decât din 
daţorie, la mîncare împreună, cu Măria; Sa. 
La petrecerile intime, de farnilie, cu glume groase 

şi: farse cam ttriviale, în care Tigani spoiți cu praf 
de cărbune” sînt puși; să apuce cu dinții bani 
din: făină, nu rd. şi Doamnele și Domniţele ală- - 
tuti “cu - bărbaţii. Cu. atât mai puţin - cînd, mai 
tărziă, comedia, necuviincioasă, a „carăghiozului“ 
oriental, încăpută, apoi” în gura şi rnai puţin pă- 
zită a 'Piganului, “serveşte pentru distracţia Curţii. 

„ Primblările sînt, de Sigur, îngăduite. Şi la 
Constantinopol, în eâice închise sau în trăsuri 
cu geamuri mărunte, . acoperite cu scumpe per- 
dele “groase, trecea pe străzile, golite anume 
pentru aceasta, Sultana, Validă, - „mama, Împă- 
ratului“, Sultana Hasechi, „roaba, favorită “, soţia, 
„imbrei lui Dumnezei pe pămînt, Sultanele fete 
şi cadîne. Ba, chiar, dincolo de ziduri, la Apele- 
Dulci, pe cînd oamenii negri ai lui 'Cizlar-Aga, 
„Aga fetelor“, un Abisinian ca abanosul ţine lu- 
mea la nemărgenita depărtare cuvenită, perso-
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nalul femeiesc al Curţii lasă, în jos vălurile, pe 
vremea aceia cu totul nestrăvezii, și se zbegu- 
iește cu bucuria, unor copii nestăpîniţi. 

Cu atît mai mult trebuia, să se petreacă, așa, 
ceva la, noi, unde moda de Țarigrad nu putea 
să înlăture cu totul libertatea, primitivă a dati- 
nelor romănoștă. - 

Dar, „cu carăta domnească, cu siimeni, şi cu 
vornici, și cu comiși, pe uliţă, la, feredeii, și pe la 
mănăstiri, și pe la vii şi primblări“, avînd în 
urmă jupănesele, . cărora li împărția, ca mulţă- 
mită pentru petreceri, „daruri, canaviţe, bela- 
coase“, mergea numai Doamna, Domniţele ră- 
miind totdeauna acasă, ca orice fată cum se 
cade. - 

Un singur scandal public sa petrecut: cu bă- 
trînul Grec Dumitraşcu Cantacuzino, Domn al Mol- 
dovei, care scotea, „ziua, 'n amiazăzi mare“, cu 

„astfel de alaiuri — Doamna, fiindu-i la, Constantino- 
pol — pe fata, unei „rachierițe de pe Podul-Vechii, 
anume Arhipoaie, iar pe fată o chema Aniţa“. 

Neculce bătrînul, care a, văzut-o în tinereța, lui, 
știe că purta, „sălbi de galbeni şi haine de șah- 

- marand şi şlic de sobol şi multe odoare“, ba 
încă, fiind poate printre acei cari rivniau la pe- 
trecerea Măriei Sale, cînd „o ţinea, în braţă de 
o săruta“, el înseamnă că, numita Aniţa, fata 
Arhipoaii de la Podul-Vechii, „era tînără și fru- 
moasă și plină de suliman, ca o fată de rachi- 
eriță“, iar el, „Măria Sa, de bătrin, dinţi în gură, 
nu avea: dimineaţa, îi încleia, de-i punea, în gură, 
jară, seara, îi descleia și-i punea pe masă“. 

La sosire de Domn noi, se potriveşte așa încât,
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Doamna. să sosească totdeauna cîteva zile mai 
tărziu, şi o primesc numai jupănesele, ducînd-o 
drept la odăile ce-i sînt pregătite, la o parte în 
cuprinsul curții. 

La nunţi însă, datina romănească îngăduie 
jupăneselor să fe de față cu soţii lor, chiar și 
la jocurile „pehlivanilor hindii-harapi“ . Nuna, în 
trăsură, cu şese cai, aducea acasă la, mireasă, fete, 
dar numai din cele mai sărace, pentru horă. Un 
lung văl de mătasă înflorită acopere faţa miresei 
cînd nuna o duce de mînă înnaintea, viitorului 
soț şi i se cîntă obişnuitul 

Lado, lado, nu mai plinge, 
Că la, maică-ta, ie-oii duce 
Cînd o face plopul pere 
Şi răchita, micşunele. 

Nu se putea întîmpla. niciodată însă ca femeia, 
din boierime, necum odrasla domnească, să, iea, 
parte la, danţul călăuzit de vre-un Vornic bătaîn,. 
cu toiagul, care, pornind din Curte, ajunge pănă 
în stradă. 

A doua, zi, pentru mireasă ușa sa, închis, şi 
Viaţa cea, nouă începe numai dincolo de dînsa, 

Veacul al XVIII-lea, singur, cu influențele sale 
apusene, venite de-adreptul la noi saă prin humea, 
de negustori, dragomani Şi. ambasadori din Peria, 
Constantinopole, începe &ra unei vieţi visibile și 
auzite a, femeilor. Ofițerii străini, nemți şi ruşi, 
smomiră o lume care se temea de dinşii mai 
mult decît îi admira, la balurile lor de modă fran- 
cesă,. 

La 1784, un călător, de neam nesigur, dar
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care serie în franțuzeşte, Petty, cunoscut al poe- 
tului Văcărescu, petrecu cîteva, zile la București, 
şi el povestește astfel cel dintăit bal romănesc, 
romănesc curat — și nu rusesc saii nemțesc, dat 
de ofițeri străini pe pămîntul nostru —, despre 
care avem știință pănă acum : a 

„leri seara, am fost la un bal dat pentru 
nunta, unui boier. Sala, era, plină de lume. Era 
multe doamne îmbrăcate grecește Şi romăneşte, 
găteala, lor era, foartă, bogată, şi bine împodobită, 
cu. diamante și alte pietre scumpe. “Totul” îmi 
pare o magie. Totul era pentru mine o altă lume. 
Fiecare lucru era noă, și mi-a plăcut. Nevasta, 
mea, și fiica ai jucat menuetul și apoi cadriluri, 
destul de răpede. Pot să te asigur că nu mă, 
puteam ţinea de rîs văzînd pe domnii ceia, cu 
bărbile lor, siliţi să, urmeze danțul după măsura, 
pe care o dase soția mea. La urmă, Grecoaicele 
se încălziră așa, încît puteaii să joace ca En- 
glesele. Totul era, vesel, totul în deplină, înțele- 
gere. A fost un supei, și apoi s'a început iarăşi 
balul, care a ţinut pănă la, miezul nopții. * 

Astfel -de constatări fac de acum înnainte toți 
călătorii ce vin pe la noi. 

Pe vremea ocupaţiei austriace de la, sfirşitul 
veacului al XVIII-lea, un călător frances, Salaberry, 
găsește la Craiova „femei îmbrăcate turcește“, cu 
păr scurt, nepudrat ca în Apus, înfășurat întao 
„bucată, de stofă neagră sai roşie“, cu „ghirlande 
de flori sai numai buchete“, ba, une ori cu dia- 
mante prinse în această pieptănătură. Văzu rochii 
largi, picioare desculțe strînse turcește, pe cînd 
papucii mărunți așteaptă jos înnaintea, divanului; 
mînile ţin mătănii de mărgean sati de chihlimbar.
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_Şi i sa părut că „toate aceste- Grecoaice (sic) 
„aveai ceva melancolic, pornind din căutătura, 
„pierdută, care șede așa -de bine ochilor negri, 

„ îndulciţi de lungi pleoape“. La, petrecerea, Vistie- 
rului, „jour dassemblâe“, „veniră și soțiile boie- 
rilor, ca, o ceată de pisici de toate -colorile, gră- 
mădindu-se, cu picioarele strînse, lîngă cele venite 

. înnaintea lor, și toate „aceste capete pieptănate 
„cum aim spus mai sus, apropiind în tot felul flori 
- saii pietre scumpe, formaii ca. atitea, policandre 
„aprinse“... Sa “ 

Trebuie 'să recunoaştem însă. că. acasă la el 
„coafurile, purtind pe dînsele tot ce se poate spri- 
_jini pe o massă de păr fals bătut cu pudră, nu 
„era mai puţin ridicule, — şi cel puţin ridicolul de 

„lă noi era împrumutat de acolo. . 

„= La şcoala, Ursulinelor din Sibiii, începeaă să, 
„vie, pe la 1800, fete de boieri munteni, în rochii 
„46 »tulpan“ şi în „gevrele“, împodobite cu şaluri 

- „chismerii“, din care se făceaii daruri ȘI vre-unei 
„maice' catolice, vre-unei „mater“ care se îngrijia, 
- în, deosebi de progresele școlăriței din „Valahia“, 
„Marița, se prefăcea răpede în Mimi, “urmînd însă, 

şi mai departe a face mutre, a, pîri și-a minţi, 
„&. Se. murdări şi strica, hainele, a, da; cu picioa- 
„Tele și coatele, a batjocuri, a țipa ca la 'Țigance 
„SI chiar a se tăvăli: pe jos. Călugăriţele-i puneail 

„„COrset, căci avea, altfel, după părerea lor, „un 
„Pîntece enorm“, o învățaă franţuzeşte şi nem- 
„țește —.de la colegele unguroaice, „grosolane“, 
„scene o profesoară, deprindea, Și ceva, ungureşte —, 
„Şi-i dădeau lecţiile de „clavir şi jocuri“, pe care 

„trebuia să, le „metahirisească, neapărat, şi de



    
Îmbrăcăminte femeiască, pe jumătate după moda apuseană pe la 1800.
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„cusătură“. 'Trimeţind galbeni şi şaluri, tata 
de-acasă, cerea ca, „broasca,“ lui să fie „otcârmuită,“ 
bine, așa, încît „să părăsească, orice nărav firesc“, 
acesta, fiind şi scopul pentru care o „înstreinase “, 
ca să se poată „îndăstula. dă bucurie, auzind: 
că 0 laudă lumea dă procopsită şi împodobită, 
cu toate cele bune lucruri“; nemţeasca nu e de 
„atita, ananghi“, „ungureasca nu face trebuinţă“, 
dar fără, „franţuzește“ şi fără, „clavir“ nu se 
poate „politefsi“ cum se cade o fată de boier 
după moda nouă. 

O Casă de negoţ, anume marea, Casă ardeleană, 
a lui Hagi Constantin Pop din Sibiiu, însurat cu 
o fată de boier din Oltenia, trimete încă de prin 
anii 1770 celor bogaţi şi de bun neam din cele 
cinci județe fel de fel de lucruri” nouă, din între- 
buinţarea, cărora se vădește europenisarea, treptată, 
— întăiu, fizeşte, curat formală, a ţerilor noastre. 

„ Ca modă, apar „mănușile femeiești“, albe, al- 
bastre, pe care mamele jupăneselor din această, 
vreme nu le văzuseră decit pe miînile vre unei - 
rari călătoare străine ori pe ale femeilor de con- 
suli și* de funcţionari ai consulatelor. În coafura, 
meșteșugită a capului — saă dus vechile mărămi 
pentru neveste — sînt înfipte „părechi de pene“ 
de felurite „forme“. La piept se poartă „bas- 
male“. Femeile se apără de ploaie şi chiar de 
soare cu „cort nemțesc“, sai „umbrelă“, de şi 
nu merg încă pe jos decît la coborîrea din tră- 
sură, care începe a fi „modă de Pecii“. Evan- 
taliul apare supt numele, curînd părăsit, de „apă- 
rătoare“. „Pantofii“ sînt ceruți de toată lumea 
și se caută să, fie „pe picior“. „Strimfii“ nem- 
țești înlocuiesc „călțunii“ lucraţi. trainic de casă.
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„Apa de obraz“, „lavanta“ împodobește „toaleta: 
se comandă mai ales „cea care ai ieşit acum“, 
săpunuri „pentru spălat cocoanele pe obraz“ sînt 
și ele de bun ajutor. Se comandă peruci, una, 
două, pănă la „50 de dramuri“, „în două mîni“, 
avînd părul „lung cu lung și scurt cu scurt, 
„după probă“, „ţesut ca orbota“, și se' atrage 
atenţia să, nu fie prea mare: „că, fiind atîta, păr, 
se face capul cît o baniţă, şi este o batjocură 
prea mare“; „gherlanţuri de flori“ se poartă, pe 
cap. hochiile sînt de „croazele cu flori mărunte, 
Şi vărgate mărunţel“, de „creditorii“, aă „orbote 
albe faine“, „vaperuri“, 

În casă, ai cării păreți sînt une ori căptușiţi 
acum cu „pînză de cea zugrăvită, cu o materie“, 
canapelele, „scaunele cu postav fiştichii“, mesu- 
țele, rafturile de cărţi, pianele, măzunţișurile de 
pe etajere încep să apară. „Canari buni, învă- 
ţaţi bine“, cîntă în cuşte de metal aurit. Cînd e 
un „minavet“, nu strică, mai ales dacă, „demoa- 
zela“ nu ştie din „clavir“: se mai încîntă oas- 
peţii de plăcerile artei! Boierul ceteşte „gazeturi“ 
şi „Viaţa Împăratului Bunăparte“, fata, cocoana, 
une ori, „Aventurile lui Faublas“ ori Corina 
doamnei de Staăl. | 

A primi cu cățelul în braţe, cu , cățeluşul 
flocos, cilibii“, „cu părul slobozit şi moale“, pe 
care e frumos să-l strigi pe nume europene ca 
„Miliort“, e o dovată de eleganță și o plăcută. 
„englengeă“ ori trecere de vreme, pentru o „ma- 
muzelă * de la Curte, o „damă mare“, o „dom- 
niță “.. Se caută însă ca, „foarte să fie mic, încât
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să nu mai fie în toată Evropa mai mic decît 
acela“. | | 
Era, nouă în viaţa de societate începuse de 

sigur, și ea se desăvirşi răpede. Supt acest ra- 
port, Apusul nu mai avea ce să ne învețe,



IV. 

FEMEILE ÎN CULTURA ȘI LITERATURA 

ROMĂNEASCĂ.



Generalităţi. Doamne cu învăţătură, 
pănă la 1600. 

Femei care să scrie, să „facă literatură“, să, 
alcătuiască povestiri ori să-și arăte simţirea prin - 
versuri, — era ceva cu totul imposibil în vechile 
zile ale neamului nostru. Faţă, de femeie, ortodoxia, 
a fost mult mai puţin îngăduitoare decit catoli- 
cismul, cu fanaticul lui cult pentru Fecioara Maria, 
ocrotitoarea legii creştine şi a bunilor cavaleri 
gata să se lupte și să moară pentru credinţă, 
Între zidurile casei ca între zidurile cetăţii ai 
trăit fetele, soțiile Răsăritenilor, veac după veac, 
fără o nădejde de îndreptare. 'Toată, literatura bi- 
zantină, aşa de bogată, numără, o singură poetă 
și o singură, păstrătoare a faptelor politice din Îm- 
părăție, pe Ana, fiica lui Alexie Comnenul şi 
lăudătoarea în pagini de cronică a părintelui ei. 

Aică a fost măcar cu putinţă, să se ivească în 
veacul al IX-lea o cîntăreaţă ca Ikasia sa Kasia, 
care sa mîngiiat în versurile sale că na putut 
fi, cum nădăjduise, tovarășa de strălucire a unui 
Împărat. O femeie cu ştiinţă de carte a fost şi 
Împărăteasa, lina, de loc din Atena, care a stă- 
pînit la, sfirşitul veacului al VIII-lea şi la înce-
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putul celui următor. lar acea Ana, fiica Împă- 
ratului Alexie şi soția Cesarului Nichifor Bryen- 
nios, învățase destul de mult pentru a putea fi 
privită ca o podoabă a istoriografiei bizantine, pe 
care a îmbogăţit-o scriind, cum sa spus, foarte 
măiestrit viaţa, părintelui ei. Isteaţa fată de Îm- 
părat, crescută de o mamă care cetia pentru 
plăcerea, ei „Întrebările fisice“ ale lui Maxim, 
știa, în același timp, filosofia, teologia, geometria, 
medicina, și chiar tactica, ba, se pricepea Și în 
pictură și, neapărat, și în musică, Puţini bărbaţi 
din Bizanțul acestui timp vor fi avut atitea, în- 
Sușiri și meşteşuguri ca Ana, lui Alexie Comnenul. 

Dar aflăm numai atita în tocmai o mie de ani 
ai scrisului constantinopolitan, care ni-a lăsat în 
așa, de mare număr compilatori, cronicari, autori 
de imnuri, gramatici, interpreţi ai teologiei creş- 
tine și ai vechii filosofii. În lumea slavă, trezită, 
la viața, culturală de cea greco-romană din Bi- 
zanț, nicăo femeie nu și-a, însemnat numele între 
ale continuatorilor” tradiţiei de cărturărie, în orice 
domeniu. Ba nici măcar — ceia ce nu e casul: 
la Constantinopol — să fi rămas amintirea, vre 
unei soții de Țar, de Craii, de Cneaz, de boier, 
înzestrată, cu ştiinţă, deosebită, în stare a fi astfel 
laolaltă cu bărbaţii învăţaţi din vremea, ei. 

Ce se putea aștepta, deci de la cele d'intăii 
timpuri ale culturii romăneşti, în formă, slavonă, 
și în spirit bizantin? Multe din „Doamne, dacă - 
nu veniaii din eri cu o desvoltare de civilisaţie 
mai înnaintată, Serbia, Bosnia, Ungaria, nici nu 
Ştiai de sigur să puie o iscălitură. Dar soții lor 
aveaii tot așa de puţin stăpînirea, scrisului: Mi-
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lița, „Despina“ lui Neagoe, înțelegătoarea, de artă, 
şi iubitoarea de Biserică, era o „femeie cultă“. 
Tot așa, între nevestele lui Ştefan-cel-Mare putem 
bănui că, de nu Maria fiica lui Radu-cel-Frumos, 
măcar cealaltă, Marie, Comnena de neam împă- 
rătesc, venită, din Mangupul de pe margenea 
Mării, în faţa Trapezuntului din care nai lipsit 
niciodată, caligrafi, analişti, călugării literați, va 
fi cunoscut; ceva din bogăţia, literară, grecească 
a evului mediu. Și iarăşi trebuie să se creadă 
că lena, cealaltă, fiică de Despot sîrbesc, care 
fu a. doua, soţie a lui Petru Raseş, ea, care spri- 
jini pe lăudătorii în stil retoric ai stăpînirii so- 
țului ei, avea, o creștere care o punea mult mai 
presus de jupănesele și jupăniţele, gospodine, dar 
străine de carte, ale fruntaşilor moldoveni din acel 
timp. După un vechiă izvor contemporan cu fap- 
tele, compilaţia, romănească a, lui Ureche spune 
lămurit că Doamna Elena „ştia, scrisoare sîr- 
bească “ și că ea însăși, culegînd în mintea ce 
putea, găsi mai mișcător în rugăminte şi mai 
convingător în desvinovăţire, a scris „jaloba, şi 
plîngerea “ către Sultanul Soliman, care și el ştia 
Slavonește, și că Petru, plecînd din Ciceă la Con- 
stantinopolul păgînilor, ducea astfel cu el, pecet- 
luită, cartea de la iubitoarea şi priceputa, lui 
Doamnă. Dintre fetele Elenei, Chiajna, soția, lui 
Mircea Ciobanul, care trimetea lui Despot, ca 
logodnic al uneia, din Dumniţele sale, chipul zu- 
grăvit, de vre-un meşter străin, al acesteia, nu 
era, de sigur o femeie lipsită de învățătură,
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IL. 

Serisorile grecești ale: Doamnei Ecaterina 
(0576-1587), 

În toată prețioasă comoară, de scrisori parti- 
culare "n slâvonește care sa găsit în Archivele 
Braşovului; avem riumai trei date în numele unei 
femei. Doamna; Voica, văduva, lui Mihnea-cel-Răă, 
serie 'din Sibiiu, unde-i perise soțul, Brașovenilor 
pentru niște “cești de argint ale ei pe care merge 
să le iea Mircea-Vodă, fiul din flori al Mihnii. De 
sigur 'că grămăticul punea, pe hirtie în limba, căr- 
turarilor ce-i spunea stăpîna, lui: în romăneşte, şi 
anume, cuvînt de -cuvînt; editorul scrisorilor sla- 
vonești din Braşov, d. “1. Bogdan, găsește că 
„Scrisoarea, e redactată, întrun stil foarte primitiv 
Și fără nicio dibăcie“, că „e plină, de repețiri“. 

A doua scrisoare e a „Despinei“ lui Neagoe, care 
iscăleşște cu acest nume; e alcătuită, după ducerea 
la. Constantinopol! a, fiului ei Teodosie. după că- 
derea ei din rostul stăpînitor, în zile strașnice 
de năcazuri și prigonire, de frică, și desnădejde, 
cu. gîndul doar la acel copil plăpînd pe care-l 
aștepta să vie cîndva, sănătos și care sa prăpădi 
în părăsire pe acele locuri străine: Doamna stăr 
ruie pentru un credincios al] ei oprit de Braşoveni 
mai înnainte. Cea de-a treia scrisoare, pentru ur- 
mărirea unor hoți de cai, e mai veche cu mai 
mult de cincizeci de ani: Calea, văduva, lui Datco 
Vornicul, o scrie împreună cu fiul ei Stoian. 

Pe acel timp Doamna Ecaterina, a lui Alexan- 
dru-Vodă, scria surorii sale, Mărioara, Vallarga,



  
Fiica lui Ioan Sandu Sturdza, îutăia soție a lui Grigore Ghica.
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adăpostită în văduvie la mănăstirea, catolică din 
insula, Murano, lingă Veneţia. Mărioara, făcea, sin- 
gură răvașele ei către Doamnă, şi fiul ei Mihnea. 
Scrisorile grecești ale Ecaterinei sînt alcătuite 
înti”un stil popular, plin însă de vioiciune, în 
care e vorba de daruri felurite: portrete, talis- 
mane catolice, beteală, inele, păhare, năstrape, 
linguri, marame, perii, ploşte, blăni, căţei, bani, 
dar se pomeneşte Și de urîtul cu care sta întro 
„țară nenorocită“ și neplăcută, această Perotă, 
deprinsă cu viaţa, de oraș mare: ea povestește 
surorii despre împrejurări de famili e, despre pri- 
eteni și dușmani. Răvașele par să fie de mîna, 
Doamnei, care şi iscălește aşa: „Seris-am ei, 

Doamna Ecaterina“. Altă, dovadă ar fi că ea 
cere odată de la sora, ei să întrebuinţeze numai 
limba, . grecească, iar nu cea italienească, „de 
oare ce aici nu sînt Frîncă cari să cetească. 
Ecaterina mărturiseşte că soțul ei, Alexandru- 

! 
4 

Vodă, ca, și, după moartea lui, epitropii fiului. 
nar îngădui să iasă din țară nici scrisorile ei, 
cum nu îngăduie pe ale altora, de frica pîrilor, 
de sigur, ori chiar şi a știrilor celor mai obiş- 
nuite, care ar putea fi întrebuințate împotriva 
Cîrmuirii. Ea, nu-și poate aduce sora în această, 
țară ortodoxă bănuitoare, unde nu € toleranța din 
Stambul și Galata. 

Corespondenţa, avea, deci un caracter tainic, Și 
nu credem ca vre-un om de casă al Doamnei 
să fi putut primi grija răvașelor ascunse pe care, 
întro caligrafie destul de frumoasă, le avem astăzi, 
print'o așa de fericită întîmplare, înnaintea, 
ochilor. Scriitoarea spune tot ce are pe suflet 
cînd, cu o frumoasă simțire creştină, ea arată 

9
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surorii că, în adevăr a răscumpărat cu preţ mare 
pe o roabă cipriotă a Turcilor, și că, va, face. 
totdeauna așa: „cine are pîne să, mănînce, tre- 
buie șă, dea celui ce moare de foame“, căci de 
aceia Dumnezeu i-a pus averi în mînă, ; OLă cînd 
se plînge de „focul ce-i arde pe cap“, din rău- 
tatea „celor ce ne stăpînesc“ Ia, Țarigrad, şi cînd 
mustră pe acea soră care no cruță, în mijlocul 
grijilor ei, cu cereri de bani prin tot felul de 
oameni străini, și Evrei, și Turci, a căror venire, 
fiind descoperită, i-ar face mult răi. De la Mă- 
rioara, domneasca, ei soră, primia şi cărți, pentru 
care mulțămia în deosebi. În aceiași culegere - avem și 0 scrisoare grecească, a uneia din ne- 
poatele Ecaterinei, în același stil care ogiindeşte tulburarea, şi durerea, acelor vremuri. În sfirşit, tot aşari scrie Mărioarei de la Murano Și o Doamnă, Ruxanda, fiică, a, lui Mihnea, care ajunsese acum Mihnea „Turcul“, iar pentru noii săi tovarăși. de lege Mohammed-beg Romiînul. Doamna, Ecaterina, nu trăise să vadă, acele zile Și să ţie 'în braţe pe nepoatele ei musulmane, născute în harem: Ihuma-Catăn. şi Caise-Catăn, care aveai în vi- nele lor sîngele lui Basarab-Vodă, întemeietorul. „Scrisorile Ecaterinei și ale celorlalte două, femei din neamul lui Mihnea, cuprind, pe lîngă poves- tirea mișcată, de patimi a multor împrejurări din acele -timpuri, nota sufletească, a epocei, în ce pri- vește clasa fără, caracter național definit care ajunsese a încunjura, în dregătorii ca, și în fa- milie, pe Voevozii romini. Păcat că nu sînt în romănește, de și pe atunci Și încă, de mult limba țerii stăpîniă, la, cei de neamul nostru toată co- vespondența, particulară! Ele ar fi cel dintăiă
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document literar venit de la o femeie în țerile 
noastre. | 

III. 

Cultura, femeilor în viața romănească din 
veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea. 

Fiica lui Nicolae-Vodă Pătrașcu, și deci nepoata, 
de fiu a, lui Mihaiă Viteazul, Ilinca, primise o creş- 
tere aleasă, dar ea se înseamnă doar prin aceia 
că putea, iscăli cu caractere latine, într'o frumoasă 
caligrafie. De la, Doamna Elina, a lui Mateiu Ba- 
sarab, avem două, scrisori către „Craiul“ ardelean 
Râkczy, din timpul cât soţul ei se luptă pentru 
Domnie la Constantinopol cu pîrile și mărturiile, 
după ce se luptase în ţară cu sabia. Nu poate 
fi mîna ei, dar scriitorul o asculta, vorbind. Doamna 
laudă, pe Paşa, Abaza, atotputernicul paznic al 
Dunării, ca şi pe principele ardelean, „părintele 
nostru“, — „că noi întraltă parte navem nicio 
nădejde, ce, după milostivul Dumnezei, întru tot 
avem nădejde şi razim la Măria Sa Paşa și la 
Măria; Ta, că în locul Domnului mieă Măria. Voastră, 
ați rămas ca niște părinți și socotitori și învăță- 
tori de toate lucrurile noastre“. În al doilea, răvaș 
al Elinei, e vorba de aceiaşi durere a lipsei de 
bani față, de cereri multe și, ca urmare, de mul- 

„tele primejdii de care pătimise şi Ecaterina, mama 
lui Mihnea; Măria, Sa părintele de la Dunăre des- 
bracă răi ţara: „ni stai oamenii Pașei tot în 
spinare în toată vremea, şi nu-i putem umplea 

voia; și un ban ce vine, de undeva, ei ieau , —



132 | , 

  

se plînge ea celui de-al doilea, părinte, poate ca, 
să, nu facă, și el tot așa. | 

„ Altă. dată : aceiași Doamnă, serie:la, a.-ei „iubită, „bună piiathică: și de aproape. Yecină, . jupăneasa, Catrina, judeceasa “.. de: la. Braşov, pentru â-i.-cere nişte „izvoade de. peteare“, - căci. a cumpărat o - o y „„Toabă „împlătitoare“; Ar. “mar. dori „„Săminți: de „ori -de' ţot, felul €. Acum, cad grijile ţerii le luase “ asupră-și Domnul: Doamnă, ajunsă la; bătrîneţă şi “lipsită, de: Singurul copil - ce. avuse, purta, grija, țe- - Săturilor și florilor, căutînd Să fixeze în cele dintăit „fiarrtiseţa, de 'colori a, celor, din ușină,. . *..    
   
   

  

ăă unei. jupănese .6are trăise” Ja    

hajii Viteazul, “era, sora, 'cejui;bgat în- fa -boler-romtn de .pe acea vreme, Udrite; Ah. cănuia-i plăcea, diipă moda «Renâșterii,; „> poatte “ntimele tantie de Oreste, . cu: totul: "d sebit, de altfel, da al săi. Ba plăti: pentru „Tirea, acelei tălinăciri. a, ui, „diri la „-VOneşte, după: [niitaţia. Dă "Iso „ Carte de statia, creștinului ds 

    

  

   
   
   

    

   

     

  

„Oeste. nu .uiţa în: prefața, versificată, Să, anăte că, „în ce o'privește» pe -dînsa, Elena vine rieapărăt: de lă;. EAeoc, milă, ȘI tot el:a, redâctat cealaltă prefaţă, “în Versuri, prin' care “Elina vorbeăte despre "cele sfinte “călugărului: Damaschin de Iş Athos şi „tu- nt din sfinta, chinovie sîrbească€. În Moldova, ȘI fetele lui Ieremia, Movilă, mă- ritate după Poloni — avem 0 iscălitură, polonă,



  
Maria, fiica lui Vasile Lupu, măritată cu cneazul Ianus Radziwill.
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a Mariei —-, și ale lui Vasile Lupu, Maria cnea- 
zului lanus Radziwill şi Ruxanda grosolanului 
Cazac Timuș, -se vor fi împărtăşit şi de cultura, 
apuseană a timpului lor. 

Ca și Elina, ca, şi Ilinca lui Nicolae-Vodă Pă- 
trașcu, trebuia să fi fost, în ce privește învăţătura, 
și cealaltă, Elină, fiica lui Radu Şerban şi a mătuşei 
llincăi, care e numită chiar după aceasta. Ea a luat 
pe Constantin Postelnicul Cantacuzino, boier evla- - 
vVios şi paşnic, care peri de moarte grozavă, iar, 
după, această, încercare, Elina stăpîni casa cu mulți 
feciori şi fete multe. Dintre acestea, Marica fu 
mama lui Constantin Căpitanul Filipescu, un 
scriitor al faptelor ţerii. Avem o scrisoare, către 
aceiaşi Braşoveni, a nurorii ei, Rada. Ea plînge 
pe „răposatul soţul ei“ -şi-i vinde calul cel ne- 
gru, oferind şi vin de vînzare. „Să trăiești dum- 
neata, şi să trăiască şi calul“, urează ea cum- 

_părătorului, judele din Brașov. 

Pline de jale, de grijă, de frica, lipsei de mij- 

loace sînt răvaşele prin care altă Marica, nepoata 

lui Antonie-Vodă din Popeşti şi peste orice mar- - 

geni nenorocita, văduvă a Brîncoveanului, care, 

= Hecubă a, trecutului nostru, plîngea pe mormin- 

i tele fiilor ei, uciși de aceiaşi secure a călăului 

“din. Constantinopol, cere de la Braşoveni o ră- 
măşiţă, din masea ei avere risipită pe cînd se 

afla în temniță; şi în depărtatul surgun asiatic. 
„Unul Dumnezeii ştie la câtă supărare şi năcaz 

mă aflu de supărarea, datornicilor, că nicio zi nu 

am răsuflu şi odihnă de dînșii... Nu ne lasă pe 

zile şi pe ceasuri a răsufla, — cit, și în patria 

noastră fiind, dar amară viaţă trecem, mai mult
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pentru datoriile acestea“, — așa răsună plîngerile 
ei. Cuvintele „Marica, Doamna, a, răposatului Cons- 
tantin-Vodă“, în trăsături hotărite, mari, sînt de 
mîna, ei, care, bine crescută, va, fi știut să dea 
o creștere deosebită, şi fiicelor ei. 

Doamnele din epoca, fanariotă, jupănesele grece 
care le încunjură — mai rar de cum sar putea 
crede — nu aduc cu ele o deosebită, înțelegere 
pentru cultură, şi încă mai puțin aplecare către 
scris. În adevăr, sora, învățatului Nicolae Mavro- 
cordat, soția lui beizadeă Mateiti Ghica, e o fe- 
meie vestită pentru cunoștinţile ei, între care sînt 
şi cele de medicină. Dar ea n'a ajuns să stea, în 
Scaun de Domnie. Iar celelalte „Fanariote“ n'aii, 
de cele mai multe ori, nică știința de carte, nici îndemănările şi talentele sociale care se găsiai adesea, la, femeile din clasa, superioară, în țerile noastre. Pe la 1750, fetele lui Ioan Callimachi, Calmăşul, Dragoman al Porții, nu ştia numai să, se dea, în serînciobul atârnat de grinzile sa- lonului părintesc din Constantinopol Și să joace tout-de-table, panghelo ori șahul, ci, după asigu- area, lui Tott, oaspete obișnuit în casa lor, ai un „diac, speță de învățător bisericesc“, care privighează, și asupra, păstrării bunei rinduieli Și a întregului savoir-vivre grecesc. Vor fi cusut însă, tot ele acele frumoase perne cu flori care i se păreaii aşa, de aspre Ungaro-Francesului acestuia, cu pielcica, gingaşă, Şi de Tott va fi gustat din. dulceţile lor „de trandafiri, de portocale și de chitru“, cu lingurița de aur cu coadă de bagă ce stătea pregătită, pe măsuţa, de la căpătâi.
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IV. 

Femeile ca inspiratoare ale vechii noastre 

poesii. 

Nici cînd apare noua poesie de dragoste, imi- 
tată după cea din Apus, rostul femeii în viaţa 
sufletească, superioară, a, neamului nu se înnalță 
prea mult. Pasiunile adevărate -care curăţă și în- 
tăresc sufletele, după furtuna lor măreaţă, sînt 
şi mai rare la Iaşi, la, București, decît în Parisul 
inspirator, unde femeile către care se fac închi- 
nările poeţilor se văd, se aud, se întîlnesc, se 
mişcă. Uşa iatacului rămîne închisă ori, întocmai 
ca în Stambulul ce dă tonul, se deschide cu ne- 
ruşinare şi cu înfruntarea, oricării primejdii. lenă- 
chiță Văcărescu, cel dintăiă în șirul de poeţi dat 
de această familie, e un bun gospodar cu multe 

neveste, luate şi pentru averea ori înrudirea, lor. 

„Puişorul canar“ care se hrănește cu „zahar“, 

„hrăpind o inimioară“,— aceasta, e icoana, copi- 

lăroasă, şi fadă, în care-și înfăţişează iubita, pe 

care o zărim, cu fard pe faţă, cu multe juvaiere 

la, gît; și pe mini, cu de toate cele n bucle, dor- 

mitînd, în ceasurile libere de grijile casei, pe di- 

vanul de modă de Țarigrad!. lubirea e pentru 

astfel de fiinţă o petrecere, un mijloc de a între- 

buinţa vremea, o hrană dată simţurilor trupului 

peste măsură, hrănit şi ţinut bine. Prin ele nică 

idila, nică tragedia sentimentului nu vor pătrunde 

  

3 V. chipurile de femei din C. G, Mano, Documă&nte privitoare la familia 

Mano, Bucureşti, 1907.
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în literatura noastră, care începea, să caute dru- 
muri nouă. 

La fiul lui lenăchiţă, Alecu, e zarvă acasă: o 
femeie, din neamul Dudeștilor,. care se plînge de 
insulte şi cere despărțenie, un bărbat care pu- blică „invinuirile şi pirile ei. ca, nerușinate “.. Lira, 
lui sună supt multe ferești, prin glasul de foc al Țiganilor. pe cari elegantul "» Văcărescoglu“ — 
formă, turcească ce ar corespunde formelor actuale, 
de modă francesă, în o — îi plăteşte pentru a-i - interpreta, pofticios Şi aşa. de nerăbdător lirismul. 1 se întîmplă ca, în ceasul dulce al biruinței, să, fie tulburat de stăpînul casei şi al -Guprinsului, care-l face să. petreacă, „timp de o jumătate de ceas, plin de frică, de bătaie de inimă și de desnădăjduită, hotăzire“, cine ştieîn ce dulap ori Supt-pat. „Chinuri“, care se mînţuie cu „lesinuri“, „Ccăutătură“' care „tură“, „ohtăturile dese“ de care „sufletul iese“, — acestea, sînt la, Alexandru, al doilea poet dintre Văcărești, podoabele unui Amor care miroasă a, apă de toaletă. Doar în „Oglinda“ de. găsim un joc de idei care place: 

Oglinda, cînd ţi-ar arăta, 
Întreagă, frumuşeţa, ta, 
Atunci şi tu, ca mine, 
“Te-ai închina la tine. 

Al treilea dintre Văcăreştii cu dar de poet; Ni- colachi, e un, biet Cocoșat, care. nu putea, juca roluri prime în comediile dragostei contempore e, lar cel de-al patrulea, Iancu, se adapă la, izvoa.-. rele, mai răcoroase, ale poesiei de madrigaluri din. Italia, în care mai trăieşte fineța  „concettistă,* a lui Marini din „Adonis“. Idila „fetițelor“ care
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„duc apă“, a „ciobănaşilor“ gata să li taie calea, 
şi să li verse cofiţele, a ochilor cu „umed foc de= 
amor“, a „zefirilor“ cari, „călcînd pe trandafiri“, 

“duc tainice 'solii sufletelor ce se caută, înnobilează, 
- poesia, romămească. Dar şi acum eroinele de iubire 

ideală, ori de puternică pasiune, în stare să pres- . 
chimbe o viaţă, lipsesc. Sufletele femeilor sînt 
absente și din noul joc de iubire. 

înspirat de Francesii cu lungi versuri melan- 
colice, dar fără fineţa lor de expresie, suspină, 
Conachi în Moldova, depănindu-şi barba. E un 
închinător statornice al lui „Amorii“, pe care-l 
găseşte pretutindeni, cu „arcul“, „săgeata“ şi 
„ghimpul cu venin“. Zeul este, cu. darurile sale 

"şi cu poetul lor de nopţi nedormite şi ochi des- 
chiși pănă n zori, dar zeițele lipsesc. „Pofta“ 
singură caută, pe cele mai multe iubite, ea plînge 
din vioare ţigăneşti, pentru a, cere „milostivire“, 

-şi prin ameninţări de-a muri: e gata a da orice 
„paroală“, ce va, fi călcată mîni, „obrăjelului fru- 
muşel“. O 'singură dată afli alt ton, nu al su- 
fletului ce se tirăște, momit de ispitele. naturii, 

ci al celui ce-şi păstrează puterea de a judeca, 
demnitatea, mîndria, de om şi de bărbat. Acuma 
însă, faţă, de frumoasa mamă a frumosului Cos- 

tachi Negri, e un „curat prieteșug“,- care se în- 

cheie cu o căsătorie tărzie, urmată răpede de 

moartea, Smarandei, pe care poetul a cîntat-o, 

supt numele de Zulnia, cu colorit romantic 

orientaj: | 

Ah, te-ai stîns, dulce lumină, din zarea ochilor miei... 

Tot pe această vreme, înteineindu-se societă- 

ţile de teatru, femei din clasa de mijloc îndrăz-
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nesc a se înfățișa publicului în roluri de comedie | 
sai de melodramă. În comitetul de patronagiu 
muntean găsim şi două femei: pe Irina, soţia, 
poetului Iancu Văcărescu, şi pe o doamnă Castriş. 

V. 

Învăţămîntul fetelor Ia, începutul veacului 
al XIX-lea. 

De fapt, învățămîntul fetelor a încsput la noi 
numai odată cu modele nouă de petrecere, numai 
odată cu ivirea, liberă, a temeilor în societate, cu 
îngăduirea convorbirii lor cu bărbaţii, cu primirea, 
lor la danţurile nouă, cu împodobirea,  seratelor 
prin cîntecul lor din gură, din harpă, din clavir,— 
pianul de pe atunci. Acest învățămînt, a început 
numai după înlăturarea, peţirilor prin mijlocitoare 
și logodnelor după porunca părintească, între doi 
tineri cari-şi erai pănă atunci cu totul necunos- 
cuți. Cînd a apărut ca, o necesitate „usage du 
monde“, atunci s'a, simţit nevoia, ca, fetele să în- 
vețe, și firește numai ce era în legătură, cu această, 
nouă cerință: grecește, franțuzește, cadriluri ȘI 
valţuri, piano. | - 

Pentru aceasta se aducea, guvernanta: nem- 
țoaică, dacă nu putea, să, fie francesă, ceia; ce era, idealul. Încă de pe la 1780, a doua zi după 
marile baluri în care scînţeiaseră, uniformele Ru- şilor, boierii olteni cer cu stăruință şi ţin cu 
cheltuială mare astfel de învățătoare, care nică 
ele n'aveaii vre-o școală, serioasă. Ca, să, se vadă
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ce puteai preda aceste răspînditoare ale modelor 
apusene și în ce împrejurări trăiau ele pe lîngă 
elevele lor, dăm condiţiile “în care, la, 1813, Scar- 
lat-Vodă, Callimachi iea la Curtea sa pe Elisa- 
beta de Belleville, născută Arnoult. Ea va sta, 
într'o odaie lîngă a princeselor şi „va avea asu- 
pra lor autoritatea părintească“. Va primi 250 
de galbeni de Olanda pe an, în patru soroace. 
Va avea, o trăsură la disposiţie „pentru a merge 
în zilele de serbătoare şi Dumineca la biserică, 
și a visită, une ori pe prietenele ei“. Va putea, 
să-și primească în toată voia cunoștinţile afară, 
din „carele de studiu și de Curte“. Contractul 
nu va, putea, fi sfătîmat decit cu înștiințarea fă- 
cută trei luni înnainte. Jar lecţiile d-nei de Belle- 
ville vor cuprinde: „morala, bontonul și cărțile 
de „literatură, cunoscute“. Apoi, în al doilea rînd, 
„limba, francesă, gramatica, cetirea, scrisul, stilul 
epistolar, elemente de istorie, de geografie şi de 
mitologie“. 'Tot ea va alege pe dascălii de mu- 
sică, de desemn, zis mai de mult: „deseniu“, de 
danț; „şi alţii“. 

Era greu să se capete astfel de învăţătoare: 
cite una, era plătită de mai multe familii, la care 
colindă pe rînd. De timpurii încă, se căută a se 
trimete fetele în străinătate |. 

Aceasta nu se putea face decît în vre-un loc 
aproape, supt o straşnică și sigură pază. Numai 
o mănăstire se părea că ar fi potrivită pentru 
așa ceva. Deci vedem pe părinţii olteni şi mun- 
teni, pănă şi pe marele boier iubitor de Ruși 

„1 V. capitolul precedent, la siirsit.
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Constantin Varlaam din Bucureşti, dîndu-şi fetele 
la Sibiiu, la mănăstirea catolică de acolo, la, 
„Cloașter“. „Matera“ cutare era plătită, pentru a 
le învăța, cît mai răpede, buna, cuviință sau fă- 
țărnicia socială, limba, francesă, limba germană 
(cîte una mai învăța, de voie, de nevoie, şi un- 
“gurește și vorbia, spune o scrisoare, așa, încât 
amesteca, în fiecare clipă toate limbile pe care 
le auzise), apoi pianul și danțul. Se trimeteati 
„materei“ pocloane scumpe răsăritene, odată, cu 
dulciurile de acasă pentru fetiță, şi era, o mare 
bucurie pentru părintele depărtat cînd afla că 
odrasla, lui știe să se îmbrace, să se poarte, să 
vorbească întoemai ca o „Evropeancă“. Fetele 
noastre, istețe, prindea iute aceste datini nouă, 

De la un timp însă, Romiînii pierdură, încre- 
derea în „cloaşter“, despre care se zvonise tot 
mai mult că e în decadenţă. Noroc pentru dînșii 
că numărul institutoarelor ce prisosiati în Apus 
se făcea tot mai mare. Pănă pe la 1830—40, 
ele nu începură a deschide pensioane la: noi. La 
Școlile franțuzești din Rusia, nu mergea nimeni, 
acea graniță de la, Răsărit fiind tot asa, de moartă 
atunci ca şi astăzi. Dar încă, de pe la 1800, cu 
ajutorul Guvernului austriac, își făcea o mare 
reclamă, la noi şcolile „fundațiilor“ Și mănăsti- 
rilor. din Galiţia. La 1804 încă, Și Cistercienii | 
din Koprzywnica cereată Școlari de la.noi. Fete 
din Moldova se duseră, deci tot mai multe la Lemberg, unde le așteptaii bunele măicuţe de la 
Sacr6-Coeur, de la „sfînta inimă“ a, „dulcelui 
Isus“ catolic. Acestea, aduseră, acasă, încă ceva: 
graiul străin, de care nu se puteai desbăra, jar- 
gonul franco-polon, pe care-l colorati puţin -mol-
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dovenește, şi, pentru lucrurile țerii, o nepăsare: 
aproape deplină. 

VI. 

Femei traducătoare. 

Cetitoarele de romane și poesii din veacul al 
XVIII-lea nu se gîndiaii să traducă. Fiicele lor, 
îndemnate de noul curent de traduceri început 
de bărbaţi, înnainte și după îndemnul, din 1830, 
lui Eliad, avură, ambiția, de a colabora, la această, 
inițiare. a publicului nostru în lumea, de idei a, 
“Apusului. 

Pe vremea cînd Ralu, inteligenta fiică a lui 
Vodă Carageă, organisa o societate de teatru 
grecesc dintre fiii și fetele celor mai bune familii 
din Bucureşti şi cînd din laşi îi răspundea îni- 
țiativa, lui Asachi, care făcea pe domnişorii şi 
domnișoarele din aceiași clasă să joace în romă- 
nește prelucrarea sa de idilă, Mirtil şi Chloe, — 
Ruxanda, fiica doctorului Samurcaș, traducea, în 
1819, la 13 ani, din nemţeşte în greceşte Prastul 
lui Gessner. La, 1821, din grecește îl preface în 
romăneşte Zoiţa, fiica, lui Adamachi loanu și soția, 
boierinașului Costachi Grigoriu, pe cînd se afla în 
carantină la Sculeni. Ruxanda, Samurcaş a avut; 
o înnaintaşă în chiar Domnița Ralu, care traduse 
cartea de educaţie a doamnei Lambert și în Eca- 
terina Rasti, care încă de la 1816 dădea, la Viena, 
traducerea unui „joc de cărți geografic“ pentru 
învăţătura, copiilor.
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În marea operă de traduceri de după 1821, 
principatul muntean nu dă niciun nume de fe- 
meie. În Moldova, se deosebeşte fiica, deosebit de 
bine crescută, -a lui Asachi însuşi, Ermiona, care 
fu mai tărziu doamna Mavrocordat și doamna 
Edgar Quinet. Avem de la Ermiona, Asachi o 
J "torie sfintă din 1840 și Istorioare morale. 

Din aceiași familie, Catinca. Asachi, născută, 
Ţintă, dă Istoria Grecie, a lui Goldsmith, şi chiar 
Elena, soţia, de origine germană, a scriitorului 
tălmăcește o „Enţiclopedie încapătoare pentru 
tinerimea romănească care învaţă, limba, franţesă “. 
Elena Asachi a, scris şi musica pentru „Dragoș“, 
operă a bărbatului ei. Încă din 1834, Ermiona 
jucase întro piesă de ocasie, cu musica iarăși 
de Elena, pentru Generalul. Chiselev, presidentul 
Divanurilor Principatelor, împreună cu Aristia 
Ghica, şi cu Maria Cantacuzino saă Marieta, a 
cării bibliotecă de cărți francese o cunoaștem și 
care poate fi doamna din dedicație „Mărioarei 
Florioarei“ a, lui Alecsandri. Maj tărziu, bunica, 
mea, Elena, fiica, Marelui-Vornic Iordachi Drăghici, 
dă o versiune a lui „Adolphe“ de Benjamin Con- 
stant; alte traduceri ale ei sau pierdut în ma- 
nuscrit. O d-șoară Crisianovschi publică „Adela- 
ida“ lui Augustin Thierry. Maria. Buradă, „năs- 
cută Isăceasca“, tipăria, la 1849 o traducere după 
Bouchardy, Clopotarul de la St. Pavel, piesa care 
se jucase la lași în anul trecut. lar Catinca Vo- 
goridi, soția. Caimacamului dușman al Unirii, dădea lui Nicolae Ionescu spre editare poesiile lui Co- 
nachi, tatăl ei. 

Dintre femeile muntene, cea dintăii traducă-
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toare pare a îi o Simboteancă,; ea publică în ro- 
mănește Dracul Șchiop al lui Lesage. Peste cîţiva, 
ani, o doamnă lpătescu are curajul de a de- 
monstra în revoluția bucureşteană din 1848. la, 
în Moldova, peste puțin, o femeie, Sofia Coce, 
apare colaborînd la, foile tineretului, cu articola 
despre morala. publică, și patriotism. Actrițe mari, 
ca Nini Valery, se ridicară dintre elevele celor 
dintăiu școli de artă dramatică. Aceiaşi gene- 
raţie va da curajul în a juca rolurile cele mai grele 
și talentul de organisare al Fanii Tardini, moartă 
dăunăzi la Galaţi. Doamna Maria Rosetti, ln- 
glesă de naştere, din familia Grant, începuse a 
edita o foaie pentru tineret: Michelet a consacrat 
pagini frumoase acestei femei de o extraordinară 
energie. | 

VII. 

Învăţământul fetelor în epoca Regulamen- 

tului Organic : Pensioanele. 

Regulamentul Organic din 1832 deschide oeră 
nouă: cu el se poate zice că începe în adevăr 
învățămîntul fetelor în Principatele romănești. 

Înnainte de a vedea însă cum se alcătuieşte 
pe încetul școala de fete a Statului sau pensionul 
cu „program de Stat“, să vedem puţin pe cele 
întemeiate la noi de stră ăini şi de străine în ace- 
leași condiţii cum se făceai şi conduceaii școlile 
la ei acasă. 

încă de la 1830, cumintele, patriotul și ce- 
titul mare boier Dinicu Golescu, care călătorise
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prin „Ardeal şi pănă în Bavaria, în Sviţera, CU- 
“legînd multă, învăţătură pe cale, se gîndise a 
deschide în casa lui dela Belvedere, în maxgenea, 

„ Bucureștilor, o şcoală de fete. “pentru 20 de. eleve 
„cate, în şese ani, ar fi învăţat, cu: „Moral“, 7o- 

“ măneşte, franţuzeşte, italieneşte, nemţește, precum 
"si aritmetică, geografie, istorie sfântă, ca Și istorie 
& lumii; „retorică ȘI: poesie, eu ajutătoarea, lor, 

“mitologia, se: prevedeau, pe lîngă, arte „de. agre- 
ment“, ca, «musica, - pictura; dânţul,, învățături 
” praetice. de- croitorie, . cusătorie. şi economia cas- 
„nică;.. Toate: acestea, pentru 100 de galbeni pe an. 
“ Aşezămînţul era să; aibă în fruntea. sa, şi pe pas- 
torul „Calvin din București, Sarăi, supt eforia, unui 

„boier: : 
„Dar: Goleseu nu trăi să, vadă această mininată 

| “alcătuire, “al: cărui gînd Singu îi face „cea. mai 
"rare: cinste. | 

- Cea, diintăiă- şcoală, pentru fete în  "Paxa- Romă: 
nescă, fu înfiinţată de Francesul JA. Vaillant, 
de-pe urma, căruia, ai - folosit, Și învățămînțul şi 
literatura, noastră. O conducea soţia, lui Vaillaut, 
care ascris prin 1850 și nişte principii asupra, 
educaţiei, ce “ai rămas netipărite. Nu era nu- 
mai un pensionat cu: școlăriţe - interne, care să 
plătească, ci,--măcar în "1844, şi o „Școală de fete gratuită. Vaillant putea, să însemne în acest 
an în cartea sa, despre:., Romănia. To 

- prevedea, — a Romanie ——, AS de uiti m 
„plată în „pension“, iar în „şcoala, grttuit A 
„xată“ 158 (9) de eleve externe. la aceasta se întîmpină numai trei profesori, pe cînd cea, d'in- 
tăiu avea, şese. 

Pensionatul Vaillant era, ameninţat a se închide 

 



    

  
  

Boieri din neamul Băsărăbeştilor: David, tatăl lui Preda Brincoveanu 

şi Stanca, mama lui Constantin-Vodă Brincoveanu.
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la, 1836, iar în acelaşi an mergea binişor pen- 
sionatul rival: de Comble-Bonnet (60 de galbeni - 
pe an), la care se învăta și mitologie şi geogra- 
fie şi „lucrul cu acul“, ba chiar nemţeşte, gre- 
cește, pănă, şi romăneşte. Între eleve se întilneşte 
și numele aristociaţic al Elenei Mavrocordat, 

La 1839, fetele învățau la Bucureşti numai în 
două pensionate străine, dintre care unul, cu 8 

„eleve, era, în mahalaua Cişmegiului, iar altul, cu 
20, lîngă Biserica lenii. Nu era, încă al Anei Ia- 
cobson, soție de polcovnic rus, întrat în rîndurile 
noii oștiri pămâîntene. „Directriţele“ de atunci sînt 
„dama, de Comble“ și soţia, lui Vaillant. În 1840 
subvenţia, ce li se dădea lor trecu asupra unei 
concurente, Carolina Buvelot. 

Toate aceste școli se închiseră pănă la Revo- 
laţie, și după 1848 nu mai întâlnim” decît pen- 
sionui lacobson, apoi al contesei de Grandprâ şi 
al d-nei Malanotii. Şcoala, de Stat a Elencăi Ve-. 
cereasa era, mai tărziu și ea, un simplu pension. 
Nu știu cine va fi fost „Marie Tepsaghioasa“ din 

1852,'dar o doritoare de a ţinea pension era pe 
acelaşi timp și doamna fisa Blarenberg, care 
primi chiar o subvenție în acest scop. 

Cel dintăiă pension de fete din Moldova, şi 
cel dintăii din toată Romînimea, pe caze să-l fi. 
întemeiat boieri romini cu gindul de a da în 
acelaşi timp o creştere aleasă și deplină şi o 
creştere morală, e acela care se deschidea, în 

August 1831 la Iași, supt conducerea Slugerului 
feodor Buradă, şi e soției sale, „nepoata; Serda- 
rului Chiriac“. Buradă, tatăl d-lui Buradă, cercetă- 
torul teatrului și musicei noastre mai vechi şi fostul 

10
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profesor la Conservatoriul din lași, dădea, pensio- 
nului chiar locuința, sa, din Sărărie, Iîngă, Biserica 
Vulpii, „pe muchea, dealului“. N'avea, loc, spune 
chiar în prospectul săi, decât pentru cinsprezece 
şcolărițe, de la, care cerea, 60 de galbeni pe an. 
Fireşte că nu puteai fi primite decit fete de 

„boieri, nici măcar de boierinași, căci şcoala era „o 
pansione de nobile dimoazele“, cum se intitula, 
Şi altele în străinătate. Se făgăduia, pe lîngă, dis- 
ciplină şi îngrijire: „bune regule orînduite“ şi 
„îndemănăsi cuviincioase“, „o deplină, educaţie în 
moral“, cursuri de ştiinţă şi de musică, și învă- 
area, supţirilor limbi de convorbire de prin sa- 
loane: greveasca, întăi, iar, în rîndul a] doilea, 
franțuzeasca; Buradă, însuși era, profesor de piano 
și de ghitară. Cele dintăii care ai fost înscrise 
sînt următoarele: o fată, a Vornicului Sandu Cru- penschi, două nepoate ale Vornicesei Casandra, Negei (poate şi ale Vornicului, răposat, Serban Negel, fratele Mitropolitului Veniamin, în care cas ele eraii fetele unui alt frate dintre Costăchești, Mateiu, cel ce se pricepea la, hotărnicia, moșiilor), două fete ale Agăi Mihai Veisa, apoi fiica, vă- duvei Ruxanda a, Spătarului Mălaiă. 

Nu știă cît a ţinut școala soților Buradă,. Peste cîtva, timp însă, Francese sai Francesi, chiar și altfel de străini, veniră, să, întemeieze în Moldova alte pensionate, în care greceasca nu mai avea nicăun fel de chemare. La, 1844, eraii trei şcoli de acestea, cu limbă de propunere numai fran- cesă, şi 92 de Școlărițe urma la, 11 profesori şi profesoare. Ce se propunea, se poate înțelege: conversație francesă, danț, musică—adecă, piano—, prea, puţină geografie Şi istorie, în Sfirșit ce tre-
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buia, pentru a face dintro „mică sălbatecă“ o 
păpușă de lume, o podoabă de salon. 

Nu era una din aceste școli care să ni'aibă 
un ajutor de la Cirmuire. La 1834, Vaillant, că: 
ruia i se făgăduiseră 3.000 de lei, primia de două, 
ori pe atita, pe cînd, în Moldova, se dădea, di- 
rectoarelor de pensionate o subvenție anuală, de 
cite o mie de lei. Totuşi numărul elevelor nu se 
menținea: în 1833 erai 83, în 1838 abia 93, 
peste şese ani iarăşi el atingea aproape suta. 

Dăscăliţe străine mergeai şi acum pe la ca- 
sele boierilor, unde, pe de altă parte, dascălii de 
pe la, biserici învățau pe fete cetirea cu slove 
„romăneşti“ pe „ceaslov“ pentru a-și putea face 
singure rugăciunile cele mai grele. O listă de 
profesori din 1829 înseamnă la Bacăi pe Mme 
Moser, la Birlad pe Mme Ana, Bourguilon. În Iași 
chiar aveai pensioane trei străine: d-na Sac- 
chetti, a profesorului de franţuzeşte de la Stat, 
d-na Chambonnaud şi d-na Gar6; tot pe atunci 
era —:saii se închisese de curînd numai, pen- 
sionul Joye, unde se învăța și nemţeşte. Profe- 
sorul de la Academia, Mihăileană, coleg cu Sac- 

chetti, Costinescu se întorseșe din Paris căsătorit 

cu o Francesă, și se dădea, voie, în același an, 

și d-nei Ana Costinescu a, deschide un noi „pen- 
sion de fiice de boieri“. 

La 1845-6 aflăm pe aceleași directoare ca mai 

de mult, dar, pe lingă ele, pe Eleonora Asan, 

Amelie Webel, Smaranda Bacinschi.
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VIII. 

Învăţămîntul public al fetelor în epoca, 
Regulamentului Organic. 

Regulamentul Organic prevede ȘI „școli înce- pătoare“ sai „primare“ de fete Și un institut mai înnalţ, „0 casă de creștere pentru cincizeci fiice sărmane ale Slujbașilor Statului, care ÎȘI vor avea, acolo locuinţa, hrana și creşterea după un chip cuviincios“. Rînduiala, Şcolilor publice mun- tene, alcătuită prin îngrijirea, viitorului Vodă, Ştir- „beiă, prevede ca, patron o „persoană, din cele maj însemnate“, închiriarea unui local, plata, de 65 de galbeni pe trimestru. Va, fi o „directoriţă,“, o „Suptdirectoriță“, două, „dăscălițe“, un econom și un casier. „Muieri şezătoare în lăuntru în pen- sionat“ vor da, în afară, de personalul obişnuit, lecţii de „învăţăturile de petrecere de vreme, precum sint musica, şi jocul“ (danțul). Şcolărițele, a căror vristă va fi între șepte și doisprezece ani, Vor urmă un curs de cineiani. Regulamentul cu- prinde numai cetire; şcriere, lucru de mînă; rîn-. duiala, înnalţă scrierea, la, rangul de „Caligrafie“, păstrează, lucrul de mînă, care merge pănă la ul- tima clasă, ca un articol însemnat al progra- mului, şi începe cu gramatica, și aritmetica. Pănă, la anul a] II-lea, se predă, numai în franțuzeşte. n acesta de-al Il-lea, urmîndu-se cu aritmetica, pornindu-se cu geografia, şi studiindu-se ortografia, francesă, se întroduc „Cetirea, și scrierea, în limba Tomănească“ şi catehismul predat în aceiași limbă, a țerii. În anul al IV-lea, se scrie, în al V-lea se



149 

compune în romănește, dar studiul istoriei din 
cel dintăii, al aritmeticii aplicate, ca şi al is- 
toriei naturale, al moralei, supt formă de învă- 
țături, al contabilităţii („ţinerea reghistrelor“) se 
fac în franţuzește: anul al IV-lea are în program 
şi composiţii în această limbă. 

Altfel, în acest program, pătat de neînţelegerea, 
pentru folosul studiilor privitoare la limba, la 
neamul, la trecutul nostru, — tristă maimuţărie 
a programelor de pensionate ale străinilor —, se 
vede cu mulțămire o nouă practică, de mult pier- 
dută, spre paguba economiei casnice și a tuturor 
lucrurilor de pace şi de mulțămire, de fericire fa- 
miliară, ce pleacă, dintrînsa,. Azi nu se mai învaţă, 
nicăiri, ca un studiu deosebit, contabilitatea, azi 
nu se mai dă o luare-aminte specială compune- 
rilor, ază „învăţăturile morale“ se fac mai ales 
de formă; dacă se păstrează „deseniul“, i se dă, 
mai mult un rost de lux și de paradă, decît unul 
ajutător la, atîtea nevoi şi greutăţi ale vieţii oa- 
menilor cu o situație mai modestă (căci învăţă- 
mîntul public saă privat al fetelor nu trebuie să 

le pregătească, a fi soţii de milionari). Regula- 
mentul din anii 1830 prevede, cu o înţelepciune 

prosaică, ce nu trebuie despreţuită, în anul al 

V-lea, în clasa, cea mai înnaltă, şi un foarte în- 

semnat, articol de program, cu totul părăsit as- 

tăză şi ajuns un articol de specialitate: „mește- 

șugul cuhniei“. Şi e bine să reproducem în în- 

tregime ce se spune mai departe pentru anul 

complementar ce sar petrece în institut: „După 

acest curs de cinci ani, fetele ce vor răminea 

mai multă vreme în pensionat se vor îndeletnici 

a învăţa, cele mai bune mijloace ce se cuvin a
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se întrebuința, la, creşterea, fisică, și morală a, co- 
piilor și economia casei pentru orice priveşte la 
îndatoririle unor soţii, unor mume și unor stăpîne 
de casă“. 

Se prevedea, și primirea, de bursiere, dintre fe- 
tele funcționarilor cu purtări deosebit de bune, 
dar ele nu se vor ţinea din banii Statului, ci 
din aceia cari vor prisosi de la plăţile solventelor 
ajunse la un anumit număr. 

Plata, personalului nu era mare: diiectoarea, 
primia 500 de galbeni pe an, ajutoarea, sa 250, 
iar „dăscălițele“ cîte 200. | 

Pănă după revoluţia, de la, 1848 nu se înfi- 
„înțaseră încă, școlile de fete ale Statului în Bu- curești. În lași însă, Mihaiti-Vodă, Sturdza, care . 
avea, multe însuşiri de bună, gospodărie pe lîngă, 
păcatele lui foarte bine cunoscute, făcuse, încă, 
din anii 1834-5, o școală de fete, care avea, în 
1836-7, 72, iar în 1839-40; 81 de eleve în patru 
clase. Asachi, care era, inspiratorul şi sfătuitorul 
Domnului în tot ceia, ce privia, școala, avea, de gînd să pregătească, Și învățătoare pentru școlile primare de fete, și pentru aceia, el lăsă, ca patru Școlărițe să urmeze la, școala normală, a, învăță-. torilor pe socoteala, Statului. 

Școala, din laşi era, potrivită pe trei ani, pentru „fetele orășenilor“, nu pentru cele de boieri. Limba, de predare era numai cea romănească,; materiile erai cele elementare: cetit (și cu litere latine), scris, socoteală, catehism, „întiiele cu- noștinți“,—totul după, „metodul lui Pestalozzi“ —, „ţinerea, izvoadelor de cheltuială casnică,“ și „deo-
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sebite învățături a iconomiei şi a industiiel cas- 
nice“. Urmarea, la, biserică era, neapărată, dar 
mai ales „facerea călțunilor, cusutul de cămeși, 
de straie, cusutul la gherghef, tapiseria, şi alte 
lucruri folositoare pentru căsnicia economică“. 
Anii de studiu trebuiau să fie de la 8 la 15. 
Corpul profesoral era alcătuit din dăscălițe de 
lucru de mînă, —una străină, „madam Elisa- 
beta“, — avînd în fruntea lor o maică, şi din doi 
profesori pentru studii. Se dăduseră, două, rînduri 
de case în curtea bisericii St. llie. Se prevedea, 

„însă mutarea la Dancu, unde se lucrară două 
săli pentru a primi pănă la 200 de școlăriţe şi 
a da şi locuinţe pentru „dăscălițe“. Cele trei mai 
bune absolvente erau să primească un fel de 
zestre, în sumă de cîte o mie de lei. 

Încă, din 1835 se dădea un mare examin, cu 
veriirea Domnului și Doamnei-patrone, cu „ghir- 
lande de fiori“, „eşarte cu vopsele naţionale“ și 
un mic discurs de „Zoiţa, fiică de 10 ani a ră- 
posatului econom Eftimie“, după sfaturile dască- 
lilor de studii: părintele Ion şi Samoil Botezatu. 

După, acest examin se tocmesc însă forţe nouă: 
un politehnic străin, special în lucrări de ceară, 

în văpsitul panglicilor, în spălatul fin, în scosul 

petelor, , „curăţitul şi încreţitul penelor“, ba chiar 
în „lucrul figurilor în solzi şi tot lucrul de- car- 
ton“, pe cînd vrednica, sa, soție se pricepea, la 

"croitul şi cusutul de „capele, bonete, tocuri, pă- 

ării, frese şi... baiadere“. 
Pentru această şcoală, de fete din lași alcătui 

prin 1838 aceb îndoit manual de „Istorie sfintă“ 

şi „Istorioare morale“ Ermiona Asachi. Direcţia 

școlii o avea pe atunci „madam Elisabeta“,
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klisaveta, Alexandrescu, care muri tocmai în acel an și la, mormîntul căreia, vorbi eleva, Profira Tomșa. Şi urmașa Elisabetei, „madam Fotind“, fu o fomeie vrednică, și la, examinul din 1839 se luai în primire nu mai puțin de 449 de bucăţi de „felurite cusături, tapiserii, flori, capele şi straie“. O parte din aceste lucrări fu dusă Domnului acasă, „la Belveder de Socola“, de o deputaţie a școlii. Botezatu, înnălțat la rangul de Serdar, „era conducător de studii, părintele Ion fusese înlocuit, pentru „începuturi“, cu diaconul Bucur, - iar politehnicul Stavschi urmă, şi mai departe cu al săi „deseniă de flori ŞI peisajuri“. 

Nici școlile primare, de mult timp tăgăduite, - hu se aduseră întru îndeplinire la, București. Unii părinţi cerură, aducîndu-şi aminte de ceia ce se obișnuia, pe la, 1830, cînd băieţi de 6-90 de ani se aflau la, lecţiile dascălului de la mănăstirea, _Colţei lîngă, fetițe de 6-10 ani, ca fetele lor să, poată urmă la un loc cu Școlaii, dar Cîrmuirea, crezu că așa ceva nu se poate, și răspinse. ce- rerea,. 
La, 1840 întăiu, Eforia, Şcolilor muntene găsi de cuviință să se gîndească, şi la, școlile de fete. „Cunoscând. că, acum este vremea a se lua mă- Suri şi pentru învățătura sexului femeiesc“, ea propune a se înfiiința, „Şcoli de întăia, învătă- tură, şi anume în niște încăperi ce se aflau goale din casele bisericii Sf. Spiridon Noă. „Bra vorba deocamdată, numai de „o şcoală de fete externe, unde să, se înveţe, după metodul lan- casterian, cam ceia ce se învăța, în şcoala, si- Milară de la lași. Aici erasă, fie însă un singur
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învăţător romîn“, plătit cu 150 de lei pe lună 
și „0 femeie care să ştie carte şi să dibă, știința, 
de feluri de lucruri de mînă“, locuind, ca, și din- 
colo, chiar în şcoală. 

Dar nu se găsiră bani, şi acest întăi proiect, 
ca şi altele care-l urmară, rămase zădarnic. 

Dacă a fost aici o școală de fete pentru să- 
race, cu program practic, simplu și folositor, 
aceasta. se datorește Doamnei lui Ştirbeiă, Elisa- 
veta. La 1843 ea întemeia un institut de edu- 
cație, pe care-l punea supt conducerea Germa 
nului Limburg. Vze-o sută de eleve se adunară 
la, școala, ei. Abia la 1850, a, doua școală fu aşe- 
zată întro casă din coloarea, de Negru. Şi într'una, 
şi în cealaltă, se primiau fetiţe între 9 şi 12 ani. 
Cum se vede, slujise exemplul şcolii ieșene de la 
Sf. Ilie, pe care o cunoştea de sigur Doamna 
Ştirbei, o Moidoveancă. 

Legea din 1847 a lui Bibescu prevedea înte- 
meiarea pensionului oficial, pentru 12 bursiere, 
pe socoteala Eforiei ca şi a bisericii Sf. Spiridon, 
pomenind şi gîndul de a se mai face astfel de 
așezăminte şi în alte părţi ale Principatului. 

Anul 1848 apucă însă şcoli de fete numai în 
Craiova, Slatina și Ploieşti, și nu se pare că sar 
fi întemeiat altele după restabilirea liniştii. Do- 
rinţa, revoluţionarilor de a mai face în București 

cîte o școală, de fiecare coloare, afară de şcoala, 
„Doamnei cetăţenei Știrbeiu“, şi de a da cîte o 
şcoală de fete fiecărui judeţ rămase zădarnică. 
Mai tărziu, singură Primăria din Buzău face o 

şcoală, de fete romănească. În Brăila era numai
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cea grecească, întemeiată, de binefăcătorii Peneti 
și Zurmali, prin anii 1840. Abia în 1859, din 
fondurile brîncoveneşti se fac cinci şcoli de fete 
în trei orașe oltene (Cerneţi, Tirgu-Jiiului, Rim: 
nicu-Vilcii), precum și în Pitești și Tîrgovişte. 

Supt Vodă-Ştirbeiă se alcătuise un proiect 
pentru întemeiarea, școlii de fete a; Cîrmuirii, clă- 
dindu-se şi un local pentru douăzeci de eleve, 
parte cu banii Eforiei Şcolilor, parte din venitul, 
închinat și fetelor sărace, al mănăstirii Sf. Spi- 
ridon Noi. Deocamdată, însă, se închirie o casă 
a, vestitului bogătaş Manuc, pe strada, cea mare. 
a Tirgului-de-afară. În 1852 se făcuse și lista 
pensionarelor, fete de ofiţeri Şi funcţionari, în 
vristă, de 5 pănă la, 14, ani. 9 externe se adau- 
seră la, bursiere. Dar, aducîndu-se din străină” 
tate „institutrițe“, direcţia se dădu d-nei Iacob- 
son, contopindu-se deci pensionul Statului cu 
pensionul ei cel vechii. De Și se alesese lîngă 
Cişmegii un loc pentru școala 'cea nouă, ea nu 
se întemeiă niciodată. 

La Craiova era mai de mult școala numită 
Lazaro-Oteteleşanu, după, cei doi ctitori ai ei. 
Pentru conducere se adusese Wilhelmina, Dahlen. 
Aceasta plecă însă, de acolo, şi veni la Bucu- veşti. Numindu-se o directoare nouă, programul Școlii craiovene fu unificat atunci cu al celei din „București. D-na, Dahlen fusese înlocuită, cu o d-nă Massenza, foastă, profesoară, la Școala, catolică din Bucureşti, apoi cu d-ra, de Villeneuve. 

La 1843 școala din lași căpătase atîta des- voltare, încît avea, pe lîngă cursul „lancastric“,
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al clasei I (cu 43 de eleve), un „curs normal 1“ 
(cu 33) și un. „curs normal Il“ (cu 17). Era 
acum patru dăscălițe de lucru de mînă (și o 
Elencu Boian, o Anica, Poni, o Catinca Fabian) : 
Şi un nou profesor în locul preotului. 

Supt Caimacamul Vogoridi, urmară întemeierile 
„de școli de fete (cu 2 și 3 clase), pănă şi la 
Ocna, la lemail, la Bolgrad, sai la 'Tirgu-Frumos, 
cu puteri date de școala centrală. Scoala avea, 
acum și o clasă a Vla şi „un curs de peda- 
gogie înnaltă în limba francesă“: elevele, menite 
să fie „profesorese sai crescătoare“ întrun sens 

mai înnalt, făcea practică și în şcoală. Direc- 
toare era Fr ancesa, Elise Barbe Andree, cu trei 
profesoare, între care recunoaştem pe d-na Boian; 
preotul Poienaru, de la vechea școală, sturdzească, 
preda încă, religia și aritmetica; d-na Clara Dol- 
nischi Stavschi păstra desemnul şi se adăogiseră, 
încă, trei profesori. 

Şi Domnia nouă a lui Grigore Alexandru Ghica 
veni cu un nou program pentru întemeiarea de 
şcoli de fete. Potrivit cu dorinţile reformiștilor de 
la 1848, se hotăria așezarea de școli primare 
în fiecare reşedinţă de judeţ, începînd cu cele 
şese centre mai mari ale Moldovei, afară, de lași, 
unde eraii să mai fie două şcoli, pe lîngă a lui 
Mihai Sturza. Una din aceste şcoli era, să se 
numească: Şcoala Centrală, şi acolo se adăugia, 
pe lîngă materii elementare (între altele, pentru 
întăiași dată: „geografia şi istoria patriei), pe 
Îîngă, canto şi lucru de mînă, pe lîngă contabi- 

litate, și o „limbă străină“, care rămine a se 

alege după nevoile timpului. La aceiaşi şcoală,
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va fi un internat mai mare, unde vor sta, eleve care, după cursul obișnuit, acum de cinci ai, vor mai urmă, timp de alți doi ani, pedagogie ŞI, după cîteva luni de practică, vor fi și ele în- vățătoare. | 
Școala, Centrală, a, tiăit încă, multă vreme în vechea, clădire din marea, grădină, cum te urci la. Sărărie, şi profesoarele din vechea, generaţie moldovenească, at plecat toate de aici. 

„IX. 

Femeile în literatura, romantică, 

Nici la cei diintăit romantici, figura, clară, lu- minată de un curaţ sentiment, a iubitei nu apare. Poesia, de iubire a lui Grigore * Alexandrescu se ţine între nelămurite rîvniri către vedenii ce nu se coboară, niciodată, și complimente în ton Pro- saic. Cirlova, de Și ofiţer, are în vedere maj mult ruine de trecut Și steaguri de viitor. La, Rosetti - tînăr e însă, supt înriurirea, demonismului byro- Dian, 0 ură pornită din iubirea batjocurită, ŞI strașnice blestemuri pe urina, necredincioasei. „O singură cunună, ne-ar fi încununat “, strigă, el ace- leia, pentru care uitase o clipă, cele „trei blondine“ ŞI „cinci oacheşe“ necesare permanent vieţii sale sentimentale. Boliac nu înseamnă nimic în lirica, de iubire. lar la, Bolintineanu în fiecare bucată, de dragoste e același chip de o frumuseţă, şi o frăz gezime ca a figurilor ce împodobesc cutiile de săpun. 
Numai prin cîntecul de iubire, pe rînd sfios,
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plin de nădejde, triumfător, zguduit; de temere, 
desnădăjduit, înseninat pe încetul după pierdere, 
al lui Vasile Alecsandri către Elena Negri, prie- 
tena, iubita, Şi cea, „pierdută în neagra, veșnicie“, 
lirica, romănească a dobîndit o superioară, valoare 
morală. Sora, lui Costachi Negri, crescută, la, Iaşi 
și la moșia părintească Mînjina, întrun mediu 
stăpinit de poetica prietenie a lui Conachi, avea, 
însușiri sufleteşti care o făceai vrednică, de o 
astfel de simţire a unui astfel de om. Se stinse 
la, Constantinopol, în 1846, lăsînd amintirea, pe 
care poetul iubit a făcut-o neuitată. De acum 
înnainte, afară, de legătura, pe care nu o va putea, 
mărturisi, cu Mărgărita, soția altuia, Alecsandri 
nu va mai face, ajuns poet de salon, decît di- 
bace complimente înaintea, acelora care încap 
cu tot sufletul lor în saloane. 

Fiicele lui Doxachi Hurmuzachi, ca d-na Elisa, 
Sturza de la Dulcești şi Eufrosina, mama, poetului 
Petrind, ad înrîurire asupra, scriitorilor erei nouă, 
iar peste Milcov Anicuța Manu, născută Ghica, 
soţia, lui loan Manu, a fost ocrotitoarea stator- 
nică a literaturii romănești: ei i-a dedicat Eliad 
cea, mai frumoasă, poesie a sa, Zburătorul. În fa- 
milia, Mavrocordat din lași, iubirea, pentru carte: 
și artă era o mîndrie a tuturor membrilor ei.
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X. 

Școli nouă şi partea nouă a femeilor în 
viaţa neamului. 

Legea din 1864 crea, şcoli de fete în orașele 
de. reședință, cu o directoare ȘI 0 singură pro- 
fesoară, avînd apoi profesori de canto și catehism ; satele cele mari singure erai să, aibă o școală, 
de fete deosebită, În reședințele cu liceie vor fi 
ȘI „Şcoli secundare de fete“ cu directoare, „su- 
perioare de clasă“ și profesoare sai profesori. O 
singură limbă, modernă, „după alegere“, va, fi 
obligatoare; pedagogia se va preda în anul din 
urmă, pentru viitoarele profesoare numai. Toate 
aceste școli vor fi internate, cu stipendii și plăţi. 
Scopul de căpetenie e mărturisit a fi acela, de-a, da „institutrice“ „scolii secundare“. 

Era, cum se vede, o lege cu totul greșită, 
care mărgenia cunoştinţa de carte mai înnaltă 
la fetele care puteai plăti sai la un număr res- 
trîns de bursiere. Ea amesteca, școlile normale 
ale profesoarelor Și învăţătoarelor cu școlile pentru 
căpătarea unei culturi maj deosebite, fără, scop 
practic, și silia oarecum pe toate fetele a con- cura la slujbe. 

Se uita, necesitatea, unui pension de lux pentru fetele bogate. Se lăsa pe planul al doilea, învă- țarea limbilor pentru cetirea în original a mai multor literaturi. Se despreţuiaii „artele de agre- ment“: danţul, canto, pictura, Gospodăria, vechea, „Cuhnie“, cusăturile dispăreaă. 
În sfirșit, un Program greșit înrăi lucrurile, impunînd fetelor aceleași materii ca, şi băieților.



  

159 

  

Era, un singur cîştig: această școală  înnaltă, 
păstra, caracterul romănesc în toată deplinătatea, 
lui. Din lupta între sistemul muntean frances şi 
cel moldovenesc naţional, — acesta învinsese. 

În această, vreme, a doua jnmătate a veacu- 
lui trecut, nu școala formează scriitoare, ci ele 
datoresc îndemnul lor de a se manifesta literar 
unor împrejurări exterioare. Astfel d-şoara Matilda, 
Cugler (născut în 1853), imitatoarea fericită, a, 
lui Heine, creşte într'o familie germană, iar Ve- 
ronica, Micle (născută la 1850, din părinţi arde- 
leni, Cîmpeanu), înnălțată prin iubirea, peritru 
Eminescu, creatorul poesiei lirice cu puternică 
pasiune și înțeles mistic, răspunde cîntărilor lui, 
fără, care de bună seamă, sufletul ci superior ar 
fi rămas mut. Iulia Hasdeii, spirit de o uimitoare 
bogăţie pentru vista ci, Elena Văcărescu, stăpi- 
nitoare pe deplin a, retoricei poetice francese, da- 
toresc scrisul lor „creşterii în Paris, căruia-i şi 
aparţin Hterar. Tot astfel, cu mult înnainte de 

“ele, Dora d'Istria, fiica Banului Mihai Ghica şi a 
unei lacă și soţie, separată, de fapt, a unui prinţ 
rus, femeie cu un superior talent de asimilare şi 
de compilaţie, care a scris istorie, călătorii, con- 
sideraţii filosofice, sociale, morale!, în limbile 
francesă şi italiană, nu aparţine naţiei noastre, 
fiind un produs al cosmopolitismului liberal şi 
romantic, de la, 1840. 

Şcoala, dădea, doar institutoare ambiţioase, care 
îmbrăcau banalităţi în versuri şi prosă fără ade- 
vărată frumuseţă şi energie, puind totdeauna pe 
planul întăiă revendicările, destul de ridicule în 

  

1 Despre femeile îm Orient, despra Svlţera, despra călugăria răsăriteană, 
gespre Albanesil în Romănia, cte.
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starea noastră culturală, socială, și politică, ale 
„femeii zomîne“ !. Înrîurirea, acestor idei în stra- 
turile de jos ale societăţii se poate vedea, în ero- 
inele-cetăţene ale lui Caragiale. 

În sfirșit predicarea ideilor socialiste de 0op- temporanul din Iaşi aduce cu sine și apărarea, drepturilor „femeii“ în genere, fără, deosebire na- țională, după, formula. acestei şcoli de cugetare. Doamne şi domnişoare seri cu îndrăzneală, în pa- ginile revistei ieșene, mai mulţ, polemică, uitînd mai cu totul reserva, cuvenită sexului lor. În stil popular, cam neîngrijit, a, publicat multe povestiri, dintre care unele nu fără, interes, d-na, Sofia Nă- dejde, o autodidactă, stăruitoare. 

În Ardeal şi Ungaria, exemplul Saşilor îndeamnă, la sciis femei de o cultură, deosebită, ca d-na Constanţa Dunca, autoare de articole morale, în generaţia, veche, și, în cea, de acum, altele, de un talent literar real, ca, d-şoarele Lucreția, Suciu, Maria. Cunţan, Maria, Cioban și Ecaterina Pitiș. Povestirile doamnei Constanţa, Hodoș nu sînt, ins- pirate -de mediul femeiesc de la noi. Un întireg şir de poete ai astăzi locul lor în literaţura, ro-" mănească din Regat. 
Măiestria, neîntrecută, a dicţiunii, mlădierea, Jo- cului, arta, înfățișării fac, în teatrul NOU, gloria d-nei Aristiţa, Romanescu. | 

<a 

1 Maria Flechtenmacher, Eufrosina Homcriceanu, ete.
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XI. 

Încheiere. 

Vechea, stare de lucruri, dăunătoare pentru rolul pe care femeile ar trebui să-] joace în viaţa, socială, morală, și culturală a nației, înrîureşte însă și pănă astăzi învățămîntul fetelor la noi ; relele de atunci ai urmări pănă astăzi; cultura femeiască, ce se dobîndește prin şcoli nu poate 
scăpa, din acele vechi cătuşe. 

Căci e vădit că, şcolile de fete nu poi fi decît 
de patru feluri, care nu trebuie a se amesteca: 

Școli de lux, pentru bogaţi, ale căror fete ma 
dreptul de a se înstrăina, în chipul, cu adevărat scandalos, care revoltă, astăzi, precum ele maă dreptul de a primi o cultură religioasă, străină, de legea familiei şi a, ţerii lor, 

Şcoli de carieră pentru ca să, ajungă cineva 
la un loc în învăţămînt, 

Şcoli de meserii, pentru a, putea înlocui pe 
Străini și în meseriile exercitate de femel. 

Școli de cultură în adevăr femeiască: cultură, 
a inimii, cultură a sufletului îmbogăţit şi făcut, 
mai fin, mai ales prin literatură, şi artă, cultură, 
practică, din acea veche cultură, desprețuită, azi, 
a anilor 1830, prin care femeia, poate fi în ade- 
Văr mingiietoarea bărbatului obosit de lupte, mama, 
unor copii pe cari e chemată a-i pregăti pentru 
viaţă, stăpîna adevărată între cele patru ziduri 
ale casei sale. 

  

1 Seriam aşa în 1907. 

1i
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Astăzi n'avem, în învățămîntul de Stat ca si 
în cel particular, niciunul din aceste tipuri, care-şi 
ai fiecare rostul lor, curat, desfăcut de ameste- 
curi. 

De aici resultă că: 
a) Şcolile de lux le caută bogaţi, cum ara 

spus, în străinătate sau la călugărițele francese 
şi germane de la noi. 

b) Şcolile de meserii sînt încă mai multo 

formă zădarnică, fiind copleşite de carte teoretică. 
c) Şcolile de cultură nu există, şi o societate 

întreagă, se resimte de aceasta. 

d) lar şcolile de carieră, dacă, pregătesc în 
aceiași măsură ca școlile de băieți pentru ca- 
riera urmărită, năpădesc fără dreptate şi distrug 
ramuri cu mult mai folositoare ale învăţămîn- 
tului femeiesc. Ele. strică în mare parte viaţa, ace- 
lora, care le-ai urmat fără a-şi face apoi o ca- 
rieră, prin aceia că, fără cunoştinţi le plăcute sai . 
cele folositoare, dai un balast științific de care 
e legată totdeauna. trufia,. 

În desfacerea, deplină, a acestor tipuri de şcoli 
pe care se cuvine să le lege numai respectul 
pentru sufletul femeiesc, pe de o parte, iar, pe 
de alta, cultul a tot ce este romănesc —, în 
această desfacere stă, viitorul învăţămîntului - fe- 
meilor în Romănia, şi viitorul femeilor noastre în 
cultura, naţională, menită, să, se afirme şi să se 
întărească din ce în ce mai mult, ajungînd te- 
meiul însuşi al fiinţei noastre ca popor. 

Îl 

x



    

“ MĂNĂSTIRILE DE MAICE. 

  



Nu-mi amintesc să, fi găsit vre-o călugăriţă în. 
Moldova în vremurile cele mai vechi. Cea, dintăii 
călugăriţă, munteană pe care am întîlnit-o e soţia, 

pomenită, și mai sus, a unui bărbat fost călugăr, - 
Viad-Vodă cel evlavios, ctitorul de mănăstiri. 

Pe atunci: însă niciuna din ele nu era păs- 
trată pentru femeile ce ar fi vrut, de durere 
pentru mari pierderi, de desgust pentru neaştep- 

“tate și hotăitoare desilusii, de rîvnă pentru nieîn- 
trerupta, rugăciune către Dumnezeu, ori măcar 
din sărăcie, din lipsă, de ajutor, din suferință, fi- 
sică fără leac, să-și caute locul de adăpost unde 
simțiri de o potrivă să, se poată ascunde în- 
naintea lumii curioase sai indiferente şi, într'o 
mare linişte, întreruptă numai de zvonul armo- 
nios al cântărilor, de tristele şoapte ferite, de măr- 
turisirea ușurătoare de suflet, gîndurile să, ge în- 
senineze și inimile să, se potolească, fără, aștep- 
tarea, altei bucurii sau altei fericiri. 

Vor fi mers unele din călugărițele de la noi 
în lăcașurile care peste hotare erai deschise 
pentru astfel de fugare înnaintea, lumii aspre sau 
neînțelegătoare. Atitea însă vor fi trăit după
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norme monahale pe moșiile lor, în singurateca,. 
viaţă, de pustnicie. 

Așa, va, fi fost şi situaţia, Doamnei lui Neagoe, 
cînd ea, ajunse călugăriţa, Platonida, — dacă, supt: 
acest nume, ce se ceteşte pe piatra unui mormînt 
de la, Argeş, se ascunde chiar soția, ctitorului 
dintăiu şi ea însăşi jertfitoare pentru acest stră- 
lucit lăcaș. Oricum, nu pentru cineva de rînd 
sar fi dus Mitropolitul Anania, să-i aducă oasele: 
din Ardeal. | 

Acolo în Ardeal se duse Doamna Zanfira, fiica, lui 
Moise-Vodă, cel mort în tinereță, la, Viișoara, pentru 
a face mănăstire la, Prislop. Dar ea nu se aşeză,- 
în chilii, ci luă pe rînd doi bărbaţi și pe amîndoi 
dintre nobilii de altă, lege ai provinciei: Stefan 
Keserii şi Stanislav Nizowski; ba era să, ieie 
şi pe Paul Markhâzy, care rivni la stăpi--. 
nirea Ardealului, ajutat de averea acestei prie- 
tene. La 1580, în Mast, - avînd abia 44 de 
ani, Doamna, care făcuse, din pietre romane 
de la Grădiște, din rămășițele Sarmisagetuzei, 
biserica de sat din Dănsuș, se stîngea. Mor-- 
mîntul Zanfirei, împodobit cu o inscripție la-- 
tină, e acolo, la Prislop, ȘI dăunăzi, la facerea 
reparațiilor, sai găsit și cîteva, bucăţi dintr'o mai veche inscripţie slavă. Totuşi această, ctitoră de- mănăstire n'a isprăvit în veșmîntul de pocăință, al maicelor, şi călugărițe nici nu vor fi fost adă-- postite acolo. i 

Încă din veacul al XV-lea, Domni Moldovei dădură, țerii și o mănăstire de călugărițe, și anume;
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chiar lîngă Suceava, la Ițcani, satul lui Iaţco. Ea 
trebuie să dateze din vremea lui Alexandru-cel- 
Bun, şi nepotul săi de fiu cu același nume dăruia 
la 1453 privilegii stariței, maica Fevronia. 

La 1597, la 1755 alte hrisoave vădesc ființa 
mai departe a mănăstirii, care e astăzi o simplă, 
biserică, întunecoasă şi puţin cercetată. Ca înnoi- 
toare se pomenesc la 1639 călugăriţa, Nazaria, ŞI 
sora ei Anghelina. 

Gea d'intăiu adevărată mănăstire de maice în ţe- 
„zile noastre, — o clădire întinsă, frumoasă, bine în- 
zestrată, de sigur, cu venituri mari, dar pe care n'o 
avemastăzi, după, o reparație, modernisatoare; a, 
“Mitropolitului Veniamin Costachi, în forma ei de la, 
început,— a fost însă, Socola. Domnița Sultana a ri- 
dicat-o lîngă acea, nouă reşedinţă a laşului unde 
tatălui ei, Alexandru Lăpuşneanul, şi fratelui ei, 
Bogdan, li plăcea să steie mai mult, 

Mama lui Mihai Viteazul, Teodora, ajunse că- 
lugărița, 'Teofana. Pe aceasta o știm unde sa 
adăpostit, și anume, după chiar mărturisirea, ei, 
în plîngerea-i supusă pentru pierderea fiului 

“celui mare. Nefiind încă un lăcaș anume pentru 
Inaice, ea se duse, „la neputinţa bătiîneaţelor ei 
şi la slăbiciunea, ei, în svănta, mănăstire în Cozia, 
Ja, lăcuita, Sfintei Troiţe şi la, răpausul răposatului 
Mircei Voevoda“ şi, adauge ea, după un timp de 
viaţă, singuratecă în apropierea chiliilor locuite 

de călugări, „ajunşi (=am ajuns) de luaiă şi svîn- 
tul cin călugăresc, derept plingerea păcatelor 
mele“. Ea afiâ, după această mărturisire, „pace, 

răpaus şi căutare“ de la egumen, și ca mulță-
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mită dădu acolo, după ce trecuse ceasul plînge- 
rilor singuratece, „cu mult foc de moartea, fiu- lui ei“, apoia împărtășirilor triste cu nora, Şi ne- poţii fugari, o parte din averea, ei de sate pentru sufletul lui Mihai însuși și pentru sănătatea, pri- beagului săi fiu. 

Pentru o neobișnuită, lovitură, a sorții trecea la călugărie, în mănăstirea Snagovului, bătaîna Jju- păneasă Eufrosina, ai cării copii cu Postelnicul Dragomir, Barbușa, Cracea, Radul, fură, toți tă- iaţi de Alexandru-Vodă, la 1569. Ia picioarele lor era, o cărămidă, de curînd sfărmată sai pier- dută, în reparații cum se fac astăzi, cu acest cu- prins de nemiîngăiată, durere: „A răposat roaba, lui Dumnezei călugărița Efrosina, după moartea, a patru feciori, cari ai fost tăiaţi; veşnica, ei po- menire: prea întristata, mamă, pănă la moarte.“ 
* 

Melania călugărița fu ultimul nume și ultima stare a răsbunătoarei Și războinicei Doamne May- ghita a lui Simion Movilă, dar nu știm în ce loc a trăit ea aceşti din urmă, ani grei de păreri de Tău. Şi ruda ei, mama lui Vodă Barnovschi, cel omorit de Turci în zilele cînd aștepta la, Cons- tantinopol recunoașterea, lui ca. Domn, isprăvi tot în shima, monahală, a tuturor înfiîngerilor ŞI a nenorocirilor celor mai fără, putință de îndreptare. 

Încă din 1631, cînd Leon-Vodă Tomşa şi soţia, lui Victoria, o Levantină, închinaă o prea.-fru- moasă icoană îmbrăcată cu argint mănăstirii Viforita, se pare că, ea, adăpostia, călugăriţe. În- temeietorii ei însă nu se cunosc. Nu putem şti
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iarăși dacă Mănăstirea, dintrun lemn, dincolo de 
Olt, clădită, de Mateiu Basarab și înnoită, la, în- 
ceputul veacului al XVIII-lea, supt supravegherea, 
egumenului loan de Hurez, de Stefan-Vodă Can- 
tacuzino, a, fost de la, început deschisă femeilor. 

Supt acest de-al doilea, Domn dintre Canta 
cuzini vedem însă, pe Doamna, lui, Păuna, mer- 
gînd la hramul acestei mănăstiri, în ziua, chiar 
cînd la Constantinopol cădeai capetele Brînco-: 
venilor piriți de soţul ei, şi, fiind cuprinsă de 
furii: „0 ai ajuns la mănăstire o nevoie mare, 
de făcea, toate grozăviile“. Vina, fu dată, serie 
un cronicar dușman, asupra, mătuşei Păunei, soră, 
cu mama, ei, călugăzița Olimpiada, din neamul 
Grecenilor, care „ar fi făcut farmece cu alte 
muieri de o aji ajuns nevoia“, şi această bătrînă, 
nevinovată ar fi fost trimeasă, „la altă mănăs- 
tire de călugăriţe, de o-aă zidit într'o chilie“, — 
pedeapsă unică, de o înfiorătoare grozăv]e. Peste 
cîțiva ani aici se înmormînta Doamna Maria a, 
lui Șerban Cantacuzino (1725), fiul ei, Banul ŞI 
generalul-maior Gheorghe Cantacuzino și urmaşii 
lui Șerban, fiii Balaşei, fata, lui, şi ai lui Grigore 
Vlasto. Mai tărziă însă Efimia, Brătășanu stă, la, 
călugării din Brîncoveni, o altă călugăriţă la, Ocnele- 
Mari, — deci nu în chilii păstrate anume pentru 
maice. Samaria, foasta Smaranda, Bălăceanu, nu 
se întîmpină nici ea la, vre-o mănăstire. 

În Moldova, încă la 1694 — pe lîngă Agapia, 
ctitoria din 1642-7 a lui Gavril, fratele lui Va- 
sile Lupu, și a soţiei lui, Liliana, — era la Gir- 
cina, Neamțului, cu un metoh la Topolița, o mă- 
năstire de maice, dar, de toate, se pare că erai



170 

vre-o două, trei, cu starița Eufrosina împreună, 
şi ele rătăciai în lume, „bejenăriţe“. din pricina 
războiului, înstrăinîndu-și un 'Țigan, poate singurul 
pe care-l aveaii, ca, să, li se ţie cele o sută „de 
vite de oi“, „neavînd pe ce cumpăra nutreţ, te- 
mîndu-se că or peri. 

Și în Ardeal ici și colo se aduna cîteva femei 
bătrîne făcînd schitul lor lîngă vre-o biserică de 
sat. Dintre acestea, trebuie să fi fost o călugăriţă 
Nimfodora, din Sad, care muria, la, Sibiit în 17752, lă- 
sînd, pe lîngă „zăbunul mueresc negru de boga- 
ci“ al shimei sale, meşi și „cizme vechi și nouă 

„muereșşti“ pe lîngă „cameaşa de lînă călugă- 
rească, și propoielnicul negru călugăresc“, pe lîngă - 
mătănii, „icoane de lemn“ şi două Molitfelnice 
romănești. Fu îngropată la Bungard ca, orice 
mireancă, în cimitirul bisericii, cheltuindu-se moș: 
tenirea, ei de „bani ungurești“ şi „bani turcești“ 
pe cele „două cară care ai dus-o“, pe „lumini 
de ceară, îngrupători, copîrşeii şi cruce“. 

Marea, reformă, hotăritoare pentru viața călu- 
gărească la noi, a lui Paisie venit din Rusia, 

„nu atinse deocamdată, dintre mănăstirile de femei 
decît Văratecul. Ele trăiai umile ca şi pănă 
acuma—lîngă marile mănăstiri de bărbaţi, pline 

„de locuitori cu pregătire bisericească, şi împodo- 
bite cu multe danii, — mai mult ca, biete schituri - 
pierdute prin margenea. orașelor saă în mijlocul sa- 
telor de munte, precum: Pătrăuții în preajma, Su: 
cevei, Gircina şi Vînătorii de lîngă Piatra. Se făcea, 
„Scandal mult în norod* cu necontenitele rătă- 
ciri după pomană ale bietelor femei, care-și luai,
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pentru a fi sigure de mai bună primire, și cele 
mai vechi şi vestite icoane cu dînsele. Așa, trăiau 

„şi maicele de la schitul din lași, al Sfintei Pa- 
raschiva, dacă, nu și acelea ce mai dăinuiaă la 
Socola, fără „cuviinţa“ datorită — crede Mitropo- 
litul Veniamin, — „fiind aicea aproape de oraș“. 
În 1803, mănăstirea mai încăpătoare a aces- 

tora din urmă fu prefăcută şi luată pentru 
Seminariă. Călugărițele merseră la Agapia, în 
aceleaşi păduri de la munte ca Văratecul. Tre- 
buia să, fie o mare mănăstire, menită să ajute 
și nevoile părinţilor împovăraţi cu copii mulți, 
dintre cari fetele, prin zestrea, cuvenită pentru cin- 
stea casei lor boiereşti, ar fi îngustat moşte- 

„ nirea, şi ar fi împiedecat viitorul fraţilor lor. Astfel 
Mitropolitul Veniamin, luînd aceste măsuri, înțe- 
legea, nu numai să dea un lăcaş potrivit celor 
ce „din multe pricini sar îndemna la o singu- 
ratecă, petrecere pentru mântuirea, sufletului“, mai 
ales dintre rudele boierilor, dar să și fie la îndă- 
mînă în anumite casuri, „născîndu-se la unii mai cu 
gloată, și nedîndu-li mîna, nu numai a le căsă- 
tori pe toate, ce nici cu hrana şi îmbrăcămintea 
a le cuprinde, ori că unele se nasc cu natura 
grozavă, altele betejindu-se de vre-o patimă de 
boală şi nu sînt vrednice a, se căsători“, — cele 
cu „rîvna de a petrece întru această shimă“ ră- 
miîind în ultima linie. După „ponturile“ alcătuite 
cu acest prilej, maicele trebuiau să nu părăsească 
decît în anume forme mănăstirea, lor. „Un dascăl 

bătrîn procopsit la învăţătură“ era să le învețe 

şi carte grecească, făcînd din cele mai sîrguin- 

cioase viitorii „dascăli“ ai celorlalte, ba chiar a 

şcolăzițelor mirence, care pot veni fără frică, de
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călugărire silnică și înnainte de vreme; în sfirşit 
călugărițele erai să lucreze . „lucruri de mînă, 
adecă cusuturi şi hramuri, chilimuri şi cusuturi 
de veşminte arhiereşti şi alte iscusite lucruri, 
care acelea sînt pentru cinstea, și folosul lor şi 
pentru podoaba patriei“, 

Pe aceleași base ca Văratecul şi Agapia, pe 
care le ajunse îndată munificența văduvei Ba. 
nului Grigore Brîncoveanu, o Moldoveancă din 
familia Balș, retrasă la Văratec, se făcură mă- 
năstirile de regim paisian din 'Țara-Romănească, 
la Țigănești și Paserea, (1813) de lîngă Bucureşti, 

„la Răteștii Buzăului (1784), cu vremea la Colintina, 
şi Ciorogirla. În Moldova, la mănăstirea lui Adam 
în Tutova, la Agafton lîngă Botoşani, se alcă- 
tuiseră, după, 1750, “alte obşti mănăstirești. Le 
crescură, apoi numai măsurile Statului de a da 
maicelor unele mănăstiri făcute pentru călugări, 
ca Hurezul. 

Întru cât însă, „ponturile“ lui Veniamin şi po- 
veţele lui Paisie aă avut vre-un efect practic, 
poate judeca oricine. Moldova avea încă de pe 
la 1840—50 adevărate -colecţii de vile pentru 
fete de boier fără, zestre, trăind cu cărțile lor . 
de poesii francese, cu romanele lor, cu portretele 
şi fotografiile lor, cu obiceiurile lor de visite Și 
cu buna lor gospodărie materială, care păstrează 
încă, tradiţiile de ţesut şi de făcut dulceţi ale ca- 
selor boierești de odinioară; în sfişit, cu mul 
țimea, slugilor, îmbrăcate aici în veşminte de 
surori. Și în Țara-Romănească se afla, în 1825 la, 

  

+ Ea dă satul Preajba căluzărişelor de la Zăzănesti în fifov.
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Țigănești o călugăriță, care „ştia bine franţuzeşte“, 
care avea legături cu d-ra Fleischhackel de Ha- 
kenau, fiica, Agentului austriac, şi căpăta de la 
dînsa, după cerere, o ediţie francesă, „frumos 
legată“, din vestita, carte de spovedanie a, sufle- 
tului către Dumnezei, Imitatio Christi. 

lar mai tărziu, cînd, ca în Ţara-Romănească, 
nică în Moldova fetele boierilor nu mai merseră, 
la, mănăstiri, pănă și aceste tradiţii, totuşi protiv- 
nice vieţii monahale, dispărură, lăsînd loc vieţii 
de tot simple a fugarelot înnaintea, sărăciei şi a, 
bătrînelor doritoare de odihnă. | 

O-reformă se impune, dar nu în sensul, esen- 
țial deosebit, al Apusului, ci în sensul unor tra 
diții care n'ar fi trebuit părăsite niciodată.
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